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Wielka  

zielona  

fala
 transport  O tym, że najbliższe lata 
będą dla wielu gospodarek okresem 
dynamicznej transformacji, której 
celem jest zmniejszenie emisji 
– docelowo do zera, wiedzą wszyscy. 
Przedmiotem dyskusji jest tempo 
dochodzenia do tego stanu 

Polska energetyka wchodzi 
właśnie na dobre na drogę 
wiodącą do gospodarki ni-
skoemisyjnej. Wiadomo, że 
ze względu na z powodów 
historycznych uzależnioną 
od węgla polską gospodarkę 
nie będzie to droga szybka 
ani łatwa. Potrzebne będą 
potężne inwestycje w nowe 
źródła wytwórcze – ten pro-
ces będzie trwał latami. 

Początek drogi

To, że się jednak już rozpo-
czął, widać gołym okiem. 
Nowe bloki energetyczne 
– w elektrowniach Ostrołęka 
i Dolna Odra – mają być zasi-
lane znacznie mniej emisyj-
nym gazem, a nie (jak jeszcze 
niedawno planowano, przy-
najmniej w przypadku Ostro-
łęki) węglem. Trwają prace 
nad stworzeniem morskich 
farm wiatrowych na Bałtyku 
– do ich budowy przymierza-
ją się PKN Orlen, Polenergia 
(razem z Equinorem) i PGE, 
kilka innych firm rozpatruje 
mniejsze projekty. Trwają też 
przymiarki do budowy elek-
trowni atomowej. Pozosta-
jące pod kontrolą państwa 
koncerny energetyczne ogła-
szają nowe strategie, których 
głównym strategicznym ce-
lem jest rozwój OZE i ogra-
niczenie emisji dwutlenku 
węgla. Prowadzone są bada-
nia nad nowymi paliwami, 
np. wykorzystaniem wodoru. 

Na pierwszej linii

W ciągu kilku najbliższych 
lat realizacja tych zamie-
rzeń przyniesie skumulo-
wany efekt w postaci za-
uważalnej zmiany polskiego 
miksu energetycznego. Nie 
oznacza to jednak, że nic 
się nie dzieje już dzisiaj. Na 
przykład wiele firm realizuje 
kolejne projekty większych 
i mniejszych farm fotowolta-
icznych. Jednak za prawdzi-
wy gamechanger ostatnich 
kilkunastu miesięcy może-
my uznać energetykę prosu-
mencką – dziesiątki tysięcy 
fotowoltaicznych instalacji, 
które za sprawą efektu skali 
przyniosły efekt energetycz-
ny w skali makro. 

To skutek kończącego 
się właśnie programu „Mój 
Prąd” – rządowych dopłat 
do instalacji fotowoltaicz-
nych. Do połowy paździer-
nika Polacy złożyli 173,7 tys. 
wniosków o dopłaty do do-
mowych instalacji fotowol-
taicznych o sumarycznej 
mocy 973,6 MW (to więcej 
niż jeden z nowych węglo-
wych bloków w elektrowni 
w Opolu), kosztujących łącz-
nie 4,6 mld zł. 

Program spowodował nie 
tylko zmiany (na razie nie-
znaczące w miksie energe-
tycznym), ale przede wszyst-
kim sprawił, że w polskim 
systemie energetycznym po-
jęcie prosumenta pojawiło 
się już nie tylko jaki usta-
wowy zapis, lecz jako realna 
siła, co – w dalszej perspekty-
wie – zmieni strukturę pol-
skiej energetyki. 

Kim jest prosument

Termin prosument pochodzi 
z połączenia  wyrazów „pro-
ducent” oraz „konsument”. 
W kontekście ochrony środo-
wiska pod pojęciem tym ro-
zumiany jest wytwórca ener-
gii elektrycznej powstałej za 
pomocą należącej do niego 
instalacji odnawialnych źró-
deł energii, najczęściej mi-
kroinstalacji fotowoltaicznej. 
Uściślona definicja znajdu-
je się w ustawie o odnawial-
nych źródłach energii, gdzie 
oznacza „odbiorcę końcowe-
go wytwarzającego energię 
elektryczną wyłącznie z od-
nawialnych źródeł energii na 
własne potrzeby w mikroin-
stalacji, pod warunkiem że 
w przypadku odbiorcy koń-
cowego niebędącego odbior-
cą energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym, nie 
stanowi to przedmiotu prze-
ważającej działalności go-
spodarczej”.

W ramach programu „Mój 
Prąd” prosumentami zosta-
wali właściciele domów jed-
norodzinnych (program nie 
obejmował budynków wie-
lorodzinnych, na razie – o 
czym niżej) montujący dzięki 
dopłatom panele fotowolta-
iczne na dachach swoich do-

mów. Pozyskiwali oni ener-
gię ze słońca, obniżając w ten 
sposób swoje zapotrzebowa-
nie na energię produkowa-
ną w „pełnowymiarowych” 
elektrowniach (najczęściej 
z węgla), a w przypadku po-
jawienia się nadwyżek mo-
gli je sprzedawać do sieci. 
Prosumentami mogli być 
bowiem również drobni 
przedsiębiorcy, pod warun-
kiem, że produkcja energii 
nie stanowi ich podstawowej 
działalności. 

Jak wygląda ta wymiana 
energii w praktyce? Prosu-
menci energii odnawialnej 
mogą zużyć całą wypro-
dukowaną energię, co jest 
najkorzystniejszą opcją, 
lub wprowadzić ją do sieci 
(gdzie jest magazynowana) 
i otrzymać opust. W przy-
padku mikroinstalacji do 10 
kW opust wynosi 0,8 kWh 
za każdy 1 kWh wprowa-
dzonej do sieci energii, zaś 
powyżej 10 kW 0,7 kWh za 
każdy 1 kWh. Ta nierów-
nowaga wynika z tego, że 
to jednak operatorzy, czyli 
energetyka zawodowa, po-
noszą koszt utrzymania sie-
ci energetycznych.

Eksplozja mikroinstalacji 
fotowoltaicznych skiero-
wała uwagę na ten właśnie 
segment energetyki prosu-
menckiej, ale nie ograni-
cza się ona bynajmniej do 
energii ze słońca. Energety-
ka wiatrowa ze względu na 
wyższe nakłady zapewne bę-
dzie mniej popularna wśród 
prosumentów indywidual-
nych, ale dla średnich firm 
może być to już gra warta 
świeczki, zwłaszcza po libe-
ralizacji tzw. ustawy odle-
głościowej. Także zaliczane 
do OZE geotermia i biomasa 
mogą być atrakcyjnymi źró-
dłami energii np. dla samo-
rządów. 

Prosumentem mogą być 
nie tylko osoby fizyczne 
i mali przedsiębiorcy. Taką 
rolę, chociaż niezdefinio-
waną jednoznacznie w pra-
wie, mogą pełnić również 
samorządy. Mogą one two-
rzyć tzw. klastry energii, któ-
re w największym uprosz-

czeniu są kombinacją wielu 
OZE wraz z własną siecią 
dystrybucyjną, w praktyce 
najczęściej współpracującą 
z operatorem. 

Koncepcja ta formalnie 
wprowadzona została po 
raz pierwszy w 2016 r. wraz 
ze zdefiniowaniem w usta-
wie o odnawialnych źródłach 
energii pojęcia klastrów 
energii. Celem ich funk-
cjonowania jest zapewnie-
nie ciągłości dostaw energii 
na poziomie lokalnym przy 
jednoczesnym pozytywnym 
wpływie na środowisko na-
turalne.  

Kropla drąży skałę

Nieprzypadkowo tworzone 
przez prosumentów źródła 
energii określamy jako mi-
kroinstalacje. W myśl usta-
wy o odnawialnych źródłach 
energii przez prosumenta 
rozumie się podmiot, któ-
ry produkuje energię elek-
tryczną wyłącznie z odna-
wialnych źródeł energii i na 
własne potrzeby – do 50 kW. 
Jeśli porównać to z typowy-
mi elektrowniami, to są nie-
zauważalne ilości. Liczy się 
jednak efekt skali. To kil-
kaset tysięcy mikroźródeł 
w programu Mój Prąd, a pa-
miętajmy o kolejnych tysią-
cach, które powstawały nie-
zależnie od tego programu. 
Dochodzimy w tym segmen-
cie do ilości energii, które 
już zaczynają być zauważal-
ne w systemie. I całkowicie 
zmieniają jego strukturę. 

Po drugie, prosumenci 
wprowadzają ferment. Sieci 
energetyczne przez dekady 
funkcjonowały tak, że prze-
kazywały prąd od niewielkiej 
ilości producentów do mi-
lionów konsumentów. Pro-
sumenci sprawiają, że ruch 
w sieciach energetycznych 
musi być „dwukierunkowy”, 
a cały system energetyczny 
musi być bardziej elastycz-
ny. Można bowiem sobie 
wyobrazić taką sytuację, że 
w słoneczne dni, produk-
cja energii w źródłach pro-
sumenckich będzie na tyle 
duża, że stosunkowo duże 
nadwyżki mogą trafić do 

sieci, co oznacza, że trzeba 
będzie ograniczyć produkcję 
energii w źródłach zawodo-
wych. Aby sieci elektroener-
getyczne pozostały stabilne, 
muszą być znacznie bardziej 
elastyczne – to będzie potęż-
ny impuls do rozwijania idei 
smart grid w pierwszym eta-
pie i przestawianie energety-
ki na bardziej elastyczne źró-
dła (np. gaz) jako drugi krok. 
Widzimy zatem, że niewiel-
kie instalacje mogą zmienić 
cały potężny system. 

Co dalej? 

Ta mała, prosumencka re-
wolucja będzie wymagała 
oczywiście olbrzymich in-
westycji – zarówno w nowe 
źródła, jak i sieci. Potrzebne 
będą również zmiany regula-
cyjne na różnych szczeblach 
– od ustaw po wewnętrzne 
regulaminy firm. Po to, by 
– jak to często bywa – prawo 
nadążyło za życiem. 

To już się dzieje. Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne 
opracowały koncepcję Pro-
sumenckiej Chmury Ener-
gii (Prosumer Energy Cloud), 
której realizacja umożliwi 
bardziej efektywne rozli-
czanie odbiorców energii 
elektrycznej, którzy posia-
dają własne mikroinstalacje 
wytwórcze. Rozwiązanie to 
zakłada funkcjonowanie 
wirtualnego „portfela” pro-
sumenta, w którym prze-
chowywane będą informacje 
o wolumenie energii pobra-
nej z sieci i wprowadzonej 
do niej.

PSE przedstawiło rów-
nież koncepcję Wirtual-
nego Punktu Przyłączenia 
(WPP), w myśl której licz-
nik jest przypisany wyłącz-
nie do punktu w sieci, a nie 
do konkretnego użytkowni-
ka, jak ma to miejsce obec-
nie. Dzięki tej zmianie każ-
dy użytkownik będzie mógł 
swobodnie przyłączać się do 
dowolnego WPP. Uprości to 
rozliczenia za energię elek-
tryczną i pozwoli na rozwój 
elektromobilności i kla-
strów energii.

Z kolei w obecnie opra-
cowywanej nowelizacji 

ustawy o OZE rząd planu-
je wprowadzić pojęcie tzw. 
prosumenta wirtualnego. 
O co chodzi? Obecnie pro-
sumentami mogą zostać je-
dynie właściciele własnych 
domów, którzy instalują 
panele na swoich dachach. 
Osoby mieszkające w mia-
stach bardzo często nie 
mają możliwości w zain-
westowanie we własną in-
stalację fotowoltaiczną. Po-
mysł polega z grubsza rzecz 
biorąc na tym, że także inne 
podmioty – np. spółdziel-
nie mieszkaniowe – mogły-
by zainwestować w udzia-
ły w farmie fotowoltaicznej 
położonej w innym miejscu 
– nawet bez konieczności 
fizycznego podłączenia. Sta-
wałyby się „właścicielem” 
(proporcjonalnie do udzia-
łów) wyprodukowanej w ta-
kiej instalacji energii, któ-
rą mogłyby wykorzystać na 
własne potrzeby (oczywiście 
nadal byłyby także zasila-
ne z dotychczasowej sieci), 
a nadwyżki sprzedawać.

Niskoemisyjna rewolu-
cja niniejszym  już się roz-
poczęła. Dziś w pierwszym 
szeregu idą prosumenci, 
ale w perspektywie kilku 
lat nadciągną główne siły 
– niskoemisyjne siły mor-
skie elektrownie wiatrowe, 
z czasem wspierane zapew-
ne przez atom. Swoją rolę 
– przynajmniej w perspek-
tywie najbliższej dekady bę-
dzie odgrywał również gaz. 
Podstawowym elementem 
tej rewolucji – poza oczywi-
ście zmianą źródeł produk-
cji, będzie znacznie większe 
rozproszenie energety-
ki (prosumenci i klastry), 
większa elastyczność i dwu-
kierunkowość sieci ener-
getycznych i elastyczność 
źródeł. A wszystko to trzeba 
przeprowadzić tak, by prze-
ciętny konsument energii 
tego nie odczuł (niezależnie 
od tego, czy jest prosumen-
tem czy nie) i zawsze, gdy 
naciśnie kontakt, zapaliło 
się światło, a gdy dostanie 
rachunek za energię, nie do-
stał migotania przedsion-
ków….  ©℗
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Zacznijmy od domów
 efektywność energetyczna  Około 75 proc.  
budynków w Unii jest 
nieefektywnych energetycznie.  
By to zmienić, Komisja Europejska 
na początku października przyjęła 
strategię „fala renowacji”

Coraz bardziej widoczne 
zmiany klimatyczne spra-
wiły, że rośnie świadomość 
konieczności ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla. To 
z jednej strony trend na za-
stępowania źródeł energii 
zasilanych paliwami kopal-
nymi odnawialnymi źródła-
mi energii. Z drugiej jednak 
większa presja na oszczęd-
ność energii elektrycznej. 
I w jednym, i w drugim przy-
padku spory potencjał tkwi 
w budownictwie, zarówno 
w nowo budowanych gma-
chach, jak i istniejących bu-
dynkach.

