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RZĄDOWA POLITYKA ENERGETYCZNA W ŚLEPYM ZAUŁKU
Premier RP stawia na energetykę węglową i jądrową, otwarcie zwalcza energetykę
prosumencką (OZE/URE)1 i zapowiada zawetowanie unijnego Pakietu 2030. Tak jak władza
w socjalizmie stawiała na przemysł ciężki (i w hutach, kopalniach, elektrowniach, na kolei, …
budowała swoją siłę), a środowisko naturalne i ludzie mieli służyć budowaniu potęgi
przemysłowej, tak obecnie Premier osobiście angażuje się w budowę bloków węglowych,
które kupimy u zagranicznych dostawców (Alstom, Hitachi, Westinghouse, GE, …), do
których będziemy przez ponad 50 lat importować węgiel (po rewolucji łupkowej z USA, a
także z Australii, …), i za spalanie tego węgla będziemy płacić do unijnego budżetu za
uprawnienia do emisji CO2.
Poniżej przedstawia się listę negatywnych skutków (tylko wybranych, najbardziej
charakterystycznych) rządowo-korporacyjnej polityki energetycznej ukierunkowanej na dwie
technologie. Po pierwsze, na energetykę jądrową, budowaną od podstaw w całkowitej pustce
kompetencyjnej i pustce infrastrukturalnej (Polska nie dysponuje infrastrukturą zbudowaną na
potrzeby zbrojeń nuklearnych, nie istnieje już także infrastruktura zbudowana w przeszłości,
w latach 1968-1990, na potrzeby EJ Żarnowiec)2, która to energetyka uzależnia
bezpieczeństwo energetyczne kraju we wszystkich wymiarach (know how, dostawy urządzeń,
dostawy paliwa) od firm zagranicznych i globalnych grup interesów.
Po drugie, na energetykę węglową, a w praktyce na budowę bloków węglowych klasy
1000 MW (ale już nie na budowę nowych kopalń), kompletnie niewłaściwych dla KSE, nie
tylko z powodu tworzenia bardzo silnej presji na import węgla kamiennego i bardzo
wielkiego ryzyka wysokich opłat za uprawnienia do emisji CO2, ale także z powodu
tworzenia bardzo silnej presji na wielkie inwestycje sieciowe i z powodu niedopasowania
mocy bloków do profilu (dobowego, sezonowego) zapotrzebowania KSE na energię
elektryczną, w wyniku czego bloki węglowe (dotychczas podstawowe i podszczytowe) będą
musiały być „przesuwane” coraz bardziej do segmentu bloków szczytowych. (Bardzo silne
negatywne uwarunkowania sieciowe dla bloków węglowych klasy 1000 MW są jeszcze
silniejsze w przypadku bloków jądrowych klasy 1600 MW, które mają być budowane w
Polsce).
Lista skutków (bezpośrednich i pośrednich) związanych z rządowo-korporacyjną polityką
energetyczną jest długa. Najbardziej charakterystyczne z nich ujawniają się już w postaci
bardzo silnych negatywnych procesów społeczno-gospodarczych, a także zjawisk
biznesowych. W szczególności są to następujące procesy i zjawiska.
1. Energetyczny marsz Polski wbrew światu (Niemcy – Energiewende; UE – Pakiet 2030;
Chiny – fabryka świata urządzeń OZE/URE, chińska polityka energetyczna – październik
2012; USA – smart grid, Afryka Subsaharyjska – elektryfikacja za pomocą energetyki off
grid)
2. Wyludnianie się Śląska (przyczyny: degradacja środowiska powodowana przez energetykę
WEK, brak miejsc pracy w segmencie wysokich technologii charakterystycznych dla
1

