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ENERGYWISE 
 
 
 

 

V Sympozjum „ProEnergo” 2018 

Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności 
pod tytułem 

Ecological Innovation Day 

 
 

 
 
 

 

Współorganizacja V Sympozjum "ProEnergo" realizowana jest przez AGH, IF PAN Warszawa, 
Politechnikę Warszawską i Politechnikę Częstochowską w ramach Programu "DIALOG 
0047/2016" w obszarze "Nauka dla innowacyjności" pt. "Innowacje w procedurach transferu 
technologii: Nauka-Przemysł" 
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Panel dyskusyjny – Energetyka rozproszona i efektywność energetyczna 
 
Głos w dyskusji zabrali (wg alfabetu): 
Zbigniew KĄKOL, kierownik projektu DIALOG, Akademia Górniczo-Hutnicza; 
Krzysztof KOCHANOWSKI, Prezes zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii; 
Kazimierz KUJDA, Prezes NFOŚiGW; 
Maciej MAŁECKI, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu 
Państwa; 
Sławomir MAZUREK, Wiceminister Ministerstwa Środowiska; 
Artur POLLAK, Prezes APA Group; 
Aleksander SOBOLEWSKI, Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla; 
Maciej SOŁTYSIK, Zastępca dyrektora PSE Innowacje; 
Moderator: Mec. Beata Superson-Polowiec, Kancelaria prawna Polowiec i Wspólnicy. 
 

Dyskusja w panelu toczyła się wokół pięciu dobrze zdefiniowanych tematów/problemów. 
Pierwszym z nich to:  
 
Energetyka rozproszona – korzyści i problemy 
 
W dyskusji skoncentrowano się na przedstawieniu procesów wdrażania polityki zrównoważonego 
rozwoju z wykorzystaniem technologii energetycznych zaliczanych do szeroko rozumianej 
energetyki rozproszonej ze wskazaniem na jej korzyści wobec kryzysu energetycznego, ale także na 
problemy i wyzwania techniczne oraz prawne związane z inkorporacją energetyki rozproszonej do 
krajowego systemu energetycznego. 
 
Cele polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie energetyki, zgodne z dyrektywami Unii 
Europejskiej to: 

• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym 
• poprawa sprawności i efektywności pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł 

energii 
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• energetyczne zbilansowanie różnych obszarów 
• redukcja emisji CO2 
• redukcja jednostkowych punktów emisji zanieczyszczeń 

 
Powyższe założenia nie budzą wątpliwości zarówno u władz państwowych, władz samorządowych, 
jak i obywateli, ale stwarzają problemy w praktycznej realizacji. Wymagają bowiem wprowadzenia 
nowych rozwiązań w kluczowych sektorach gospodarki Polski. Dotyczy to przede wszystkim 
systemu elektroenergetycznego Polski, jego infrastruktury bazującej na elektrowniach i 
elektrociepłowniach węglowych. Na razie jednak odnosi się wrażenie, że dotychczasowe zmiany są 
nakierowane bardziej na wypełnianie dyrektyw unijnych niż na modernizację sektora 
elektroenergetycznego. 
Energetyka rozproszona obejmuje małe i średnie układy wytwórcze energii elektrycznej i ciepła. 
Przyjmuje się, że energetyka rozproszona z jednej strony może pracować jako źródła autonomiczne, 
zasilające jednego lub grupę odbiorców, ale też powinna współpracować z sieciami dystrybucyjnymi 
średniego i niskiego napięcia. W Unii Europejskiej obserwuje się w ostatnich latach bardzo duże 
zainteresowanie energetyką rozproszoną, co zostało szczególnie zaakcentowane podczas ostatniego 
„Tygodnia odnawialnych źródeł energii” (4-8 czerwiec 2018, Bruksela). 
Energetyka rozproszona wykorzystuje zarówno konwencjonalne jak i alternatywne technologie 
energetyczne. jak słońce, wiatr, woda, biogaz i biomasę. Do najbardziej powszechnych źródeł 
w energetyce rozproszonej w Polsce można zaliczyć: 

• Kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne (urządzenia solarne) 
• Pompy ciepła 
• Biogazownie 
• Małe wiatraki 

 
Ponieważ stworzenie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej, bazując jedynie na OZE, jest 
na tym etapie rozwoju energetyki w Polsce niemożliwe to szczególną uwagę zwrócono na to, że 
w Polsce, największą szansę mają obecnie, technologie wykorzystujące gaz ziemny, biogaz i ciepło 
geotermalne zastosowane w wysokosprawnych układach kogeneracyjnych mających najmniejszy 
wpływ na środowisko i posiadających wysoką sprawność takich jak mikroturbiny gazowe i parowe, 
silniki ze spalaniem wewnętrznym czy systemy z wykorzystaniem organicznego cyklu Rankine’a. 
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Potencjalne korzyści wynikające z rozwoju energetyki rozproszonej to w zakresie sektora 
elektroenergetycznego: 