Unia dostrzegła problem 

Potencjał oszczędności ener-
gii tkwiący w już istniejących 
budynkach dostrzegła już 
Komisja Europejska i naj-
bliższe lata zapowiadają się 
pod tym względem wręcz 
rewolucyjnie. Wyzwanie 
jest olbrzymie – większość 
budynków w Europie (i nie 
tylko w niej, ale zajmijmy się 
przede wszystkim Starym 
Kontynentem) to konstruk-
cje stare – najczęściej projek-
towane i budowane w cza-
sach, kiedy o oszczędności 
energii niewielu jeszcze 
myślało, często nadgryzio-
ne zębem czasu, co dodat-
kowo zaniżało i tak niewyso-
kie wskaźniki efektywności 
energetycznej. Obecnie ok. 
75 proc. budynków w UE jest 
nieefektywnych energetycz-
nie. A to z kolei oznacza, że 
do zapewnienia im ciepła 
trzeba spalić dużo więcej 
węgla lub gazu (bo wciąż są 
one obecne w europejskim 
miksie energetycznym).

Komisja Europejska doszła 
do wniosku, że trzeba coś 
z tym zrobić i na początku 
października została przyję-
ta strategia „fala renowacji”, 
która oznacza zwiększanie 
udziału odnawialnych źró-
deł w energii konsumowa-
nej przez budynki, a także 
zwiększanie w nich efektyw-
ności energetycznej. Wyzwa-
nie jest poważne, ale i nie-
zbędne, jeżeli na poważnie 
myślimy o realizacji celów 
Europejskiego Zielonego 
Ładu (osiągnięcie do 2050 r. 
neutralności klimatycznej). 
Bez modernizacji ten cel jest 
nieosiągalny. 

To właśnie budynki od-
powiadają za ponad jedną 
trzecią wszystkich unij-
nych emisji dwutlenku wę-
gla, a sektor ten konsumuje 
aż 40 proc. finalnej ener-
gii w Unii. „Fala renowacji” 
ustawia sektor budynków 
w centrum działań klima-
tycznych UE. 

Gra jest warta świecz-
ki. Renowacja istniejących 
budynków umożliwiłaby 
zmniejszenie całkowitego 
zużycia energii w UE o 5–6 
proc. i obniżenie emisji dwu-
tlenku węgla o ok. 5 proc. 
Jednak średnio co roku re-
nowacji poddaje się mniej 
niż 1 proc. krajowych za-
sobów budowlanych (dane 
z państw członkowskich wa-
hają się od 0,4 do 1,2 proc.). 

Aby zrealizować unijne cele 
klimatyczne i energetyczne, 
należy co najmniej podwo-
ić obecny poziom renowa-
cji budynków. Stąd większa 
unijna presja na moderniza-
cję budynków. 

Poza korzyściami środo-
wiskowymi, „fala renowacji” 
może przynieść również wy-
mierne korzyści gospodar-
cze. Prace renowacyjne są 
pracochłonne, tworzą miej-
sca pracy i inwestycje zako-
rzenione często w lokalnych 
łańcuchach dostaw, mogą 
generować popyt na wyso-
ce energooszczędny i za-
sobooszczędny sprzęt oraz 
przynosić długoterminową 
wartość nieruchomościom. 
Do 2030 r. Można by stwo-
rzyć dodatkowe 160 tys. zie-
lonych miejsc pracy w sekto-
rze budowlanym UE dzięki 
„fali renowacji”.

Każde państwo człon-
kowskie UE ma obowiązek 
przedstawić swoją strate-
gię na rzecz zmniejszenia 
zużycia energii generowa-
nego przez budynki na lata 
2021–2030 w ramach zinte-
growanych krajowych pla-
nów w dziedzinie energii 
i klimatu. Łączny wpływ 
wysiłków podejmowanych 
na szczeblu krajowym ma 
przyczynić się do realiza-
cji ogólnego celu, jakim jest 
osiągnięcie do 2030 r. warto-
ści docelowej dla UE wyno-
szącej 32,5 proc. w zakresie 
efektywności energetycznej.

– W Polsce mamy dużo 
większy potencjał, jeśli cho-
dzi o ten program – mówi 
Jacek Siwiński, prezes Ve-
lux. Jest to związane nie 
tylko z samym stanem tech-
nicznym budynków, ale tak-
że w tym, w jaki sposób są 
ogrzewane. Wiemy, że u nas 
paliw stałych w miksie jest 
dużo wyższy niż średnia eu-
ropejska i to możemy mocno 
zmienić i odetchnąć, w prze-
nośni i dosłownie – dodaje.

Wymiana wspomagana

Rzeczywiście, za sprawą opa-
lanych węglem piecyków 
mamy większe niż w innych 
częściach Europy problemy 
ze smogiem (sezon grzewczy 
właśnie się zaczął). Nie ozna-
cza to, że nic w tej sprawie 
nie robimy. Realizowany jest 
program „Czyste Powietrze” 
zakładający rządowe dota-
cje do wymiany pieców i ter-
momodernizacji budynków. 
Program skierowany jest do 
właścicieli lub współwła-
ścicieli jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 
Budżet programu wynosi 
103 mld zł na lata 2018–2029.

W pierwszej odsłonie pro-
gramu za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w programie 
„Czyste Powietrze” złożo-
no ponad 172 tys. wniosków 
o dotacje na łączną kwotę 
prawie 3,3 mld zł.

Obecnie ruszył drugi na-
bór wniosków, w którym 
podniesiono poziom dotacji 
do maksymalnie 37 tys. zł (32 

tys. zł i ewentualnie dodat-
kowe 5 tys. zł na instalację 
fotowoltaiczną o mocy 2-10 
kW) – w stosunku do stan-
dardowego poziomu dota-
cji, będzie przysługiwać oso-
bom posiadającym niższe 
dochody – w przypadku go-
spodarstw wieloosobowych 
nie przekraczające 1400 zł 
na osobę, a w przypadku go-
spodarstw jednoosobowych 
1960 zł.

To niejedyne działanie 
– pod koniec swojego urzę-
dowania w Ministerstwie 
Rozwoju Jadwiga Emilewicz 
powołała zespół do spraw 
efektywności i transforma-
cji energetycznej budynków, 
którego zadaniem ma być 
reforma systemu wsparcia 
inwestycji w poprawę efek-
tywności energetycznej bu-
dynków w Polsce i nic nie 
wskazuje na to, żeby jej na-
stępca Jarosław Gowin nie 
kontynuował tych prac. 

– Powołaliśmy zespół ds. 
efektywności i transformacji 
energetycznej budynków, bo 
widzimy ogromne znacze-
nie sektora budynkowego 
w kontekście neutralności 
klimatycznej gospodarki. 
Budynki odpowiadają za 
aż 42 proc. finalnego zuży-
cia energii, 30 proc. zużycia 
wody oraz 3 proc. emisji ga-
zów cieplarnianych w Eu-
ropie. W Polsce dodatkowo, 
poza kwestiami klimatycz-
nymi, budynki są najwięk-
szym źródłem zanieczysz-
czenia powietrza – mówiła 
wówczas wicepremier Jadwi-
ga Emilewicz.

Jednocześnie Minister-
stwo Klimatu zapowiada, że 
rząd ma przyjąć „Strategię 
niskoemisyjną” oraz „Dłu-
goterminową strategię mo-
dernizacji budynków” – dwa 
z trzech najważniejszych do-
kumentów wyznaczających 
kierunki działań w obszarze 
osiągania neutralności kli-
matycznej.

Domowa elektrownia

Nie można również zapo-
minać o programie „Mój 
Prąd”, który spowodował 
prawdziwą prosumencką 

rewolucję w fotowoltaice 
i w którym do połowy paź-
dziernika Polacy złożyli 173,7 
tys. wniosków o dopłaty do 
domowych instalacji foto-
woltaicznych o sumarycz-
nej mocy 973,6 MW, kosztu-
jących łącznie 4,6 mld zł. Ten 
prawie 1 GW mocy w domo-
wych panelach fotowoltaicz-
nych zastępuje całkiem spory 
blok węglowy z emitowanym 
przezeń dwutlenkiem węgla. 

– Można się spodziewać, 
że w kolejnych latach koszty 
związane z wyposażeniem 
domu w panele fotowolta-
iczne będą stopniowo mala-
ły. Tego rodzaju inwestycje 
są jednak opłacalne już te-
raz, mimo że obecnie nawet 
niewielka instalacja (3kW) to 
konieczność wydania co naj-
mniej kilkunastu tysięcy zło-
tych. Dziś z każdego kilowata 
PV można uzyskać rocznie 
oszczędności w wysokości 
ok. 500 zł, co sprawia, że po-
niesione nakłady mogą się 
zwrócić w ciągu zaledwie kil-
ku lat. W II kwartale 2020 r. 
zauważyliśmy ponad trzy-
krotny wzrost zaintereso-
wania instalacjami PV. Nasi 
klienci coraz częściej pytają 
o dogodne możliwości ich fi-
nansowania i chętnie sięga-
ją po EKOkredyt na fotowol-
taikę oferowany przez BOŚ. 
Stworzony przez nas kalku-
lator instalacji fotowoltaicz-
nych pomaga podjąć najlep-
sze decyzje kolejnym osobom 
pragnącym z jednej strony 
obniżyć wydatki na energię 
elektryczną, a z drugiej za-
dbać o środowisko naturalne. 
Narzędzie to w kilka minut 
podpowiada jakiej instalacji 
potrzebujemy. Pomaga też 
ocenić szacunkowy koszt za-
kupu i montażu oraz umożli-
wia sfinansowanie inwestycji 
w całości lub częściowo z kre-
dytu BOŚ – mówi Sławomir 
Mazurek, główny ekolog BOŚ.

Modernizacja to jedno, 
ale spory potencjał tkwi 
też w nowych budynkach 
– trudno by było znaleźć 
obecnie inwestora, dla któ-
rego energooszczędność 
i efektywność energetyczna 
nie byłaby jednym z głów-

nych branych pod uwagę 
czynników. Tu mamy do 
czynienia z wieloma aspek-
tami – od odpowiedniego 
projektu poprzez materiały 
aż po wyposażenie – czyli 
przede wszystkim różnego 
rodzaju technologie stero-
wania zużyciem energii, 
ogrzewaniem itp. 

Dom jutra już dziś

– Rola technologii cy-
frowych, smart home będą 
jednymi z decydujących 
czynników w branży bu-
dowlanej w najbliższych la-
tach – przewiduje Jacek Si-
wiński. Rzeczywiście, dzięki 
zastosowaniu automatyzacji, 
programowaniu ogrzewania, 
klimatyzacji, zarządzaniem 
energią można poczynić bar-
dzo poważne oszczędności. 
Ideałem jest oczywiście dom 
samowystarczalny energe-
tycznie. I to już nie jest tylko 
science fiction, bo są nawet 
domy produkujące energię. 

W niemieckim Freiburgu 
powstaje budynek Smart 
Green Tower, który nie tyl-
ko może produkować energię 
na własny użytek, lecz tak-
że oddawać nadwyżki sąsia-
dom. Budynek wyposażony 
jest w panele fotowoltaicz-
ne na dachu i na fasadach 
(o łącznej mocy 400 kWp), 
przez co jest energetycznie 
samowystarczalny, a inteli-
gentny komputer sterujący 
przepływem energii ma do 
swojej dyspozycji baterie li-
towo-jonowe o pojemności 
0,5 MWh, więc gdy budynek 
wytworzy więcej energii, niż 
potrzebuje, wówczas zacznie 
ją przechowywać w akumu-
latorach i odda nadwyżkę bu-
dynkom w okolicy.

To jednak (na razie) rodzy-
nek. Ambicją większości in-
westorów jest maksymalne 
zmniejszenie zużycia ener-
gii pobieranej z sieci – cho-
ciaż rzadko do zera. Walka 
na ten cel zaczyna się już na 
etapie projektu – od lokali-
zacji poczynając poprzez jak 
najbardziej efektywną ener-
getycznie konstrukcję bryły 
budynku, aż po dobór termo-
modernizacji. 

Potem przychodzi ko-
lej na dobór odpowiednich 
materiałów i wyposażenia 
– chodzi o to, by ocieplenia 
były jak najbardziej efektyw-
ne, a okna i drzwi szczel-
ne, by nie uciekało ciepło. 
I wreszcie trzeba zadbać, 
by te wszystkie elementy 
ze sobą współgrały. – Coraz 
częściej mówimy o holistycz-
nym podejściu do budynku, 
w którym są uwzględnione 
wszystkie elementy interak-
cji budynku z otoczeniem 
– podkreśla prezes Velux, 
dodając, że takie działania 
przynoszą wymierne efekty, 
przeliczalne na ograniczenia 
emisji. – Przez ostatnie dwie 
dekady weszliśmy w nową 
erę projektowania produk-
tów przy wykorzystaniu ana-
lizy cyklu życia produktu. 
Typowe nasze okno zasto-
sowane w budynku w naszej 
strefie klimatycznej zaosz-
czędza w swoim cyklu życia 
ok. 300 kg dwutlenku węgla 
– dodaje. 