W referacie stosuje się akronimy: EP – energetyka prosumencka, OZE – odnawialne źródła energii, URE –
urządzenia rozproszonej energetyki, KSE – krajowy system elektroenergetyczny, WEK – wielkoskalowa
energetyka korporacyjna, MOA – układ hybrydowy integrujący: mikrowiatrak (M), ogniwo PV (O) i akumulator
(A), PME – prosumencka mikroinstalacja energetyczna, TPA – Third Party Access (zasada dostępu stron
trzecich do sieci).
2
Historia elektryki polskiej – elektroenergetyka. Pod redakcją profesora L. Nehrebeckiego. WNT, Warszawa
1992.
1

energetyki prosumenckiej). Dane z okresu 31.12.2009-31.12.2012: Katowice – ubytek liczby
ludności o 13 tys. (spadek liczby ludności do 290 tys.); Bytom 11 tys. (160 tys.); Sosnowiec –
11 tys. (200 tys.); Zabrze – 9 tys. (160 tys.); Konurbacja Górnośląska (łącznie) – ubytek
liczby ludności o 84 tys. Udział studentów II stopnia studiów zamierzających wyjechać na
stałe z Polski wynosi, w różnych grupach kształconych przez autora niniejszego materiału, 10
do 50%.
3. Wyludnianie się Polski: 2 mln Polaków za granicą (w tym najlepiej wykształconych,
właściwych do przebudowy energetyki w kraju za pomocą prosumenckich technologii ICT,
biotechnologii, i innych.
4. Import gazu z Rosji do Polski, eksport polskiej żywności do Rosji, zamiast polskiego
rolnictwa energetycznego, takiego jak niemieckie (brazylijskie, …). Przykładowe dane.
Roczny import gazu z Rosji – 10 mld m3. Zasoby (bilansowe) rolnictwa energetycznego:
zasoby (bilansowe) gruntów ornych możliwe do wykorzystania dla celów energetycznych – 3
mln ha; potencjalna roczna produkcja biogazu, w przeliczeniu na metan – 24 mld m3
(produkcja energii chemicznej w biogazie – 240 TWh); roczna produkcja energii końcowej w
kogeneracji: energia elektryczna – 90 TWh, ciepło, poza potrzebami własnymi biogazowni –
90 TWh. Rzeczywiste wykorzystanie rolnictwa energetycznego w Niemczech; roczna
produkcja biometanu, w przeliczeniu na metan – 10 mld m3 (wartość stabilna w kolejnych
latach) , maksymalna roczna produkcja biopaliw (I generacji) – 2,5 mln ton (25 TWh energii
chemicznej) w 2011 r.
5. Kolonialno-fiskalny model polskiej energetyki: paliwa, dobra inwestycyjne i know how z
importu, sprzedaż tylko na rynek wewnętrzny! Cała energetyka sprzedaje swoje produkty –
energia elektryczna, ciepło, paliwa (na potrzeby produkcji energii elektrycznej, ciepła i na
potrzeby transportu) – praktycznie wyłącznie na rynek wewnętrzny. 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). 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). 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.
6. Kreowanie systemowej asymetrii zasobów w blokach węglowych na węgiel kamienny i w
kopalniach węgla kamiennego. Oszacowanie zasobów produkcyjnych w istniejących blokach
na węgiel kamienny (z uwzględnieniem wykorzystania potencjału ich rewitalizacji): 15 GW x
200 tys. h = 3000 TWh. Dodatkowo bloki w budowie: 1075 MW w Kozienicach oraz dwa
bloki po 900 MW w Opolu (również z uwzględnieniem wykorzystania potencjału ich
rewitalizacji) – 1000 TWh. Zapotrzebowanie na węgiel energetyczny wyniesie 1,5 mld t
(ogólne zapotrzebowanie, przy podtrzymaniu obecnej struktury wykorzystania węgla
wyniosłoby ponad 2,5 mld t). Przy tak wykreowanym zapotrzebowaniu już w 2030 r. import
węgla kamiennego przekroczy krajową produkcję.
PROSUMENCKIE WYJŚCIE Z ZAUŁKA (W KTÓRYM ZNALAZŁA SIĘ
ENERGETYKA WEK)
W połowie drugiej dekady 21. wieku w Polsce trzeba rządowo-korporacyjnej polityce
energetycznej przeciwstawić prosumencki Program Rewitalizacji Zasobów Budynkowych,
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Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich, dalej „Program”. Realizacja
takiego Programu może się stać celem cywilizacyjnym dla Polski, bo może on stanowić
najsilniejszy czynnik przyspieszenia edukacyjnego całego społeczeństwa w zakresie
użytkowania nowych technologii. Potrzeba takiego przyspieszenia ma znaczenie
fundamentalne w świetle coraz większego odstawania Polski w tym zakresie od czołówki
światowej (Singapur, Korea, Japonia, …, Finlandia, Anglia, …, Niemcy, USA, …)3.
Energetyka prosumencka jako infrastruktura cywilizacyjna. Na rys. 1 pokazana została
koncepcja powiązania dwóch trajektorii rozwoju energetyki: tradycyjnej elektroenergetyki i
energetyki prosumenckiej. Trajektorię charakterystyczną dla tradycyjnej elektroenergetyki
odwzorowuje się w przedstawionej koncepcji za pomocą dobowego profilu KSE, a nową w
postaci energetyki prosumenckiej, z wykorzystaniem jej segmentacji (segmenty: PME, PISE
oraz AG).