• poprawa sprawności i efektywności pozyskiwania energii elektrycznej (min. zmniejszenie 
skutków awarii systemów elektroenergetycznych) 

• ograniczenie strat mocy na przesył i dystrybucję energii 
• redukcja wpływu tradycyjnej energetyki na środowisko 
• rozwój nowych technologii w oparciu o współprace nauki z przemysłem, transfer technologii 

i wiedzy, rozwój nowych gałęzi gospodarki 
a w zakresie społecznym 

• rozwój działań samorządowych poprzez tworzenie lokalnych systemów energetycznych 
• rozwój lokalnej polityki energetycznej 
• aktywny udział obywateli w kształtowaniu rynku energii 
• poprawa środowiska 

 
i wreszcie realizacja dyrektyw energetycznych i środowiskowych Unii Europejskiej. 
 
Istnieje również szereg barier wpływających na rozwój energetyki rozproszonej w Polsce. Są to 
przeszkody natury: 

• ekonomicznej - związane z niedostatecznym udziałem publicznych środków finansowych 
wspierających lokalne działania na rzecz energetyki rozproszonej oraz przeznaczonych na 
badania naukowe, projekty i wdrożenia 

• technicznej – niedostateczną dojrzałość techniczno-ekonomiczną odnawialnych i 
alternatywnych technologii wytwarzania i obsługi systemów rozproszonych (zależność od 
technologii zagranicznych)  

• prawno-społecznych – brak szczegółowych uregulowań prawnych, niski poziom 
świadomości społecznej (brak edukacji na odpowiednim poziomie), niechęć dużych 
wytwórców energii 
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Kolejnym temat w dyskusji to: 
 
Energetyka rozproszona, a ochrona środowiska 
 
Przedstawiona min. podczas „Tygodnia odnawialnych źródeł energii” (4-8 czerwiec 2018, Bruksela) 
strategia Unii Europejskiej (m.in. Strategia Europa 2020, Energetyczna Mapa Drogowa do 2050 r.) 
wskazuje, że w najbliższym czasie rynek energetyczny w Europie będzie się zdecydowanie zmieniał, 
na ten cel Unia Europejska przeznaczy w nowej perspektywie finansowej 20% swojego budżetu!!! 
Europa podejmuje działania mające na celu wprowadzenie modelu niskoemisyjnej, przyjaznej dla 
środowiska, nowoczesnej i oszczędnej energetyki bazującej w coraz większym stopniu na 
odnawialnych źródłach energii przy systematycznej redukcji energii wytwarzanej z węgla i gazu. 
Bardzo ważną rolę w tym procesie będzie odgrywała energetyka rozproszona, która powoduje 
znaczne zmniejszenie obciążeń dla środowiska i pozwala na spełnienie coraz bardziej 
rygorystycznych wymogów ochrony środowiska. Konieczna przy tym jest dywersyfikacja źródeł 
energii, inwestycje w redukcję emisji, dalsze minimalizowanie oddziaływania na środowisko, 
wdrażanie programów oszczędzania energii, zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Oddziaływanie energetyki rozproszonej na środowisko wymaga szerokiej analizy ze względu na 
różne wykorzystywane technologie oraz różne źródła energii – OZE, gaz naturalny, odzysk energii 
ze spalania lub przetwarzania (np. odpadów) itp. 
Zwrócono uwagę, że zdecydowanie najmniejsze oddziaływanie na środowisko (lub wręcz jego brak) 
charakteryzuje urządzenia solarne. W przypadku turbin wiatrowych i biogazowni możliwe są 
oddziaływania negatywne na środowisko związane np. z miejscem postawienia masztu wiatraka, 
hałasem czy lokalizacją biogazowni. 
Na etapie oceny oddziaływań na środowisko kluczową rolę odgrywa skala przedsięwzięcia oraz jego 
lokalizacja i dlatego energetyka rozproszona ma tutaj przewagę.  
Nie do przecenienia jest w tym procesie jest rzetelne informowanie społeczeństwa o potrzebie 
realizacji tego typu inwestycji, na temat wpływu tych urządzeń na zdrowie, środowisko i lokalne 
społeczności (procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko – OOŚ). Zgodnie z tą procedurą 
konieczne jest prowadzenie konsultacji społecznych co może wpłynąć na realizację zwłaszcza 
„dużych” inwestycji lub nawet je uniemożliwić. Energetyka rozproszona jest zdecydowanie mniej 
narażona na protesty, skala ryzyka jest zdecydowanie mniejsza. 
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Kolejny temat w dyskusji dotyczył: 
 