Pozostaje wreszcie – o ile 
to możliwe – zainstalowa-
nie własnych źródeł energii, 
czyli w praktyce paneli fo-
towoltaicznych oraz – wy-
posażenie w inteligentne 
systemy sterowania, które 
w następnych latach będą 
w coraz większym stopniu 
decydowały o energoosz-
czędności budynku. To one 
bowiem są w stanie w naj-
większym stopniu wyelimi-
nować niepotrzebne zuży-
cie energii. Systemy takie 
nie będą ogrzewać pustych 
pomieszczeń, tylko włączą 
je przed powrotem do domu 
właścicieli lokalu (nawet bez 
przypominania, bo będą 
sprzężone z GPS smartfo-
na właściciela). To istotne, 
bo każdy 1 st. C to ok. 7 proc. 
zaoszczędzonej energii.

Inne systemy będą ste-
rować nasłonecznieniem, 
opuszczając lub podnosząc 
żaluzje, jeszcze inne wyłą-
czać zbędne oświetlenie. 
Energooszczędne domy to 
w coraz większym stopniu 
wyzwanie nie tylko dla in-
żynierów, lecz także dla in-
formatyków.  ©℗
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Tak ma wyglądać Smart Green Tower we Freiburgu – budynek produkujący tyle energii, że będzie ją sprzedawać sąsiadom
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Widzimy w ostatnich kilkunastu miesiącach fotowol-
taiczny boom prosumencki. Czy to tylko chwilowa 
moda wywołana programem Mój Prąd, która przemi-
nie wraz z jego zakończeniem, czy trwały trend?
W społeczeństwie rośnie świadomość benefitów pły-
nących z posiadania autonomicznych źródeł energii, 
zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych. Konsumenci 
coraz lepiej rozumieją, że w grę wchodzą nie tylko 
kwestie środowiskowe, ale także niskie rachunki za 
energię elektryczną i ciepło. Inwestycja w instalację 
PV przekształca konsumenta w prosumenta i tym 
samym, właściciel gospodarstwa domowego ma moż-
liwość zarządzania produkcją i odbiorem energii. 
Prosument to również osoba świadoma swojego 
wpływu na ekosystem, ekologicznej wagi własnych 
działań i wpływu na zrównoważony system energe-
tyczny. Postawy te wzmacniane są przez dynamicznie 
rozwijające się w ostatnich latach trendy ekologiczne 
i nie sadzę, byśmy mogli spodziewać się odwrotu od 
nich. Nawet, jeśli faktyczny wpływ na rozwój rynku 
prosumenckiego w ostatnich latach miały programy 
dofinansowujące, to ich brak nie spowoduje nagłego 
spadku zainteresowania energią ze słońca. 
Wsparcie rządowe jest jednak ogromnie ważne ze 
względu na fizyczną realizację projektów związanych 
z OZE, a jednocześnie wpływa na wzrost świadomości 
w tym temacie. Jeszcze kilka lat temu, nawet jeśli 
odbiorca energii elektrycznej mógł pozwolić sobie 
na instalację własnego źródła PV, często nie widział 
jej zasadności – programy rządowe w zasadzie wy-
kształciły potrzebę interesowania się tym tematem. 

W jaki sposób państwo może wzmocnić ten trend? 
Czy przygotowywane obecnie nowe rozwiązania, 
np. wprowadzenie pojęć prosumenta zbiorowego 
i wirtualnego, to krok we właściwym kierunku? 
System regulujący rynek OZE jest stosunkowo no-
wym tematem legislacyjnym. Każda nowa propozycja 
wymaga gruntownych analiz. Dobre przygotowanie 
i wyważenie przepisów gwarantuje benefity nie tyl-
ko dla prosumentów, ale także pozostałych graczy 
rynkowych. Legislacja powinna brać pod uwagę pro-
sumenta, sprzedawcę i sieć, równoważąc interesy 
wszystkich stron. Taka równowaga sprzyja rozwo-
jowi rynku w obszarze fotowoltaiki. Programy rzą-
dowe, skierowane zarówno do prosumentów oraz 
dostawców rozwiązań PV, będą dynamizowały ten 
rozwój. Najważniejsza jednak w tym kontekście na-
dal będzie edukacja rynku.

Jak wygląda obecnie opłacalność prosumenckich 
instalacji fotowoltaicznych. Ile wynosi inwestycja, 
jak wyglądają korzyści?
Opłacalność inwestycji prosumenckiej zależy nie tyl-
ko od początkowego wkładu. Duże znaczenie odgrywa 
tu jakość instalowanego sprzętu. Dobry sprzęt gwa-
rantuje długą żywotność instalacji. W FOTON Tech-
nik, który należy do Grupy innogy, uśredniony koszt 
instalacji przydomowej w granicach 5 kWp wynosi 
około 25 tys. zł, zaś zwrot kosztów następuje nawet 
po około 6 latach. Po tym czasie zwykle instalacja 
zarabia na siebie. Można taką inwestycję porównać 
do lokaty bankowej z oprocentowaniem na poziomie 
15 proc. netto. Jak wiemy, lokaty bankowe są obecnie 
oprocentowane na znacznie niższym poziomie, wy-
daje się więc, że lokata kapitału w instalację PV jest 
dobrym rozwiązaniem na trudne czasy. W przypadku 
kredytu bankowego wartość rat równoważona jest 
obniżeniem opłat za energię. Biorąc pod uwagę ko-
rzyści ekonomiczne i ekologiczne, jeśli mamy taką 
możliwość – powinniśmy zainwestować. 

Czy Mój Prąd to jedyne wsparcie? Czy chętni do 
rozpoczęcia przygody z fotowoltaiką mogą dostać 
np. preferencyjne warunki u instytucji finanso-
wych czy nawet operatorów?
Rząd regularnie proponuje nowe programy związa-
ne z dofinansowaniem inwestycji prosumenckich. 
W tym momencie obowiązują m.in. takie programy 
jak: Mój Prąd, Energia Plus, Prosument 2, Czyste Po-
wietrze, a także różne programy regionalne. 
Pomoc może być udzielona na dwa sposoby, w zależ-
ności od programu: dofinansowanie do instalacji lub 
niskooprocentowany kredyt. Niektóre plany umoż-
liwiają również odliczenie kosztów zainstalowania 
PV od przychodów. Klient, który zgłasza się do nas, 
może liczyć na inne ułatwienia, przede wszystkim 

preferencyjne warunki kredytu. Współpracujemy 
z wieloma bankami i dzięki temu, oferujemy kon-
kurencyjne opcje kredytowania. Potencjalny pro-
sument dysponuje więc szeregiem narzędzi, które 
wspomagają decyzję o własnej fotowoltaice.

Prosument produkuje prąd na własne potrzeby, 
ale gdy ma nadwyżkę, może ją sprzedać do sieci. 
Jak wyglądają rozliczenia między prosumentem 
a operatorem? 
Zacznę od najkorzystniejszego dla klienta rozwią-
zania, kiedy to energia z instalacji fotowoltaicznej 
jest zużywana w czasie rzeczywistym, czyli w mo-
mencie, gdy moduły na dachu produkują prąd, jest 
on od razu przesyłany do urządzeń w domu i przez 
to zmniejsza zużycie energii z sieci. To efekt na-
tychmiastowy i klient nie musi się tym martwić. 
Dobór systemu jest realizowany tak, żeby w pełni 
wykorzystać prawodawstwo i umożliwić klientowi 
znaczące ograniczenie rachunków. Oddając energię 
do sieci, klient staje się prosumentem.  Rozliczenie 
prosumenta z operatorem jest bardzo proste. Ilość 
energii oddana do sieci jest niejako przechowywana 
dla Klienta i możliwa do odbioru w ciągu kolejnego 
roku. Operator energetyczny odda Prosumentowi  
80 proc. tej energii dla instalacji do 10 kWp i 70 proc. 
dla instalacji od 10 kWp do 50 kWp.  

Czy fotowoltaika może być również racjonal-
nym wyborem dla małych i średnich firm, skoro 
wsparcie z programu Mój Prąd skierowane jest do 
osób fizycznych? Czy bez niego jest to inwestycja 
ekonomicznie opłacalna?
Firmy również mogą być prosumentami – zależne 
jest to od mocy zainstalowanej. Instalacje prosu-
menckie nie mogą przekraczać 50 kWp mocy za-
instalowanej. Jeżeli chodzi o instalacje komercyj-
ne oraz duże elektrownie fotowoltaiczne, proces 
inwestycyjny jest dłuższy i wymaga odpowiednich 
analiz i dostosowania do profilu działalności, sytu-
acji finansowej oraz możliwości lokalizacyjnych. 
Czas realizacji od koncepcji takich instalacji 
to 6–18 miesięcy. Korzyści z instalacji za-
leżą indywidualnie od sytuacji u klienta, 
ale zazwyczaj są związane ze znaczącymi 
oszczędnościami. Okresy zwrotu instala-
cji będą się różnić w zależności od wielu 
czynników. Klienci indywidualni przy wy-
korzystaniu dopłat i ulg mogą osiągnąć 
nawet 6-letni okres zwrotu, dla więk-
szych inwestycji może to być ok. 10 lat.

Dotychczasowy rozwój OZE był 
możliwy dzięki różnego rodzaju prefe-
rencjom z jednej strony (np. zielone 
certyfikaty) i „dociśnięcia” energetyki 
węglowej dodatkowymi kosztami (upraw-
nienia do emisji)? Na ile dziś jesteśmy daleko 

od momentu, gdy energia ze źródeł odnawialnych 
będzie już w pełni konkurencyjna bez regulacyj-
nych zabiegów? A może już go przekroczyliśmy?
Zacząłbym od tego, że programy wsparcia to nadal 
koło zamachowe rozwoju OZE w Polsce. W niedale-
kiej przyszłości wraz z postępem technologicznym, 
spadkiem kosztów inwestycji i dalszym wzrostem 
cen CO2, źródła OZE staną się w pełni konkuren-
cyjne. Już dzisiaj w skali mikro przy odpowiednim 
doborze źródła OZE i wielkości instalacji do profilu 
zużycia klienta jesteśmy w stanie przedstawić klien-
tom atrakcyjną ofertę bez dodatkowego wsparcia.

Co oznacza rozwój energetyki prosumenckiej 
dla operatora? Rozumiem, że ma do czynienia 
z bardziej rozproszoną siecią, a przy tym nie tylko 
przeznaczoną do dostarczania, ale i do odbioru 
energii. 
Rozwój energetyki prosumenckiej wiąże się z decen-
tralizacją całego procesu – na rzecz systemu działa-
ją mikro i małe instalacje OZE. Przekłada się to na 
zmianę charakterystyki wykorzystania sieci i wy-
magań wobec niej. W sieci, która dostosowana jest 
do tradycyjnej, można powiedzieć, scentralizowanej 
dystrybucji, potrzebne są poważne modernizacje 
i duże inwestycje. Dotyczą one optymalizacji kana-
łów przesyłowych, ale przede wszystkim – kwestii 
wydajności systemu.
Podobnie, jak dzisiejsze serwery, sieć energetyczna 
będzie musiała wytrzymać setki tysięcy, jeśli nie 
miliony źródeł wytwarzania. Zrównoważona trans-
formacja wymaga więc wzięcia pod uwagę wszyst-
kich uczestników rynku – prosumentów, dostawców 
i możliwości systemu dystrybucyjnego. 

Największą bolączką OZE jest niestabilność źródeł 
– nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce. Na 
jakim etapie są prace nad magazynami energii. Kiedy 
będziemy mogli powiedzieć, że będziemy bezpieczni 
energetycznie, przechodząc w pełni na OZE?
W tym momencie do zapewnienia stabilnego sys-
temu energetycznego potrzebne jest utrzymanie 
stałego, „masowego” wytwarzania energii, które 

bazuje na niezależnych od warunków 
atmosferycznych źródłach dominu-

jących na danym obszarze. 
Producentów „zielonej” ener-

gii przybywa w ekspresowym 
tempie. Tak dynamiczne 
wzrosty będziemy odnoto-
wywać przez następne lata, 
choćby dlatego, że państwo 
musi sprostać ogranicze-
niu emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. 
Obecnie rozwój technolo-
gii magazynowania energii 
nie jest jeszcze tak szybki, 

jak jej produkcja, dlatego 
na tę chwilę musimy opie-

rać system na źródłach do-
minujących w danym kraju 

bądź regionie.
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Fotowoltaika  
to dobre rozwiązanie  
na trudne czasy

PaRTNER

Programy wsparcia to nadal koło zamachowe rozwoju OZE w Polsce, jednak już nie-

długo za sprawą m.in. postępu technologicznego odnawialne źródła energii staną się 

w pełni konkurencyjne – prognozuje Janusz Moroz, członek zarządu innogy Polska

Opłacalność 
inwestycji 
prosumenckiej 
zależy nie 
tylko od 
początkowego 
wkładu. Duże 
znaczenie 
odgrywa 
tu jakość 
instalowanego 
sprzętu. 
Dobry sprzęt 
gwarantuje 
długą  
żywotność  
instalacji.



1

E4 Dziennik Gazeta Prawna, 29 października 2020 nr 212 (5365)  dziennik.pl forsal.plzielona energia

Zapotrzebowania świata 
na energię rośnie z roku na 
rok – podłączamy do gniaz-
dek coraz więcej urządzeń 
(w tym coraz więcej samo-
chodów elektrycznych), cały 
czas powstają nowe fabryki 
z nowymi – mniej lub bar-
dziej energochłonnymi – li-
niami produkcyjnymi, coraz 
powszechniejsza staje się kli-
matyzacja. To nieuchronny 
trend: cywilizacja wymaga 
energii. Można go jednak 
– używając modnego ostat-
nio słowa – nieco „wypłasz-
czyć”. 