Rys. 1. Profil KSE i sygnał sterowniczy „sprzężony” z profilem, wysyłany w sposób ciągły w
obszar energetyki prosumenckiej (PE). PME – prosumenckie (budynkowe) mikroinstalacje
energetyczne, PISE – prosumenckie (lokalne: samorządowe, spółdzielcze, wspólnotowe)
inteligentne sieci energetyczne, AG – autogeneracja (u przedsiębiorców, w przemyśle)
„Sygnały” cenowe z energetyki WEK, obecnie docierające do odbiorców (tych, którzy nie
korzystają z zasady TPA) w postaci faktur od sprzedawców z urzędu. W energetyce
prosumenckiej będą one docierać („automatycznie”) do indywidualnej mikroinstalacji
prosumenckiej, rysunki 2 oraz 3, i będą wykorzystywane do efektywnego zarządzania tą
mikroinstalacją na rzecz prosumenta.
Oczywiście, Program (rewitalizacyjny) w całości i przejście do zarządzania indywidualną
mikroinstalacją prosumencką jest zmianą jakościową, której strategiczne znaczenie
ekonomiczne polega na tym, że każdy prosument rozpatruje w integralny sposób trzy rynki
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końcowe (energii elektrycznej, ciepła, energii transportowej), i „stale” konfrontuje dla swoich
celów efektywność działań na rzecz podaży energii oraz na rzecz popytu (poprawy
efektywności użytkowania energii). Z takiego podejścia wynika, że prosumencki Program
może zapewnić, za pomocą mechanizmów rynkowych, najkorzystniejszą sekwencję działań
proefektywnościowych.