Efektywności energetycznej 
 
W dyskusji zwrócono w pierwszym rzędzie uwagę na to, że w Polsce istnieją bardzo znaczące i ciągle 
niewykorzystywane możliwości oszczędzania energii. Szczególnym przykładem jest tu 
budownictwo, gdzie do ogrzania powierzchni mieszkaniowej zużywa się prawie dwa razy więcej 
energii niż w krajach Europy Zachodniej (o podobnym klimacie).  
Szacuje się, że w gospodarstwach domowych można obniżyć zużycie energii o 15%, a w przemyśle 
nawet o 20% przy czym jak już wspomniano największy potencjał poprawy efektywności 
energetycznej jest w budownictwie.  
Poprawa efektywności energetycznej może przynieść, podobnie jak wprowadzanie energetyki 
rozproszonej bazującej na OZE, znaczącą redukcję emisji CO2, nawet na poziomie 15% całkowitej 
emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 
Wśród rozwiązań sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej są nowe technologie. 
Dotyczy to: 

• poprawy wydajności elektrowni 
• kogeneracji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
• energetyki rozproszonej 

 
W 2007 r. przywódcy UE wyznaczyli cel dotyczący zmniejszenia rocznego zużycia energii przez 
Unię o 20 % do 2020 r. Efektywność energetyczna jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. 
Obowiązujące ramy efektywności energetycznej obejmują dyrektywy związane z: 

• ustawodawstwem 
• kogeneracją 
• charakterystyką energetyczną budynków 
• efektywnością energetyczną produktów 

 
Parlament Europejski opowiada się za zwiększeniem o 50% środków na finansowanie 
niskoemisyjnych systemów energetycznych.  
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Kolejny temat w dyskusji dotyczył tego: 
 
Czy przemysł jest zainteresowany energetyką rozproszoną? 
Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej charakteryzują się zwykle znaczącym zapotrzebowaniem 
na moc i energię elektryczną. Tym samy są dobrym miejscem do powszechnego stosowania 
technologii kogeneracyjnych. Przemysł dysponuje również znacznymi możliwościami generacji 
opartej o ciepło odpadowe i gazy technologiczne. Zasoby te nie są jak dotąd w większości 
wykorzystywane, a zalety przemysłowej energetyki rozproszonej opartej o technologie 
kogeneracyjne mają szereg zalet: 

• wytwarzanie energii elektrycznej w miejscu jej odbioru (dominującego) 
• zmniejszenie strat przesyłowych 
• redukcja ograniczeń sieciowych 

 
Istotne są wskaźniki efektywności. Średnia sprawność produkcji prądu w Polsce wynosi ok. 40%, 
w przypadku kogeneracji (jednoczesnej produkcji energii i ciepła) to już 90%. Rola energetyki 
konwencjonalnej będzie coraz mniejsza, rosnąć będzie rola odnawialnych źródeł energii 
i konsumentów, którzy wytwarzają energię na własny użytek. Szeroki miks energetyczny zwiększy 
też bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednak w ocenie dyskutantów ciągle brakuje warunków 
sprzyjających rozwojowi energetyki rozproszonej w przemyśle. Dotyczy to: 

• finansowania budowy źródeł energii w przemyśle 
• preferencje dla autoproducentów 
• likwidacja barier formalnych 

Spełnienie tych warunków wpływa na zainteresowanie przemysłu energetyką rozproszoną. 
 
Ostatnim temat dotyczył: 
 
Zgody społecznej dla inwestycji w energetykę rozproszoną i OZE 
W dyskusji zwrócono uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę związaną z wdrażania innowacji, z 
energetyką rozproszoną i OZE. To niski kapitał społeczny. Profesor Janusz Czapiński w wynikach 
Diagnozy Społecznej, podkreślał, że Polska nie będzie się rozwijać technologicznie, kreować 
własnych marek, dopóki nie wzrośnie społeczny kapitał wiążący. Musimy budować zaufanie 
w relacjach międzyludzkich. Musimy budować zgodę społeczną, nie tylko na kopalnię, elektrownię,  
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inwestycje infrastrukturalne, ale przede wszystkim na wprowadzenie nowych technologii i usług. I to 
też jest obowiązek naukowców, inżynierów, specjalistów. To oni są odpowiedzialnymi za realizację 
kontraktu, to oni są autorytetami dla interesariuszy. Wiedzą, co budują, jak to będzie działać i jakie 
zagrożenia przynosić.  
Bez społecznej akceptacji, bez silnego społecznego kapitału wiążącego wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań do naszego życia nie będzie możliwe. Zgodnie z ustawą OOŚ konieczne 
jest prowadzenie konsultacji społecznych. Mimo, że koszty przeprowadzenia postępowania OOŚ dla 
inwestorów mogą być znaczące to są konieczne, bo trzeba poinformować lokalną społeczność, co do 
polepszenia standardu życia poprzez planowaną inwestycję jak i co do potencjalnych zagrożeń. 
 
Jesteśmy przekonani, że energetyka rozproszona zajmie swoje miejsce na rynku energetycznym 
i będzie odgrywała jedną z najważniejszych ról. Nie do przecenienia jest jej rola nie tylko w bilansie 
energetycznym kraju, lecz również w tworzeniu prawdziwej rynkowej konkurencji w sektorze 
elektroenergetycznym. 
 
 