Jednym ze skutecz-
niejszych sposobów jest 
oszczędność energii. Ra-
chunek jest prosty: im mniej 
energii zużywamy (płacąc 
zatem mniejsze rachunki), 
tym mniej jej trzeba pro-
dukować, co z kolei ozna-
cza  mniejsze zużycie pa-
liw kopalnych. Oczywiście 
przy szybko rosnącym ape-
tycie świata na prąd trud-
no mówić o rzeczywistym 
spadku wolumenu zużywa-
nej energii, możemy jednak 
w ten sposób doprowadzić 
do spadku tempa wzrostu 
zapotrzebowania, co z kolei 
umożliwi bardziej bezbole-
sne zastępowanie tradycyj-
nych źródeł wytwarzania 
odnawialnymi. 

Oszczędności są możliwe 
na każdym poziomie: od 
domowego – czyli wyłącza-
nia zbędnego oświetlenia, 
wyłączania nieużywanych 
urządzeń z sieci (niepozosta-
wianiu ich w trybie standby), 
ładowarek do telefonów. Na 
marginesie, nie jest to idea 
nowa – hasło „kilowaty nie 
na straty” liczy sobie wszak 
kilka dekad, gwoli sprawie-
dliwości należy jednak do-
dać, że wówczas, w okresie 
PRL, nie chodziło bynajmniej 
o względy klimatyczne, tylko 
o niewydolność ówczesne-
go systemu energetycznego 
– tzw. 20. stopień zasilania, 
przy którym dochodzi do 
przymusowego wstrzyma-
nia odbioru prądu, nie był 
w tamtych latach niczym 
nadzwyczajnym. Nie zmie-

nia to jednak faktu, że owo 
hasło jest aktualne również 
dziś.  

Wszelkie sposoby na 
zmniejszenie zużycia energii 
określamy jako efektywność 
energetyczną – to szerokie 
spektrum działań, od wspo-
mnianych wyżej prostych 
oszczędności poprzez wy-
mianę odbiorników energii 
(oświetlenia , maszyn w fa-
brykach, linii produkcyjnych, 
sprzętów domowych jak np. 
lodówka) na energooszczęd-
ne aż po wszelkie działania 
ograniczające straty ener-
gii – np. ocieplenie budyn-
ków i hal produkcyjnych, 
co sprawi, że do ich ogrza-
nia potrzebne będzie mniej 
energii. 

W gospodarstwie 
domowym

O efektywności energetycz-
nej należy myśleć już w fa-
zie projektowania obiektu. 
Znaczenie dla realnych 
oszczędności energetycz-
nych i zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń mogą mieć 
lokalizacja i konstrukcja bu-
dynku, dobór materiałów, 
wreszcie zastosowana  tech-
nologia ogrzewania i chło-
dzenia i dobór i lokalizacja 
oświetlenia. Nie wspomina-
jąc już o inteligentnych sys-
temach zarządzania energią. 
Warto również przypomnieć, 
że zgodnie z unijnymi prze-
pisami od 2021 r. wszystkie 
nowe budynki powinny być 
budowane w tzw. standar-
dzie niemal zeroenergetycz-
nym.

A skoro oszczędzać energię 
można na różne sposoby, to 
robić to może każdy – tak-
że przeciętny człowiek, któ-
ry może wymienić żarówki 
w swoim gospodarstwie do-
mowym na energooszczęd-
ne, a przy zakupie urządzeń 
AGD kierować się tzw. ety-
kietami energetycznymi, 
które wskazują, jak prądo-
żerne są lodówka czy telewi-
zor. Możemy również, nawet 
bez automatycznych syste-
mów sterowania, wyłączać 
ogrzewanie na czas, kiedy 

nie ma nas w domu. War-
to również – o ile to moż-
liwe – pokusić o ocieplenie 
budynku i uszczelnienie 
okien. To o tyle istotne, że 
blisko 70 proc. energii zu-
żywanej w budynkach po-
chłania ogrzewanie.

Te drobne oszczędności 
wydają się bez znaczenia 
– jaki efekt przyniesie jed-
na, a nawet dwie wyłączo-
ne żarówki? Liczy się jednak 
efekt skali. Według Główne-
go Urzędu Statystycznego 
w  2018 r. (ostatnie dostępne 
dane, raport zużyciu ener-
gii w gospodarstwach do-
mowych ukazuje się co trzy 
lata) gospodarstwa domo-
we miały w Polsce znaczą-
cy, 18,2-proc. udział w kra-
jowym zużyciu energii (bez 
paliw silnikowych). Polska 
należała do tych krajów 
Unii Europejskiej, w któ-
rych udział gospodarstw 
domowych był stosunkowo 
wysoki (19 proc. i więcej zu-
życia krajowego wystąpiło 
w 10 krajach, przy średniej 
na poziomie 17 proc.). Drob-
ne oszczędności mogą więc 
przynieść efekt w skali ca-
łego systemu energetyczne-
go. Tym bardziej, że zużycie 
energii powoli, ale systema-
tycznie rośnie z 211,9 TWh 
w roku 2002 do 231,8 TWh 
w 2018 r. 

W przedsiębiorstwie

Na jeszcze większą skalę 
oszczędności mogą pozwo-
lić sobie przedsiębiorstwa 
inwestując w nowe genera-
cje maszyn i linii produkcyj-
nych, które najczęściej przy 
niższym zużyciu energii po-
zwolą na większą wydajność. 

W 2019 r. potencjał 
oszczędności w przemyśle 
oszacował zespół naukow-
ców z Wydziału Mechanicz-
nego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej. 
Jak wskazywali jego człon-
kowie, według GUS nasz 
przemysł zużywa ok. 50 
TWh energii elektrycznej 
(cały kraj ponad 150 TWh).  
Ich zdaniem moderniza-
cja urządzeń elektrycznych 

w przemyśle przyniosłaby 
oszczędności 23 TWh, czyli 
ok. 15 proc. krajowego zuży-
cia. Żeby uzmysłowić sobie, 
o jakiej skali oszczędności 
mówimy, dość wspomnieć, 
że spadek zapotrzebowania 
na energię w okresie nie-
dawnego lockdownu szaco-
wany jest na ok. 8 proc. Z gry 
wypadły wówczas całe (cho-
ciaż bynajmniej nie najbar-
dziej energochłonne) branże.

W samorządach

Na jeszcze większą ska-
lę do oszczędności mogą 
dołożyć się samorządy na 
wszystkich swoich szcze-
blach – przede wszystkim 
poprzez termomoderniza-
cję budynków publicznych 
(ten proces trwa już od lat), 
dofinansowanie termomo-
dernizacji w innych budyn-
kach czy chociażby wymia-
nę oświetlenia ulicznego na 
bardziej energooszczędne 
co może przynieść nawet 
kilkudziesięcioprocento-
we zmniejszenie ilości zu-
żywanej do tego celu ener-
gii. Dość wspomnieć, że na  
przykład oświetlenie LED 
pozwala uzyskać ten sam 
poziom natężenia światła, 
ale zużywa o około 80 proc. 
energii mniej i ma znacznie 
dłuższy okres eksploatacji 
niż tradycyjne oświetlenie 
żarowe. W wielu gminach 
walka o niższe emisje bę-
dzie się wprost równała 
walce o czyste powietrze 
– termodernizacja i wy-
miana źródeł ogrzewana na 
bardziej efektywne to pod-
stawowe i najskuteczniejsze 
metody walki ze smogiem. 

Zmiany w prawie

Procesy służące obniżaniu 
emisji są opisane w prawie. 
Oszczędnością energii zaj-
muje się ustawa o efektyw-
ności energetycznej z 2016 r., 
chociaż obecnie rząd pracuje 
nad jej nowelizacją, która ma 
uczynić ten proces jeszcze 
bardziej opłacalnym. 

Ustawa definiuje efek-
tywność energetyczną jako 
„stosunek uzyskanej wiel-
kości efektu użytkowego 
danego obiektu, urządzenia 
technicznego lub instalacji, 
w typowych warunkach ich 
użytkowania lub eksploata-
cji, do ilości zużycia energii 
przez ten obiekt, urządze-
nie techniczne lub instalację, 
albo w wyniku wykonywanej 
usługi niezbędnej do uzyska-
nia tego efektu”. Brzmi nieco 

zawile, więc przyjmijmy, że 
w efektywności energetycz-
nej chodzi o to, by uzyskać 
większy komfort (w przypad-
ku gospodarstw domowych) 
lub lepsze wyniki produkcyj-
ne (w przypadku firm) bez 
zwiększania zapotrzebowa-
nia na energię. 

Po co do tego ustawa? Jest 
potrzebna przede wszystkim 
dlatego, że nakłada na od-
biorców określone obowiąz-
ki i normy zużycia energii 
(wynikające z prawodawstwa 
europejskiego, które wyty-
cza tempo redukcji emisji 
– Unia Europejska w ubie-
głym roku wyznaczyła sobie 
nowy cel dotyczący redukcji 
zapotrzebowania na energię, 
do 2030 r. ma ono spaść o co 
najmniej 32 proc. w stosunku 
do prognoz), ale też przewi-
duje premie za oszczędza-
nie anergii (tzw. białe cer-
tyfikaty). To świadectwa 
efektywności energetycznej 
wydawane za uzyskany efekt 
energetyczny (oszczędności 
energii) w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia moderniza-
cyjnego.

Świadectwa przyznawa-
ne są na podstawie wnio-
sków składanych w Urzę-
dzie Regulacji Energetyki 
(URE). Każdy wniosek pod-
lega indywidualnej weryfi-
kacji i musi zawierać audyt 
efektywności energetycznej 
określający efekt energetycz-
ny realizowanego przedsię-
wzięcia. Dla większych firm 
taki audyt jest obowiązko-
wy. Zgodnie z ustawą o efek-
tywności energetycznej fir-
my zatrudniające ponad 250 
osób i osiągające obrót netto 
powyżej 50 mln euro rocznie 
są zobowiązane do sporzą-
dzania co cztery lata audy-
tu energetycznego przed-
siębiorstwa. Jego celem jest 
pozyskanie wiedzy o rzeczy-
wistym zapotrzebowaniu 
energetycznym i zdiagnozo-
wanie obszarów, w których 
można dokonać optymaliza-
cji, a tym samym osiągnąć 
potencjalne oszczędności.

Aby uzyskać prawa mająt-
kowe wynikające z białych 
certyfikatów, należy zaosz-
czędzić energię w ilości co 
najmniej 10 toe/rok (1 toe to 
równowartość 11,63 MWh). 
Po ich uzyskaniu można je 
sprzedać na Towarowej Gieł-
dzie Energii. Kto jest nabyw-
cą takich papierów? Przed-
siębiorstwa energetyczne, 
które mają obowiazek udo-
wadniać poprawę efektyw-

ności energetycznej. Mogą to 
zrobić, albo przeprowadzając 
modernizacje na własnym 
majątku, albo pozyskiwać 
wymagane wolumeny świa-
dectw efektywności energe-
tycznej, kupując je na Towa-
rowej Giełdzie Energii. 

Na tle Europy

Potencjał do oszczędności 
wciąż jest w Polsce bardzo 
duży i nie do końca wykorzy-
stany i niewielkim  tylko po-
cieszeniem może być fakt, że 
i inne kraje nieco zaniedbu-
ją tę dziedzinę. Europejski 
Bank Inwestycyjny opubli-
kował latem tego roku wy-
niki badania pokazującego, 
jak w poprawę efektywno-
ści energetycznej inwestują 
przedsiębiorstwa z poszcze-
gólnych krajów Unii Euro-
pejskiej.

Wynika z niego, że tyl-
ko 40 proc. badanych firm 
zainwestowało w poprawę 
efektywności energetycznej, 
a tego rodzaju projekty sta-
nowiły relatywnie niewielką 
część ich budżetów inwesty-
cyjnych. Z badania wynika, 
że w efektywność energe-
tyczną inwestują przede 
wszystkim te firmy, które 
muszą – ze względu na to, 
że w największym stopniu 
odczuwają rygory europej-
skiej polityki klimatycznej. 
W gronie firm zaliczanych 
do przemysłu energochłon-
nego takie inwestycje podję-
ło 74 proc. podmiotów.

Z badania wykonanego 
przez EBI wynika, że naj-
więcej inwestycji związa-
nych z efektywnością ener-
getyczną podjęły firmy na 
Słowacji (61 proc.), a następ-
nie przedsiębiorstwa z Hisz-
panii, Czech, Austrii, Sło-
wenii, Portugalii i Szwecji. 
Polska w raporcie EBI znala-
zła się poniżej średniej unij-
nej. Mniejszy odsetek firm, 
które podjęły działania zwią-
zane z poprawą efektywno-
ści energetycznej, anality-
cy banku odnotowują tylko 
w pięciu krajach – na Litwie, 
w Estonii (to najgorsze kra-
je w tym zestawieniu, ze 
średnią poniżej 30 proc.), 
a także w Grecji, Rumunii 
i we Francji.

Widać zatem, że mimo 
znaczących postępów 
– zwłaszcza w zakresie ter-
momodernizacji – jest jesz-
cze spore pole do oszczędno-
ści. Z korzyścią dla kieszeni, 
ale przede wszystkim dla 
środowiska. ©℗

Zużywajmy mniej prądu!
 efektywność energetyczna  W chwili, gdy trwa 
ogólnoświatowa dyskusja na temat sposobów 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zapobieżenia 
w ten sposób katastrofie klimatycznej, nieco w cieniu 
pozostaje stosunkowo skuteczna i najmniej kosztowna 
możliwość – oszczędność energii 
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Saldo kredytów proekologicznych w Banku 
Ochrony Środowiska na koniec czerwca wy-
nosiło już ponad 4,5 mld zł.