Instalacja PME1
(1-fazowa 5 kW, 3-fazowa 10 kW)
Innowacja przełomowa:
system zarządczo-sterowniczy
umożliwiający pracę instalacji
w trybie semi offgrid
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Uniwersytet Zielonogórski, AGH,
Euro-Centrum
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Rys. 2. Interfejs PME (w wersji dla konstruktorów), stanowiący wyzwanie dla
najzdolniejszych młodych inżynierów, którzy zamiast emigracji powinni wybrać udział w
przebudowie energetyki w Polsce
Sekwencja ta jest następująca: wymiana urządzeń na efektywniejsze, głęboka
termomodernizacja, instalacja źródeł OZE, implementacja infrastruktury smart grid EP.
Szacunki, możliwe już do wykonania, są niezwykle pouczające. Przykładowo, modernizacja
oświetlenia w gospodarstwie domowym, a także proefektywnościowe inwestycje w
modernizację gospodarki energetycznej w przypadku prosumentów przemysłowych są
obecnie kilka, a nawet kilkanaście razy efektywniejsze z punktu widzenia okresu zwrotu
nakładów (inwestycyjnych) niż budowa bloku węglowego przez przedsiębiorstwo
korporacyjne, a także budowa „państwowo-korporacyjnego” bloku gazowego4 (o ile blok
zostanie wybudowany).
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Skonfrontowanie cen energii elektrycznej w energetyce prosumenckiej (OZE/URE) i
WEK. Do skonfrontowania wybiera się tu budynkowy układ hybrydowy MOA obejmujący:
mikrowiatrak 2,5 kW (900 €/kW) + PV 3 kW (1100 €/kW), z baterią akumulatorów (200
€/kWh pojemności) i przekształtnikami energoelektronicznymi (1000 PLN/kW). Czas pracy
układu hybrydowego – około 25 lat, produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia
układu – 150 MWh. Nakład inwestycyjny prosumenta (w całym okresie życia układu):
mikrowiatrak i PV – 22,5 tys. PLN, akumulator i przekształtniki – 22,5 tys. PLN; razem 45
tys. PLN. Zatem wynik jest następujący: 0,3 PLN/kWh w przypadku mikroinstalacji
prosumenckiej vs 0,6 PLN/kWh w przypadku zakupu energii od sprzedawcy z urzędu.
(Przedstawione oszacowanie jest skrajnie uproszczone i wymaga pogłębionej weryfikacji. Z
drugiej strony pokazuje ono, że konieczna jest już zmiana modeli ekonomicznych do oceny
porównawczej efektywności inwestycji w energetyce WEK i w energetyce prosumenckiej).

Rys. 3. Interfejs PME (przedstawiony w postaci „czarnej skrzynki”, czyli w wersji dla
prosumenta), stanowiący szansę na bezpieczeństwo energetyczne dla 5,5 milionów domów
jednorodzinnych i szansę edukacyjną dla 20 milionów ich mieszkańców (dzieci, aktywnych
zawodowo i pokolenia 65+)
Mikrobiogazownia – przykład innowacji przełomowej. Rozpatruje się tu
mikrobiogazownię z agregatem kogeneracyjnym i 3 współzależnymi zasobnikami
(mikromagazynem biogazu, zasobnikiem ciepła, baterią akumulatorów). Mikrobiogazownia
taka ma co najmniej 7 ogniw w łańcuchu korzyści. Są to następujące ogniwa.
1. Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego (zwłaszcza rolno hodowlanego),
redukcja ryzyka związanego z zależnością produkcji rolnej od warunków pogodowych.
2. Produkcja energii elektrycznej (pełne „dopasowanie” do potrzeb gospodarstwa rolno
hodowlanego, alternatywnie do potrzeb wsi zasilanej ze stacji transformatorowej 100 kVA).
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3. Produkcja ciepła.
4. Awaryjne zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci operatora OSD (bardzo ważne
ogniwo w łańcuchu korzyści, zwłaszcza w związku z nasilaniem się intensywności rozległych
awarii sieciowych).
5. Utylizacja odpadów.
6. Produkcja nawozu.
7. Źródło usług systemowych dla operatora OSD.
Energetyka prosumencka – róg obfitości. Tabela 1 przedstawia w bardzo wyrazisty sposób
wielki potencjał energtyki EP (obejmującej wszystkich obecnych odbiorców, od właściciela
domu jednorodzinnego po zarząd KGHM, czyli rozumianej bardzo szeroko).
Tab. 1. Ekspercki ranking prosumenckich zasobów i technologii referencyjnych (na trzech
rynkach: energii elektrycznej, ciepła, transportu), opracowanie własne
Potencjał (2050)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Technologia
Modernizacja oświetlenia w
gospodarstwach domowych (wymiana
żarówek tradycyjnych na led-owe)
DSM/DSR (przemysł)
Głęboka termomodernizacja (zasoby
mieszkaniowe i ogólnie budynkowe)
Mikrobiogazownia semi off grid (w
małotowarowym gospodarstwie
rolnym)
Technologie utylizacyjne
(miasta/gminy)
Pompa ciepła (budynki)
Kolektor słoneczny (funkcje
rozszerzone na ogrzewanie budynków)
Ogniwo PV (budynki)
Mikrowiatrak (mała architektura)
Kogeneracja gazowa 1 (budynki)
Kogeneracja gazowa 2 (mali i średni
przedsiębiorcy)

moc
szczytowa

energia

2 GW

4 TWh

2 GW

Możliwa redukcja zużycia ciepła:
> 50% (> 150 TWhch)