W zasadzie wszystkie banki mają już w swojej ofercie produk-
ty przeznaczone do finansowania inwestycji w odnawialne 
źródła energii. Zapotrzebowanie na tego rodzaju instrumenty 
finansowe rośnie z miesiąca na miesiąc wraz z coraz szyb-
szym przestawieniem gospodarki na nisko- i zeroemisyjne 
źródła energii. Jednym z liczących się graczy jest wyspecja-
lizowany w takich produktach Bank ochrony Środowiska. 

W ostatnich miesiącach najszybciej rosnącym segmentem 
energetyki była oczywiście – za sprawą programu Mój prąd 
– prosumencka fotowoltaika. Jej imponujący rozwój zepchnął 
nieco w cień inne projekty, których też ostatnio przybywa 
jak grzybów po deszczu. Podpisywane są kolejne umowy na 
budowę dużych i średnich farm fotowoltaicznych. 

Przykład z ostatnich dni: Bank ochrony Środowiska przyznał 
kredyty w łącznej wysokości 15,85 mln zł na budowę farm 
fotowoltaicznych przez columbus energy. Bank sfinansuje 
około 75–80 proc. kosztów poszczególnych projektów. Dzięki 
temu finansowaniu ma w sumie powstać pięć farm o łącz-
nej mocy ok. 4,4 MW. 

o tym, że takie finansowane przez BoŚ przedsięwzięcia 
wieńczą sukcesy, świadczą zakończone inwestycje – np. far-
ma w sokołowie Małopolskim o mocy szczytowej ok. 2 MW, 
której budowę kwotą 7,7 mln zł również dofinansował Bank 
ochrony Środowiska. 

– Bank ochrony Środowiska od ponad 30 lat stawia na eko-
logię. Na finansowanie inwestycji proekologicznych skie-
rowaliśmy już około 22,9 mln zł. chętnie wspieramy duże 
inwestycje takie jak farma w sokołowie Małopolskim, ale też 
pomagamy Polakom w tworzeniu prosumenckich instalacji 
fotowoltaicznych – mikroinstalacji dla domów jednorodzin-
nych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – mówi sławo-
mir Mazurek, główny ekolog Banku ochrony Środowiska. 

rzeczywiście, bank wyspecjalizował się we wspieraniu ta-
kich prośrodowiskowych ekologicznych inwestycji. saldo 
kredytów proekologicznych w BoŚ wynosiło 4 593,1 mln zł 
na 30 czerwca 2020 r. udział w portfelu kredytowym kredy-

tów udzielonych na działania służące ochronie środowiska 
oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22 proc. 
salda kredytów ogółem w banku (na koniec pierwszej poło-
wy 2019 r. wynosił 34,89 proc.). o takim udziale „zielonych” 
kredytów w portfelu większość instytucji finansowych może 
tylko pomarzyć. 

Na finansowanie takich projektów mogą liczyć w tym ban-
ku małe i średnie firmy, ale także i duże korporacje. BoŚ 
– specjalizuje się – i ma w tym bardzo duże doświadczenie 
– w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii, 
ale również oferuje finansowanie projektów mających na 
celu zwiększenie wartości majątku trwałego wnioskodaw-
cy, w tym także kredyt inwestycyjny z linii eBI – Program 
climate chance Action, czyli finansowanie działań ograni-
czających emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Bank oferuje również interesującą i coraz popularniejszą 
formę spłaty kredytu z oszczędności. Dotyczy ona kredytu 
ekooszczędnego, który – zgodnie ze wspomnianą formu-
łą – można spłacać z oszczędności wygenerowanych przez 
kredytowane przedsięwzięcie, np. z zaoszczędzonych kosz-
tów energii elektrycznej czy cieplnej. W praktyce może to 
wyglądać następująco – przedsiębiorca zaciąga kredyt np. 
termomodernizację hali, a następnie spłaca go z różnicy na 
wysokości rachunków przed i po modernizacji. 

W dzisiejszych niepewnych czasach warto postarać się 
również o gwarancje do kredytu i BoŚ też ma ofercie taki 
instrument – m.in. gwarancję Biznesmax ze środków 
funduszu Gwarancyjnego Programu operacyjnego In-
teligentny rozwój (fG PoIr), której dodatkowym bene-
fitem jest możliwość ubiegania się o zwrot części zapła-
conych odsetek. 

ofertę BoŚ dopełniają kredyty pomostowe oraz uzupeł-
niające współfinansujące projekty inwestycyjne wspierane 
dotacjami z unii europejskiej lub finansowane z Progra-
mów NfoŚiGW. Bank oferuje oczywiście również kredyty 
na inne niż ekologiczne cele (chociaż w tych ostatnich się 
specjalizuje), firma może zatem liczyć tam na uzyskanie 
kredytu inwestycyjnego na budowę lub rozbudowę zakła-
du produkcyjnego, modernizację lub zakup nowych linii 
technologicznych na potrzeby zakładu lub budowę domów 
wielorodzinnych. 

Bank finansuje również inwestycje związane z ochroną 
wód (np. budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi do budynków, budowę lub modernizację komunalnych 
albo przydomowych oczyszczalni ścieków), gospodarką 
wodną (budowę sieci wodociągowych, stacji uzdatniania 
wody, ujęć wody, przepompowni), finansowanie działań 
związanych z gospodarką odpadami (budowę infrastruk-
tury przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, recy-
kling, specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów) 
przynoszącą wymierne efekty ekologiczne (np. ograni-
czenie strat/zużycia ciepła, zwiększenie ilości oczyszczo-
nych ścieków, ilości odpadów przekazanych do recyklingu, 
oszczędność w zużyciu wody itp.) oraz działania związane 
z ochroną przyrody.

W BoŚ dostępne są również kredyty na innowacje techno-
logiczne z premią technologiczną BGk. skorzystać z nich 
mogą małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków 
rozpoczął się 1 czerwca i trwa do 30 grudnia 2020 r.

A efekty? W sumie bank sfinansował już ponad 85 tys. 
proekologicznych inwestycji wartości ponad 52 mld zł 
(finansowanie banku wyniosło ok. 23 mld zł). Przeli-
czając te inwestycje na korzyści dla środowiska to re-
dukcja emisji dwutlenku węgla wynosi ok. 4 mln ton 
rocznie, a pyłów ok. 140 tys. ton rocznie, i te wartości 
cały czas rosną. 

Nazwa zobowiązuje
prezentacja

Partner 

instrumenty dla środowiska
 finansowanie  Zielona transformacja 
gospodarki wymaga 
wielomiliardowych nakładów. 
Pieniędzy nie powinno zabraknąć

Walka ze zmianami klima-
tycznymi w ostatnich latach 
mocno wpłynęła na dysku-
sję o gospodarce, a poziom 
emisji dwutlenku węgla stał 
się niemal równie istotnym 
czynnikiem ekonomicznym 
jak poziom zysku. Zgoda co 
do kierunku ograniczania 
emisji i przestawiania świa-
towej gospodarki na ekolo-
giczne tory jest powszech-
na (dyskusje dotyczą jedynie 
tempa zmian). tak olbrzy-
mia transformacja gospo-
darcza wymaga jednak ol-
brzymiej ilości pieniędzy. co 
więcej, inwestycje środowi-
skowe wymagają długoter-
minowego finansowania. 

Kredyty dla środowiska
Banki prześcigają się 
w oferowaniu „zielonych” 
produktów – kredytów 
przeznaczonych na proeko-
logiczne inwestycje. – od 
2019 roku proponujemy 
gminom finansowe wspar-
cie w realizacji działań kom-
plementarnych z rządowym 
programem „czyste powie-
trze”, w tym w termomoder-
nizacji i wymianie systemów 
ogrzewania na ekologiczne. 
W marcu 2020 r. nawiązali-

śmy współpracę z krajową 
Agencją Poszanowania ener-
gii. Jej celem jest wspieranie 
inwestycji umożliwiających 
instalowanie odnawialnych 
źródeł energii na terenie 
szkół administrowanych 
przez jednostki samorzą-
du terytorialnego – mówi 
sławomir Mazurek, główny 
ekolog BoŚ. – kredytowa-
nie udzielane przez bank 
umożliwia sfinansowanie 
budowy instalacji fotowol-
taicznych na dachach szkół 
i terenach przyszkolnych. 
Środki te mogą być wyko-
rzystane przez Jst do bez-
pośredniego sfinansowania 
instalacji fotowoltaicznych. 
Preferencyjne kredyty będzie 
można wykorzystać do reali-
zacji takich inwestycji przy 
współpracy z kAPe w formu-
le esco (energy saving com-
pany), polegającej na spłacie 
zadłużenia z oszczędności 
w zużyciu energii po zreali-
zowaniu inwestycji – dodaje.

Do takich zielonych ban-
ków należy między inny-
mi Grupa ING, która już 
w 2015 r. wycofała się w ska-
li globalnej z finansowania 
nowych elektrowni węglo-
wych, a na rynku polskim 

ma w swej ofercie szeroki 
wachlarz produktów kredy-
towych dla rozwiązań eko-
logicznych (w ich przypadku 
bank zrezygnował z prowi-
zji). Bank oferuje m.in. eko-
kredyt hipoteczny na dom 
energooszczędny. Podob-
ny instrument pod nazwą 
ekokredyt inwestycyjny do-
stępny jest także dla wspól-
not mieszkaniowych.

Pko Bank Polski oferu-
je swym klientom indywi-
dualnym między innymi 
ekopożyczkę Pko. Produkt 
ten umożliwia sfinanso-
wanie zakupu lub monta-
żu urządzeń ekologicznych, 
korzystających z odnawial-
nych źródeł energii, popra-
wiających jakość powietrza, 
efektywność energetycz-
ną budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych oraz 
zmniejszających emisję ga-
zów cieplarnianych. 

Finansowanie dłużne
Możliwe jest również finan-
sowanie dłużne i – jak zwra-
cają uwagę eksperci – zielo-

ne obligacje stają się coraz 
popularniejsze. W praktyce 
rynek tzw. zielonych obli-
gacji (green bonds) poja-
wił się w latach 2007–2008 
wraz z pierwszymi emisja-
mi przeprowadzonymi przez 
europejski Bank Inwestycyj-
ny oraz Bank Światowy. 

emitenci z sektora pry-
watnego dołączyli do tego 
rynku w latach 2013–2014 
i od tego momentu wartość 
emisji zielonych obligacji 
stale rośnie o ok. 120 proc. 
rocznie. Pierwsze skarbowe 
zielone obligacje (sovereign 
green bonds) zostały wyemi-
towane dopiero pod koniec 
2016 r. emitentem tych in-
strumentów była Polska. kil-
kanaście miesięcy później 
polskie Ministerstwo finan-
sów przeprowadziło kolejną 
emisję zielonych obligacji. 

od tego czasu do końca 
lutego 2020 r. zielone ob-
ligacje sprzedało 12 rządów  
(z krajów ue – także fran-
cja, Belgia, Niderlandy, Ir-
landia i Litwa). Polski rząd 
zaoferował takie instrumen-

ty czterokrotnie (ostatnio 
w marcu 2019 r.) i uplaso-
wał dług o łącznej wartości 
4,2 mld dol.

Obligacje komercyjne
także komercyjne instytu-
cje finansowe nie zasypiały 
gruszek w popiele. W poło-
wie 2017 r. BZ WBk (obec-
nie santander BP) był pierw-
szym emitentem zielonych 
obligacji instytucji sektora 
finansowego. W 2019 r. Pko 
Bank hipoteczny (dwukrot-
nie) oraz ING Bank hipo-
teczny uplasowały zielone 
listy zastawne na rynku kra-
jowym w złotych, natomiast 
w lutym 2020 r. cyfrowy Pol-
sat przeprowadził pierwszą 
polską emisję zielonych ob-
ligacji korporacyjnych.

Wszystkie te emisje 
miały na celu finansowa-
nie poprawy efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych lub komer-
cyjnych. Wciąż czekamy na 
pionierskie emisje zielonych 
obligacji w samorządach 
i przedsiębiorstwach uży-
teczności publicznej.

Przestrzeń rozwoju
ekonomiści ING Banku Ślą-
skiego uważają, że zielone in-
strumenty finansowe czeka 
świetlana przyszłość. Według 
ich analizy zielone obligacje 
wiosną tego roku stanowiły 
poniżej 2 proc. globalnych 
emisji (10 proc. obligacji 
w euro). – spodziewamy się 

dynamicznego wzrostu na 
rynkach bazowych i wscho-
dzących, także w Polsce 
– czytamy w analizie.

Według ekonomistów ING 
Bsk za utrzymaniem wyso-
kiej dynamiki „zielonych” 
instrumentów finansowych 
w najbliższych latach prze-
mawiają m.in. presja społe-
czeństw i klientów instytucji 
finansowych (oczekujących 
inwestowania ich oszczęd-
ności w przedsięwzięcia za-
pobiegające niekorzystnym 
zmianom klimatu), ale i ol-
brzymie potrzeby inwesty-
cyjne, aby realizować cele 
Zrównoważonego rozwoju 
sDG 2030, a także cele eu-
ropejskiego Zielonego Ładu. 

Jak podkreślili ekono-
miści ING Bsk, zmobilizo-
wanie pierwszego biliona 
dolarów długu zrównoważo-
nego trwało 13 lat, natomiast 
– przy utrzymaniu dynami-
ki ostatnich lat – emisja ko-
lejnego biliona zajmie tylko 
dwa lata.

oczywiście w dzisiejszych 
burzliwych czasach trudno 
stawiać jednoznaczne pro-
gnozy, ale można zaryzyko-
wać twierdzenie, że mimo 
tego, że zielona transfor-
macja gospodarki wymaga 
wielomiliardowych nakła-
dów, to pieniędzy nie powin-
no zabraknąć. Instytucje fi-
nansowe już się przestawiły 
na zielone tory, a to był wa-
runek konieczny, by mogła 
zrobić to gospodarka.  ©℗

Do końca lutego 2020 r. zielone 
obligacje sprzedało 12 rządów. Polski 
rząd zaoferował takie instrumenty 
czterokrotnie (ostatnio w marcu 
2019 r.) i uplasował dług o łącznej 
wartości 4,2 mld dol.
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Korzyści z oszczędności 
energii są oczywiste – mniej-
sze rachunki. Takie działanie 
oczywiście niemal zawsze 
– jeżeli mówimy o większej 
skali oszczędności, a nie tyl-
ko o wyłączaniu zbędnych 
odbiorników energii – wią-
że się z nakładami finanso-
wymi. Te wydatki traktowa-
ne są jednak jako inwestycje, 
które w przewidywalnej per-
spektywie przynoszą zwrot 
w postaci wyraźnie mniej-
szych wydatków na energię. 

To jednak – przynajmniej 
w przypadku firm – nie mu-
szą być jedyne korzyści ze 
zmniejszenia zapotrzebowa-
nia na energię. W wielu przy-
padkach oprócz mniejszych 
wydatków na rachunki fir-
my mogą liczyć na przypływ 
dodatkowej, żywej gotówki. 

Białe certyfikaty

Jest kilka sposobów, żeby 
dodatkowo zarobić na 
zmniejszeniu zużycia ener-
gii. Pierwszym są tzw. białe 
certyfikaty. To świadectwa 
efektywności energetycznej 
wydawane za uzyskany efekt 
energetyczny (oszczędności 
energii) w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia moderniza-
cyjnego.

Świadectwa przyznawane 
są na podstawie wniosków 
składanych w Urzędzie Re-
gulacji Energetyki. Każdy 
wniosek podlega indywi-
dualnej weryfikacji i musi 
zawierać audyt efektywno-
ści energetycznej określają-
cy efekt energetyczny reali-
zowanego przedsięwzięcia.

Białe certyfikaty stanową 
potwierdzenie ilości zaosz-
czędzonej energii finalnej 
wynikającej ze zrealizo-
wania przedsięwzięcia lub 
przedsięwzięć tego samego 
rodzaju służących poprawie 
efektywności energetycznej.  
Wydawane są wyłącznie dla 
planowanych (przyszłych) 
przedsięwzięć służących po-
prawie efektywności energe-
tycznej co znaczy, że wnio-
sek do URE należy zgłosić 
przed podpisaniem umowy 
z wykonawcą i rozpoczęciem 
modernizacji. Oszczędność 
energii musi być równa bądź 
większa niż 10 toe (ton ole-
ju ekwiwalentnego) średnio 
w ciągu roku (czyli ponad 
116,3 MWh/rok lub 418,68 
GJ/rok).

Jak to zrobić?

Aby uzyskać takie świadec-
two, trzeba – oprócz oczy-
wistego wymogu dokona-
nia modernizacji i uzyskania 
oszczędności – przejść odpo-
wiednią procedurę. Najpierw 
oczywiście trzeba wytypo-
wać planowane inwestycje 
– dokonać przeglądu firmy 
– czy oszczędności przynie-
sie ocieplenie hal produk-
cyjnych, czy wymiana linii 
technologicznych. Gdy już 
zdecydujemy się, jakie inwe-
stycje modernizacyjne chce-
my przeprowadzić, musimy 
oszacować, jakie oszczędno-
ści przyniosą. 

Jeśli firma decyduje się na 
złożenie wniosku do URE, 
powinna potwierdzić swoje 
zamierzenia audytem efek-
tywności energetycznej, któ-
ry zarówno potwierdzi stan 
obecny, jeśli chodzi o zuży-
cie energii, jak i potencjalne 
efekty planowanej moder-
nizacji 

Następnym krokiem jest 
przygotowanie wniosku 
wraz z wszelkimi niezbęd-
nymi załącznikami i zło-
żeniem go w Urzędzie Re-
gulacji Energetyki. Białe 
certyfikaty można bowiem 
uzyskać w przypadku in-
westycji planowanych – nie 
wchodzi w grę zgłoszenie 
już zrealizowanych moder-
nizacji, nawet jeśli przynio-
sły wymierne efekty. W ca-
łym mechanizmie chodzi 
bowiem o to, by nakłonić 
do inwestycji w energoosz-
czędność. 

Po złożeniu wniosku moż-
na już wybrać wykonawcę 
i zrealizować energooszczęd-
ny projekt, a po jego zakoń-
czeniu poinformować o tym 
prezesa URE i czekać na de-
cyzję o przyznaniu certyfi-
katów. 

Białe certyfikaty moż-
na sprzedać na Towarowej 
Giełdzie Energii, nabywcami 
są firmy energetyczne, które 
są zobowiązane do poprawy 
efektywności energetycznej 
i mogą to zrobić legitymując 
się takimi właśnie świadec-
twami nabytymi na TGE. 

Ponieważ białe certyfika-
ty są instrumentem gieł-
dowym, ich cenę wyznacza 
rynek, trudno zatem jed-
noznacznie przesądzić, ile 
można zarobić na tych pra-
wach majątkowych. W paź-
dzierniku były notowane na 
TGE po około 1800 zł za 1 toe. 

Warto jednak zwrócić 
uwagę na dwa aspekty. Ceny 
bywają mocno zmienne. 
W ubiegłym roku rozpoczął 
się ich marsz w górę. Bar-
dzo intensywny. Wczesna 
jesienią ich cena osiągnęła 
poziom ok. 1550 zł za 1 toe. 
Jeszcze w czerwcu 2019 r. 
średnia cena tego rodzaju 
praw majątkowych wynosiła 
812,13 zł, a miesiąc wcześniej 
zaledwie 31,4 zł. 

Drugim aspektem jest to, 
że URE nie nadąża z wyda-
waniem tych certyfikatów, 
co powoduje spiętrzenia. 
W maju tego roku Urzędzie 
Regulacji Energetyki na roz-
patrzenie czekało ponad dwa 
tysiące wniosków firm, które 
zainwestowały w oszczęd-
ność energii i powinny do-
stać za to białe certyfikaty.

Aby uzmysłowić sobie ska-
lę tej kolejki, trzeba przy-
pomnieć, że na podstawie 
przepisów ustawy z 2016 r. 
o efektywności energetycz-
nej URE wydał około 1,2 tys. 
świadectw. Obecnie anali-
zowane są wnioski złożone 
do URE w połowie 2018 roku.

Dlatego resort klimaty 
zdecydował się na zmianę 
regulacji prawnych uzna-
jąc, że dotychczasowy sys-

tem białych certyfikatów 
nie zdaje egzaminu (nie jest 
to jednak jedyna przyczyna 
planowanych zmian w usta-
wie o efektywności energe-
tycznej. 

Idą zmiany

W sierpniu tego roku Mini-
sterstwo Klimatu opubliko-
wało projekt zmiany ustawy 
o efektywności energetycz-
nej, której zapisy mają po-
zwolić osiągnąć cel poprawy 
efektywności do 2030 r. Pro-
jekt zakłada, że oszczędno-
ści nie mniejsze niż 5,58 mln 
ton oleju ekwiwalentnego 
w ciągu 10 lat.

Ministerstwo przypo-
mniało w uzasadnieniu do 
tego projektu, że dyrektywa 
UE w sprawie efektywności 
energetycznej z 2018 r. wy-
znaczyła ogólny cel oszczęd-
ności energii dla Unii Euro-
pejskiej w wysokości 32,5 
proc. do 2030 roku oraz opi-
sała ścieżkę wprowadzania 
oszczędności. Zdaniem mi-
nisterstwa obecne regulacje 
i system białych certyfika-
tów nie pozwalają na osią-
gnięcie tego celu, niezbęd-
ne jest zatem wprowadzenie 
nowych rozwiązań.

Systemem białych certy-
fikatów mają zostać objęte 
dodatkowe podmioty, a więc 
dystrybutorzy i sprzedaw-
cy paliw ciekłych. W uza-
sadnieniu, podkreślono, że 
obecny system certyfikatów 
jest nieefektywny, m.in. in-
nymi dlatego, że minimalna 
objęta nim oszczędność to 10 
toe, co jest wartością stosun-
kowo dużą, osiągalną jedynie 
dla podmiotów instytucjo-
nalnych, a nie u indywidual-
nych odbiorców końcowych.

Projekt zakłada również 
powołanie centralnego re-

jestru oszczędności energii. 
Mają w niej być gromadzone 
dane dotyczące zrealizowa-
nych projektów efektywno-
ści energetycznej za pomo-
cą środków alternatywnych. 
– Powoli to agregować 
efekty projektów oszczęd-
nościowych, na przykład 
przeprowadzanych u wie-
lu odbiorców końcowych, 
w tym indywidualnych. Do 
rejestru trafiłyby informa-
cje na temat konkretnych 
projektów, podmiotów je 
realizujących oraz okresie 
uzyskiwania oszczędności, 
formie i kwocie dofinanso-
wania i wysokości skumulo-
wanej ilości energii finalnej 
do 2030 r. – wyjaśnia resort.

Oszczędzanie na prośbę

Innym sposobem na pozy-
skanie pieniędzy za zmniej-
szenie zużycia energii jest 
tzw. mechanizm DSR. Tu 
wprawdzie intencją jego 
stosowania nie są względy 
środowiskowe, tylko bezpie-
czeństwo systemu energe-
tycznego, ale finalnym efek-
tem jest także zmniejszenie 
możliwych emisji dwutlenku 
węgla. 

Co to jest DSR? To skrót 
od angielskiego terminu 
Demand Side Response, co 
można przetłumaczyć jako 
„reakcja strony popytowej”. 
Stroną popytową są odbior-
cy energii, a ich reakcją jest 
zmniejszenie własnego za-
potrzebowania na energię 
elektryczną na wezwanie 
operatora systemu przesy-
łowego, czyli w naszym przy-
padku Polskich Sieci Elektro-
energetycznych. 

To stosunkowo nowy me-
chanizm. W Polsce programy 
DSR, czyli takie, w których 
operator systemu elektro-

energetycznego PSE oferuje 
wynagrodzenie za gotowość 
do redukcji zużycia energii 
na jego żądanie w przypad-
kach krytycznych deficytów 
mocy, zostały wprowadzo-
ne niedawno, bo dopiero 
w 2017 roku. 

Po opracowaniu koncep-
cji nowych mechanizmów 
w 2017 r. PSE wdrożyły dwa 
programy: program gwaran-
towany (który w przyszłym 
roku zostanie zastąpio-
ny przez rynek mocy), ofe-
rujący opłatę za gotowość 
i wykonanie redukcji oraz 
program bieżący, oferujący 
opłatę za wykonanie.

Do programu DSR mogą 
się zgłaszać przede wszyst-
kim energochłonne firmy ta-
kie jak huty, kopalnie, stocz-
nie, duże fabryki i zakłady 
produkcyjne, sklepy wiel-
kopowierzchniowe i centra 
handlowe, biurowce, hale 
sportowe i baseny, cemen-
townie, chłodnie, stacje pa-
liw i inne podmioty zużywa-
jące średnio powyżej 300 kW 
energii elektrycznej.

Uczestnictwo w progra-
mie DSR jest jednym ze 
sposobów na zrekompen-
sowanie wysokich kosztów 
zakupu energii elektrycznej 
w przedsiębiorstwie. Roz-
wiązanie to jest atrakcyjne 
zwłaszcza dla firm energo-
chłonnych, dla których kosz-
ty energii to 40 proc. wszyst-
kich wydatków – dla nich 
podwyżka stawek jest szcze-
gólnie dotkliwa. Jednak na-
wet tam, gdzie udział ener-
gii w kosztach jest mniejszy, 
oszczędności przełożą się na 
zwiększenie konkurencyjno-
ści oferty firmy.

Wysokość wynagrodzenia 
zależy od potencjału reduk-
cji mocy przedsiębiorstwa 

oraz od warunków umowy. 
Za zdolność do ogranicze-
nia części poboru mocy fir-
my mogą zarobić od 140 do 
ponad 200 tys. zł rocznie za 
1 MW.

Korzyści są jednak znacz-
nie większe – nie tylko dla 
uczestników programu, ale 
dla całego systemu. Usługi 
DSR pozwalają znacznie ob-
niżyć koszty utrzymywania 
rezerw mocy, co może prze-
łożyć się na niższe opłaty 
przesyłowe. Najważniejszą 
korzyścią jest zmniejszenie 
do minimum prawdopo-
dobieństwa przerw w do-
stawach energii, które by-
łyby bardzo kosztowne dla 
gospodarki. Do obowiązko-
wego ograniczenia dostaw 
energii, czyli wprowadze-
nia tzw. stopni zasilania, 
doszło ostatnio w sierpniu 
2015 roku. Na szczęście nie 
mieliśmy jak dotąd do czy-
nienia z blackoutem, czy-
li rozległą awarią syste-
mu elektroenergetycznego 
– dzięki DSR ryzyko wystą-
pienia takich zdarzeń ma-
leje.