3 GW

> 30 TWhch

Możliwość zwiększenia produkcji –
przy obecnym zużyciu energii
elektrycznej: 50 do100%

Modernizacja technologiczna, w tym
procesowa (przemysł)
Kogeneracja gazowa 3 (przemysł)
Biogazownia (rolnictwo energetyczne)
(przedsiębiorcy – wielkotowarowe
przedsiębiorstwa rolne)

15

Car sharing, EV (transport)

16

UZG – układy zasilania
gwarantowanego (agregaty
prądotwórcze)

12 TWhel

10 GW

Możliwe wykorzystanie 3 mln ha,
240 TWhch (90 TWhel + 90 TWhc)
Możliwa redukcja zużycia paliw
transportowych:
> 50% (> 100 TWhch)

1 GW

+0,1 TWh/0,3 TWhch
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W wierszach 1 do 5 oraz 12 i 14 do 16 podano w tabeli grube oszacowania zasobów
bilansowych (ograniczonych w sensie podażowym), które na obecnym etapie rozwoju
technologii energetycznych są zarazem zasobami technicznymi. Zasoby wymienione w
wierszach 1 do 3 oraz 12 są obecnie także zasobami ekonomicznymi. Zasoby wymienione w
wierszach 4, 5 oraz 14 do 16 mogą się stać ekonomicznymi w krótkim czasie (w perspektywie
2020) pod wpływem wsparcia, albo w dłuższym czasie (w perspektywie 2030) pod wpływem
regulacji środowiskowych (klimatycznych) i mechanizmów rynkowych.
Dla technologii budynkowych wymienionych w wierszach 6 do 10, a także dla gazowych
technologii kogeneracyjnych w wierszach 11(mali i średni przedsiębiorcy) i 13 (przemysł)
nie podano oszacowań dla rynku krajowego, bo są to technologie, które nie podlegają
ograniczeniom podażowym, a jedynie popytowym. Ich konkurencyjność już obecnie jest
bezsporna, ale na rynkach wolnych od ułomności (główne ułomności wiążą się z
nieprawidłowymi regulacjami dotyczącymi internalizacji kosztów zewnętrznych, przede
wszystkim związanych ze środowiskiem, a na rynku energii elektrycznej z opłatami
przesyłowymi i usługami systemowymi). Dopóki ułomności nie zostaną wyeliminowane
zastosowanie rozpatrywanych technologii można pobudzić za pomocą wsparcia (powinno ono
być stosowane bardzo ostrożnie).
Programy RPO (RPO – Regionalne Programy Operacyjne). Na podstawie bardzo zgrubnych
szacunków można ustalić, że finansowanie przebudowy (szeroko rozumiane) energetyki w
ramach tych programów (łącznie w 16 województwach) wyniesie w perspektywie budżetowej
2014-2020 nie mniej niż 5 mld € (około 20% łącznych środków, wynoszących we wszystkich
RPO około 25 mld €), czyli ponad 20 mld PLN.
Takie wsparcie powinno pobudzić rynki prosumenckie (rynki usług, sprzedaży urządzeń)
o łącznej wartości ponad 120 mld PLN, tab. 2. Podkreśla się, że wszystkie dane przyjęte w
tab. 4 mają bardzo dyskusyjny charakter. Jednak wielka waga wyniku końcowego, którym
jest wartość rynku energetyki prosumenckiej pobudzonego w horyzoncie 2020, nie budzi
żadnych wątpliwości. Uwzględnione w tab. 4 procentowe luki finansowe dla rynków energii
elektrycznej i ciepła (przeciętne w okresie do 2020 r.) są racjonalne w świetle analizy
doświadczeń występujących na obecnym etapie rozwoju energetyki prosumenckiej. Odrębną
sprawą jest luka finansowa na rynku transportu przyjęta w tabeli na poziomie 30%. W tym
wypadku doświadczenia są jeszcze bardzo skromne, dlatego podana wartość wymaga
wszechstronnej weryfikacji (przy tym trzeba uwzględnić, że jest to wartość luki dotycząca
bardziej budowy infrastruktury dla transportu elektrycznego, a w mniejszym stopniu
pobudzenia rynku sprzedaży samych samochodów elektrycznych).
Tab. 2. Dane wyjściowe do oszacowania rynku energetyki prosumenckiej w 2015 r.
wykreowanego przez (wojewódzkie) programy RPO, opracowanie własne

Lp.
1
2
3
4

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

Udział
w finansowaniu

Luka
finansowa

50%
30%

20%
10%

Wartość
rynku
mld PLN
50
60

20%

30%

13

-

-

123

Wykorzystując przedstawione w tab. 2 wartości pobudzonych rynków można oszacować
odpowiadające tym wartościom liczby mikroinstalacji prosumenckich. Na przykład za połowę
z 50 mld PLN (rynek energii elektrycznej), czyli za 25 mld PLN, można zainstalować prawie
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0,6 mln układów MOA (przy koszcie jednego układu wynoszącym 45 tys. PLN). To
oznaczałoby wyposażenie w układy MOA ponad 8% wszystkich domów jednorodzinnych w
Polsce.
Gdyby drugą połowę z 50 mld PLN przeznaczyć na mikrobiogazownie (o jednostkowej
mocy elektrycznej podstawowej 10 kW, a szczytowej 20 kW; koszt takiej mikrobiogazowni
szacuje się tu na około 300 tys. PLN), to można by zainstalować ich ponad 80 tys. To
oznaczałoby wyposażenie w mikrobiogazownie około 25% wszystkich gospodarstw
towarowych, powyżej 10 ha.
ZAKOŃCZENIE
Energetyka prosumencka oznacza historyczną zmianę układu sił. Rośnie znaczenie samych
prosumentów, ale także samorządów, które tworzą środowisko do rozwoju energetyki
prosumenckiej (plany zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia budowlane, zintegrowane
pozwolenia środowiskowe, warunki do rozwoju MŚP, …). W Niemczech, Holandii, Portugalii,
… masowo powstają, w środowisku samorządowym, spółdzielnie energetyczne.
Całkowicie nowym kierunkiem działań samorządów jest próba zmierzenia się z
trudnościami komunikacyjnymi poprzez wykorzystanie rodzącego się rynku samochodów
elektrycznych (samochód elektryczny jest jedną z krytycznych technologii w całym procesie
przebudowy światowej energetyki). W tym kontekście rozwój car sharingu jest jednym z
pilniejszych zadań do podjęcia przez gminy (miasta).
Syntetycznym obrazem przebudowy światowej energetyki, rozprzestrzeniającej się na
transport (także na budownictwo i rolnictwo) są przykładowe dane. W ciągu ostatnich 5 lat
jedne z najbardziej rozpoznawalnych korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych na
świecie straciły na wartości: RWE – 50%, EON – 40%, GdF Suez – 37%5. A zaledwie w 3,5
roku amerykańska Tesla (Elon Musk), ukierunkowana tylko na samochody elektryczne,
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). Pozyskane
pieniądze pozwoliły Tesli rozpocząć budowę największej na świecie fabryki akumulatorów.
Fabryka (planowane uruchomienie w 2017 r.) ma zapewnić obniżenie kosztu akumulatorów o
30%, i tym sposobem umożliwić zwiększenie rocznej produkcji samochodów elektrycznych do
0,5 mln sztuk.

5
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