Dla samych przedsię-
biorstw udział w progra-
mach DSR oznacza nie tylko 
atrakcyjne wynagrodzenie 
i zwiększenie konkurencyj-
ności, ale też większą kon-
trolę nad własnym zużyciem 
energii elektrycznej, a co za 
tym idzie poprawę efektyw-
ności energetycznej. 

Oszczędzanie niejedno ma 
imię. I warto to robić nawet 
bez opisanych powyżej bo-
nusów (chociaż oczywiście, 
jeśli jest taka możliwość 
należy z nich korzystać). 
Zawsze lepiej produkować 
więcej przy mniejszym zu-
życiu energii i surowców. To 
się po prostu opłaca.   ©℗

Zarabianie przez oszczędzanie 
 programy dla firm  W obliczu rosnących 
rachunków za prąd przedsiębiorstwa 
szukają sposobów, by obniżyć 
zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Niektóre mogą liczyć  
na dodatkowe finansowe bonusy 
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Globalne ocieplenie to fakt. Bez istotnego 
zaangażowania firm jego skutki mogą być 
katastrofalne. Czy inwestycje w niskoemi-
syjność są rzeczywiście dla firmy obciąże-
niem? – Takie działania zawsze wiążą się 
z dodatkowymi nakładami finansowymi, 
ale te inwestycje bardzo szybko się zwracają 
– przekonuje Jacek Siwiński, prezes VELUX.

W ostatnich tygodniach VELUX ogłosił plan pod 
nazwą: dożywotnia neutralność węglowa. Na 
czym polega ten projekt?
Faktycznie, zdecydowaliśmy się na – jak myślę – no-
watorskie podejście z naszej strony. O zeroemisyj-
ności, o neutralności węglowej mówi się – i bardzo 
dobrze – coraz więcej. Kolejne firmy przystępują do 
tego nurtu wdrażając różne programy. My też to 
robimy. Właśnie zakończył się okres rozliczenia 
naszej poprzedniej strategii klimatycznej, 
w wyniku której udało nam zredukować 
emisję CO2 o blisko 50 proc. 
Postanowiliśmy jednak iść o krok dalej. 
Dożywotnia neutralność węglowa nie 
polega tylko na tym, że stajemy się fir-
mą zeroemisyjną, bo to już zadeklaro-
waliśmy i realizujemy, ani na tym, że 
chcemy zredukować ślad węglowy dla 
całego naszego łańcucha dostaw oraz 
naszych produktów o 50 proc. Podjęli-
śmy bowiem zobowiązanie zrobienia 
projektów o charakterze ekologicznym, 
dzięki którym zostanie zneutralizo-
wana taka ilość CO2 z atmosfery, która 
odpowiada całemu naszemu śladowi 
węglowego od powstania firmy, jest to 
5,6 mln ton. Chcemy ten stan dożywot-
niej neutralności węglowej osiągnąć do 
roku 2041, a więc na nasze setne urodziny. 

To znaczy, że przez najbliższe dwie 
dekady musicie o wiele więcej dwutlenku 
węgla neutralizować niż emitować. Jak 
tego dokonacie? 
Po pierwsze, musimy jako firma co najmniej 
neutralizować tyle samo dwutlenku węgla, 
ile produkujemy – to będzie nasza wewnętrz-
na neutralność emisyjna, którą osiągniemy 
w ciągu najbliższych 10 lat. Po drugie, będzie-
my w ciągu kolejnych 20 lat realizować do-
datkowe projekty związane przede wszystkim 
z ochroną i sadzeniem lasów tropikalnych. 
W tym celu podjęliśmy globalną współpra-
cę z fundacją WWF, która jest organizacją 
z olbrzymim know-how przy tego typu pro-
jektach. 

Jak osiągniecie tę wewnętrzną neutralność 
emisyjną? Czy to oznacza np. nowe, wydajniejsze 
i bardziej energooszczędnie linie produkcyjne, 
przejście na OZE?
To całe spektrum działań, bo – powiedzmy sobie szcze-
rze – realizacja tego wyzwania nie jest sprawą prostą. 
Część już została wdrożona. Polskie zakłady produkcyj-
ne w Gnieźnie i Namysłowie mają kotły na biomasę, 
wymieniliśmy już w nich oświetlenie na bardziej ener-
gooszczędne, wdrożyliśmy systemy zarządzania ener-
gią. Wiele działań będziemy musieli jeszcze po prostu 
wymyślić – znamy bowiem cel, a musimy dopasować 
narzędzia do jego realizacji. Na pewno będziemy my-
śleć o wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych 
w zakresie fotowoltaiki, być może w grę będzie cho-
dziła również kogeneracja. Nie obędzie się również bez 
podpisywania umów o dostawy energii odnawialnej. 
Kolejnym polem do działań proekologicznych są nasze 
opakowania – wkrótce będą one jednomateriałowe i w 
100 proc. podlegające recyklingowi.
Ograniczamy również ślad węglowy naszych pro-
duktach i to już od etapu projektowania. To rów-
nież kwestia sieci kooperantów, bo wyliczyliśmy, 
że tylko 6 proc. naszego śladu węglowego powstaje 
w naszych zakładach – pozostały jest generowany 
przez łańcuch dostaw, głównie przez użyte materiały. 

Jak będziecie weryfikować kooperantów?
Będziemy mieli wobec nich duże oczekiwania, ale 
i zaoferujemy im duże wsparcie. Aby móc transpa-
rentnie mierzyć i zasilać danymi nasze modele, któ-
re obliczają ślad węglowy, potrzebujemy wiarygod-
nej weryfikacji danych. Każda firma, która planuje 
przeprowadzić u siebie taką transformację, może 
poprosić o wsparcie różnego rodzaju organizacje, 
które funkcjonują na rynku – my jesteśmy członkiem 
Science Based Targets. Ta organizacja weryfikuje 

m.in. modele stosowane przez firmy do obliczania 
śladu węglowego i narzuca pewne standardy, w jaki 
sposób te cele mogą być realizowane i rozliczane. 
Jest też Corporate Disclosure Project – organiza-
cja, która zajmuje się transparentnymi metodami 
raportowania przez firmy faktycznego wpływu na 
środowisko, w tym śladu węglowego. Będziemy za-
tem zachęcać naszych kooperantów, a jeśli trzeba 
także wspierać, by przystąpili do tego typu organi-
zacji weryfikatorów. 

„Zazielenienie” firmy wiąże się z inwestycjami, które 
mogą podbić cenę produktu, czy klienci są na to 
gotowi? 
Pytanie, czy inwestycje w niskoemisyjność są rze-
czywiście dla firmy obciążeniem? Oczywiście takie 
działania zawsze wiążą się z dodatkowymi nakła-
dami finansowymi, ale te inwestycje bardzo szybko 
się zwracają. Prosty przykład: zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii i wdrożenie nowocze-
snych systemów zarządzania energią w stosunkowo 
krótkiej perspektywie przynosi obniżkę kosztów. Już 
dzisiaj postawienie farmy fotowoltaicznej praktycz-
nie bez żadnych dotacji przynosi zwrot z inwestycji 
w perspektywie 6–7 lat. To już jest horyzont, na który 
coraz więcej firm może sobie pozwolić. 
Ponadto z naszych doświadczeń wynika, że posta-
wienie sobie w firmie ambitnego celu klimatycznego 
wywołuje bardzo dużą falę innowacyjnych projek-
tów. Żyje tym celem cała organizacja na wszystkich 
poziomach procesu produkcji, logistyki zakupów itp. 
Ludzie świadomi tych celów cały czas tworzą nowe 
rozwiązania i innowacje dotyczące np. redukcji od-
padów, zużycia energii – to wszystko daje firmie 
konkretne przewagi konkurencyjne. 
A klienci? Spójrzmy na rozwój naszej oferty na rynku 
polskim – jeszcze pięć lat temu produktem domi-
nującym był produkt najprostszy, a więc i najtańszy: 
okna dachowe wyposażone w pakiety dwuszybowe. 

Dziś dwie trzecie sprzedaży to okna o bardzo wyso-
kiej energooszczędności z pakietami trzyszybowy-
mi, które są o 20–30 proc. droższe. Takie działania 
są już przez klientów nie tylko akceptowane, lecz 
wręcz oczekiwane.

To znaczy, że rośnie świadomość społeczeństwa? 
Zdecydowanie. Widziałem ostatnio badanie przepro-
wadzone na grupie kilkudziesięciu tysięcy Polaków, 
w którym już ponad 70 proc. respondentów uznało, 
że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i należy na nią 
natychmiast zareagować. Również nasze badania 
konsumenckie przeprowadzone na potrzeby VELUX, 
pokazują, że czynniki ekologiczny i odpowiedzial-
ności biznesu są coraz wyżej w hierarchii wartości 
naszych klientów i wpływają na postrzeganie marki, 
a jeśli marka jest uznawana za odpowiedzialną, to 
się przekłada wprost na intencje zakupowe i final-
nie na biznes. 

Kondycja VELUX zależy od kondycji branży budow-
lanej. Czy pandemia wywarła wpływ na branżę? 
Możemy mówić o tym, co było, bo w tak zmien-
nych warunkach wszelkie prognozy na przyszłość 
są w znacznym stopniu spekulacjami. Jak dotychczas 
widzimy, że budownictwo przeszło przez ten pierw-
szy okres w miarę suchą nogą, zwłaszcza mieszka-
niowe. Inwestorzy, przede wszystkim indywidualni, 

rozpoczęte projekty po prostu realizowali. Może było 
lekkie wyhamowanie podczas lockdownu, kiedy 
wydłużały się niektóre formalności. 

Inaczej sprawa wygląda wśród deweloperów, 
niektórzy z nich wstrzymali się z budowaniem, 
ale trudno powiedzieć, czy oni już zauważyli 

spadek popytu, czy też się go tylko obawiali. 
Słychać, że obecnie wiele projektów dewelo-
perskich jest odmrażanych. Budownictwo 
mieszkaniowe ma się dzisiaj nieźle. Czy 
najbliższe kwartały będą również dobre 
dla naszego sektora, to się jeszcze okaże. 
Myślę, że jeżeli nie nastąpi jakieś głębsze 
załamanie wywołane drugą falą pande-
mii, to możemy sobie pozwolić na ostroż-
ny optymizm. 

A czy pandemia – chociażby pośrednio 
– zmieni trendy w budownictwie? W Fundu-
szu Odbudowy, który zostanie uruchomiony 
w przyszłym roku, duży nacisk położono na 
„zielone” technologie. 
Zdecydowanie. I jeśli chodzi o branżę budow-
laną, to będzie to dotyczyło zarówno nowych 
budynków, jak i pozostającego nieco w cieniu 
sektora remontowego. Widać myślenie – i 
uważam je za bardzo zasadne, że wywołanie 
ambitnej fali renowacji budynków ma bardzo 
duży potencjał zarówno jeśli chodzi o ograni-

czenie emisji, jak i impuls rozwojowy dla gospodarki. 
Wiemy, że domy jednorodzinne w znaczącym stop-
niu odpowiadają za jakość powietrza i wielkość emi-
sji. Z drugiej strony wiemy również, że budownictwo 
ma zdolność tworzenia szybko dużej liczby miejsc 
pracy rozproszonych po kraju, bo renowacja dotyczy 
budynków, które są w każdym powiecie, w każdej 
gminie. A trzeba wspomnieć, że te działania mia-
łyby jeszcze jeden aspekt – ograniczenie ubóstwa 
energetycznego. 
Wywołanie ambitnej fali renowacji może przynieść 
bardzo wiele dobrych skutków i jest widziane dzisiaj 
nie tylko jako narzędzie do prowadzenia polityki 
proekologicznej, lecz także jako bardzo atrakcyjny 
sposób wychodzenia ze spowolnienia spowodowa-
nego pandemią COVID-19. Takie ukierunkowanie 
tych europejskich środków to bardzo dobry kierunek. 

To znaczy, że szeroko pojęta termomodernizacja 
będzie dominującym trendem na rynku w najbliż-
szych latach? 
W naszym biznesie okiennym w najbliższych latach 
większość produktów będzie nadal sprzedawana do 
nowego budownictwa. Obserwujemy jednak dużo 
wyższą dynamikę rynku remontowego – on oczywi-
ście nie dorównuje rynkowi nowego budownictwa 
pod względem wolumenu. 
Pandemia w negatywnym scenariuszu może spo-
wodować pewną stagnację na rynku nowego bu-
downictwa, ale sektor remontów, wymian, adapta-
cji budynków pozostanie silnie wzrostowy dzięki 
wspomnianym już czynnikom świadomościowym, 
ale także dzięki mechanizmom wsparcia. W samym 
programie „Czyste Powietrze” były ambitne zamie-
rzenia, żeby 400 tys. domów rocznie poddawać ter-
morenowacji. Nie osiągamy dzisiaj takiego poziomu, 
ale tak jak wspomniałem – rozpędzamy się. W przy-
padku branży remontowej możemy obserwować 
efekt śnieżnej kuli.
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NATURA PILNIE POTRZEBUJE 

WSPARCIA BIZNESU
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Z naszych doświadczeń wynika, że postawienie 
sobie w firmie ambitnego celu klimatycznego 
wywołuje bardzo dużą falę innowacyjnych 
projektów. Żyje tym celem cała organizacja na 
wszystkich poziomach procesu produkcji, logistyki 
zakupów itp.



1

E8 Dziennik Gazeta Prawna, 29 października 2020 nr 212 (5365)  dziennik.pl forsal.plzielona energia

Jak się wybić na niezależność 
(energetyczną)
 poradnik  Ostatnie kilkanaście miesięcy to istna eksplozja energetyki 
obywatelskiej – za sprawą przede wszystkim rządowego programu 
„Mój Prąd” na dachach setek tysięcy polskich domów zagościły panele 
fotowoltaiczne. Wprawdzie drugi nabór do programu już się kończy,  
ale i tak domowa instalacja fotowoltaiczna staje się grą wartą świeczki

Produkcja energii elektrycz-
nej i ucieczka od rachunków 
za prąd wydaje się dość ku-
szącą perspektywą, zwłasz-
cza w obliczu rosnących cen 
energii. To – poza rządowym 
wsparciem – jedna z głów-
nych przyczyn eksplozji po-
pularności domowych paneli 
fotowoltaicznych. Energe-
tyka prosumencka, przede 
wszystkim fotowoltaiczna, 
była w ostatnich latach naj-
szybciej rozwijającym się 
segmentem branży. 

Oczywiście potrzebne 
są inwestycje, ale wraz ze 
spadkiem cen paneli foto-
woltaicznych i wzrostem 
ich wydajności perspektywa 
zwrotu z tej inwestycji nagle 
stała się realna. Czy dzięki 
temu możemy się uniezależ-
nić od dotychczasowego do-
stawcy? Nie do końca. Ener-
getyka słoneczna (podobnie 
zresztą jak wiatrowa) jest 
źródłem niestabilnym, nie 
możemy zatem polegać tyl-
ko na niej – zarówno w skali 
mikro naszego domu, jak i w 
skali makro – całego syste-
mu energetycznego. 

Oszczędności na rachun-
kach mogą być jednak spore. 
Statystycznie w Polsce przyj-
muje się, że instalacja foto-
woltaiczna o mocy 1 kWp 
w ciągu roku jest w stanie 
wytworzyć około 900–980 
kWh, natomiast instalacja 
o mocy 5 kWp może wytwo-
rzyć w ciągu roku od 4000 
do 5000 kWh. Statystyczne 
gospodarstwo domowe zu-
żywa natomiast 1700–2500 
kWh rocznie. Gdyby nie nie-
stabilność, można by było 
zatem odłączyć się od sieci. 

Jak to się robi?

Prosumentem może z punk-
tu widzenia prawa osoby fi-
zyczne, także prowadzące 
działalność gospodarczą (w 
tym jednak przypadku nie 
mogą wytwarzać energii na 
potrzeby tej działalności), 
a także jednostki samorządu 
terytorialnego, spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe 
oraz kościoły i związki wy-
znaniowe. 

Jednak nie każdy właści-
ciel domku jednorodzin-
nego może (a przynajmniej 

powinien) zostać prosumen-
tem. Oprócz przepisów pra-
wa w grę wchodzą również 
względy techniczne. 

– W myśl ustawy OZE 
prosumentem może zostać 
zarówno klient indywidu-
alny, jak i biznesowy, który 
posiada umowę komplekso-
wą. W dużym skrócie jest to 
umowa ze sprzedawcą ener-
gii (spółką obrotu) na zakup 
energii oraz jej dystrybucję 
– mówi Michał Skorupa, pre-
zes FOTON Technik, spółki 
z grupy innogy. 

– Sam proces nie jest 
skomplikowany i można 
go opisać w kilku krokach. 
Pierwszy to rozmowa przed-
stawiciela z osobą zainte-
resowaną fotowoltaiką. Jej 
celem jest wstępna weryfi-
kacja potencjału montażo-
wego. To bardzo ważny krok, 
gdyż już na początku może 
się okazać, że kondycja da-
chu, czy też np. orientacja 
domu względem kierunków 
świata uniemożliwi montaż 
lub sprawi, że inwestycja nie 
będzie opłacalna – wyjaśnia 
Michał Skorupa, dodając, że 
następnym etapem jest au-
dyt techniczny i zaprezen-
towanie wizualizacji plano-
wanej instalacji PV. – Jeżeli 
klient zdecyduje się na za-
kup instalacji, dochodzi do 
zawarcia umowy – dodaje. 
Firma może ułatwić uzy-
skanie kredytu bankowego 
lub skorzystanie z progra-
mu „Mój Prąd” lub „Czyste 
Powietrze”. 

Tu trzeba podkreślić, że 
gdy decydujemy się na in-
stalację fotowoltaiczną, to 
montaż musi przeprowa-
dzić specjalista. Instalator 
musi posiadać odpowiednie 
kwalifikacje pozwalające na 
montaż źródeł wytwórczych 
potwierdzony ważnym cer-
tyfikatem pozwalającym na 
instalowanie odnawialnych 
źródeł energii lub ważnym 
świadectwem kwalifika-
cyjnym uprawniającym do 
zajmowania się eksploata-
cją urządzeń, instalacji i sieci 
w zakresie dozoru i eksplo-
atacji, lub uprawnienia bu-
dowlane w specjalności in-
stalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elek-

trycznych i elektroenerge-
tycznych.

Zgłoszenie instalacji

Mamy już zamontowane na 
dachu panele fotowoltaicz-
ne. Co dalej? Po zainstalowa-
niu mikroinstalacji należy 
powiadomić o tym fakcie 
operatora sieci dystrybu-
cyjnej (OSD) poprzez złoże-
nie zgłoszenia przyłączenia 
mikroinstalacji, nie później 
niż w terminie 30 dni przed 
dniem planowanego przy-
łączenia mikroinstalacji do 
sieci. Formularz zgłoszenia 
możemy znaleźć na stro-
nach internetowych ope-
ratora sieci, z którego usług 
korzystamy. Za przyłączenie 
mikroinstalacji do sieci nie 
pobiera się opłat.

Następnym krokiem jest 
montaż licznika – nastę-
puje bowiem zmiana rela-
cji między dostawcą energii 
a klientem. Ten ostatni, sta-
jąc się prosumentem, może 
oddawać nadwyżki wypro-
dukowanej energii do sieci. 
Ruch w sieci staje się zatem 
dwukierunkowy. I taki musi 
być również licznik energii. 
Jest on instalowany w miej-
scu, gdzie był zamontowa-
ny licznik jednokierunkowy. 
Ten nowy jednak – mówiąc 
w uproszczeniu – mierzy je-
dynie ruch w sieci, a nie ilość 
energii, którą prosument 
wyprodukował. Licznik słu-
ży bowiem rozliczeniu z ope-
ratorem sieci pobranej i do-
starczonej energii, nie bierze 
zatem pod uwagę tego, co 
prosument zużył na własne 
potrzeby. 

Etapem końcowym jest 
podpisanie odpowiednich 
umów. Dla indywidualnych 

prosumentów umowa wy-
gląda inaczej niż dla przed-
siębiorców (prosumentów 
biznesowych). A potem 
można już do woli korzystać 
z energii słońca. 

Jak się rozliczać?

Umowy dla klientów niebiz-
nesowych wyglądają inaczej, 
ponieważ mogą oni korzy-
stać z opustów (net-mete-
ring) na potrzeby gospodar-
stwa domowego.  Zasady 
korzystania z opustów uza-
leżnione są od mocy insta-
lacji. Właściciele tych do 10 
kW, rozliczają się w stosunku 
1 do 0,8. W przypadku mocy 
od 10kW do 40 kW stosunek 
wynosi 1 do 0,7. 

Okres rozliczeń ze sprze-
dawcą zobowiązanym wy-
nosi rok, co jest dobrą wia-
domością dla prosumentów, 
ponieważ energię, której pa-
nele fotowoltaiczne wypro-
dukowały ponad potrzeby 
gospodarstwa domowego, 
będzie można odebrać w cza-
sie, kiedy instalacja PV pro-
dukuje mniej energii niż 
potrzeby w podanych wy-
żej proporcjach – za 1 kW 
wprowadzony do sieci będzie 
można odebrać odpowied-
nio 0,7 lub 0,8 kW. Ta nie-
równowaga może wydawać 
się nieco niesprawiedliwa, 
ale pamiętajmy, że to ope-
rator sieci ponosi koszty jej 
utrzymania. 

Bycie prosumentem nie 
wiąże się z potrzebą od-
prowadzania podatku VAT 
i dochodowego od „oddanej” 
do sieci energii elektrycznej. 
Wytwarzanie energii elek-
trycznej w mikroinstalacji 
nie wymaga również uzyska-
nia koncesji.

Nieco inaczej wygląda to 
w przypadku prosumenta 
biznesowego, który sprze-
daje nadwyżki wytworzo-
nej energii za 100 proc. śred-
niej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej. Obowiązek 
zakupu ustawa nakłada na 
sprzedawcę zobowiązanego, 
który kupuje ją na podstawie 
ceny ogłoszonej przez Preze-
sa Urzędu Regulacji Energe-
tyki dla poprzedniego kwar-
tału. Prosument biznesowy 
nie może przy tym korzystać 
z opustów. 

Prosument wirtualny

Mimo tych wszystkich udo-
godnień trudno nie zauwa-
żyć, że beneficjentami foto-
woltaicznego boomu mogą 
praktycznie zostać jedynie 
właściciele domów jedno-
rodzinnych. To dlatego la-
tem resorty rozwoju i klima-
tu zaczęły zastanawiać się, 
jak zmienić ten stan rzeczy. 
Urzędnicy tych ministerstw 
zaczęli przygotowywać no-
welizację ustawy o odna-
wialnych źródłach energii 
mającej na celu rozszerze-
nie działalności prosumenc-
kiej na mieszkańców miast, 
którzy nie mają możliwości 
instalacji własnego systemu 
fotowoltaicznego, ale któ-
rzy dzięki zaproponowanym 
przez rząd rozwiązaniom 
mają zyskać możliwość in-
westycji w systemy prosu-
menckie i wirtualnego ko-
rzystania z produkowanej 
przez nie energii.

Na czym miało by to po-
legać? Jednym z pomysłów 
jest „wirtualnie eksploato-
wana elektrownia OZE”. 
Chodzi o stosunkowo dużą 
instalację – nawet do mocy 
500 kW, która mogłaby być 
użytkowana przez więk-
szą liczbę użytkowników, 
przy czym niekonieczne 
byłoby fizyczne podłącze-
nie do tego źródła energii. 
Użytkownicy finansowali-
by jej utworzenie, następ-
nie – proporcjonalnie do 
wkładu – korzystali z pro-
dukowanej przezeń ener-
gii. Ponieważ nie byliby do 
niej fizycznie podłączeni, 
na mocy specjalnych umów 
przypisywana by im była od-
powiednia ilość produkowa-
nej przez to źródło energii 
i w ten sposób użytkownik 
stawałby się wirtualnym 
prosumentem w rozumie-
niu przepisów (po noweli-
zacji) i nabywałby wszelkie 
prawa i przywileje związane 
ze statusem prosumenta. 

Podobne rozwiązania, 
dzięki którym swoje ra-
chunki za energię mogliby 
obniżać mieszkańcy bloków 
wielorodzinnych, którzy nie 
mają możliwości montażu 
własnej instalacji fotowolta-
icznej, wprowadziło już kil-
ka krajów – w tym nasi za-
chodni sąsiedzi – w postaci 
osobnego systemu taryfy 
gwarantowanej dla instalacji 
na domach wielorodzinnych. 
Swój system ma też Litwa. 

Wiosną tego roku litewski 
państwowy koncern ener-
getyczny Ignitis uruchomił 
farmę fotowoltaiczną o mocy 
1 MW. Jak zapowiada litew-
skie Ministerstwo Energii, 
to pierwsza z elektrowni fo-
towoltaicznych, w których 
udziały będzie mógł ku-
pić każdy Litwin, korzysta-
jąc z przygotowanej w tym 
celu platformy internetowej. 
Energia wyprodukowana 
przez część paneli, których 
staną się właścicielami, bę-
dzie mogła pomniejszyć ich 
rachunki za energię.

Gdy te rozwiązania wejdą 
w życie (a zarówno rekon-
strukcja rządu, jak i druga 
fala pandemii mogły nieco 
przyhamować prace), mogą 
stanowić kolejny impuls do 
rozwoju odnawialnych źró-
deł energii, włączając w gro-
no prosumentów kolejne 
duże grupy użytkowników. 
Ten proces będzie jednak 
coraz większym wyzwa-
niem dla sieci elektroener-
getycznych, które – za spra-
wą ruchu dwukierunkowego 
– będą musiały być znacznie 
bardziej elastyczne. 

Trzeba też zwrócić uwagę, 
że energetyka prosumenc-
ka, chociaż jest bardzo waż-
nym czynnikiem (mówi-
my bowiem tak naprawdę 
o megatrendzie), jest tylko 
jednym z kilku trendów, 
które zmieniają i system 
energetyczny i całą gospo-
darkę na nisko-, a w dłuż-
szej perspektywie zeroemi-
syjną gospodarkę. 

Rozwój energetyki prosu-
menckiej, która w dłuższym 
okresie czasu będzie dąży-
ła do samowystarczalności 
energetycznej prosumentów, 
powiązany jest także z roz-
wojem budownictwa zero-
energetycznego i pasywne-
go, magazynowania energii 
i elektromobilności, domów 
inteligentnych czy urządzeń 
energooszczędnych i oświe-
tlenia. Nadchodzi energe-
tyczna rewolucja, a prosu-
menci idą w jej szpicy.   ©℗

Trwają prace nad umożliwieniem 
rozszerzenia działalności 
prosumenckiej na mieszkańców miast, 
którzy nie mają możliwości instalacji 
własnego systemu fotowoltaicznego. 
Dzięki proponowanym zmianom prawa 
mają zyskać możliwość inwestycji 
w systemy prosumenckie 
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