
Podstawowe dane o programie 
PROSUMENT 

 
 Geneza programu 

 Potrzeba redukcji CO2 

 Dokumenty perspektywiczne UE 

 Cele programu 

 Plusy energetyki prosumenckiej  



Prosument energetyczny 
 

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna, nieposiadająca osobowości  

prawnej i będąca wytwórcą energii w 

mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby 

własne lub sprzedaż. 



Energetyka prosumencka 

Producent Konsument Prosument 
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Odnawialne źródło energii o mocy nie większej niż 40 kW 
(energia elektryczna) lub 120 kW (energia cieplna)  

Mikroinstalacja 
OZE 



Dlaczego warto inwestować w energetykę prosumencką? 

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego indywidualnego i lokalnego 

Mniejsze obciążenie dla sieci elektroenergetycznych 

Zmniejszenie strat przesyłowych - energooszczędność 

Pobudzenie aktywności gospodarczej - 26,5 mld zł obrotu handlowego – produkcja urządzeń, instalacje, 
serwis, doradztwo 

Nowe miejsca pracy - 53 tys. do 2020 r.  

Redukcja emisji CO2 - 75 mln ton/rocznie 
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Krajowy Plan Działania w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (KPD) przewiduje 24,7 GW mocy  
zainstalowanych w mikroinstalacjach do roku 2020 (w tym 1,9 GW w wytwarzaniu energii elektrycznej).  
Wg IEO pozwoli to na osiągnięcie następujących efektów ekonomicznych i gospodarczych: 



A - odbiorcy indywidualni  

B - odbiorcy przemysłowi  

C - akumulacja energii  

D - zdecentralizowana generacja energii elektrycznej  

E - elektrownie i elektrociepłownie systemowe  

F - sterujące systemy informatyczne  

G - rynek energii  

H - sieci elektroenergetyczne 

 Zdecentralizowany system energetyczny 





Na czym polegał rozwój generacji rozproszonej – przykład Danii  

Źródło: www.ieo.pl 

Infrastruktura  
scentralizowana  

1980 2014 

Infrastruktura  
rozproszona 

http://www.kemin.dk/, http://www.renewableenergyworld.com/ 

12% redukcji zużycia 
energii w por. z  2006; 
 
35% OZE   
(transport + ciepło+ 
en. elektryczna) 
 
50% energii z wiatru w 
konsumpcji energii 
elektrycznej 
 

2020 

100%  
OZE  
 

Dania AD  

2050 



  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 
UE-28 i Polsce w latach 2004 – 2012. Źródło: GUS 



Udział energii biopaliw stałych, wody i wiatru w produkcji energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w Polsce w latach 2008-2012. Źródło: GUS 



Udział poszczególnych nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu 
energii ze źródeł odnawialnych w latach 2008 – 2013. Źródło: GUS 



  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce na tle Europy 



Mapa drogowa: prognozy tworzenia miejsc pracy w mikroinstalacjach OZE 

- wyniki skumulowane z podziałem na rodzaje mikroinstalacji do 2020 roku 

Źródło: www.ieo.pl 

Do 2020 roku  można stworzyć 53 tys. miejsc pracy, najwięcej przy produkcji mikroinstalacji (14,6 tys.) 
oraz ich instalacji (13,9 tys.) 



Przykłady wykorzystania 
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Energia słoneczna – wytwarzanie ciepła (kolektory 
słoneczne) i prądu(moduły fotowoltaiczne). 

Mikrowiatraki - produkcja energii elektrycznej.  

Mikrobiogazownie – wytwarzanie biogazu na potrzeby 
produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Szczególny potencjał 
do zastosowania przy rozproszonym modelu rolnictwa 

Biomasa – produkcja ciepła wykorzystywanego do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Pompy ciepła – pobierają energię naturalną z otoczenia 
(powietrze, gleba, woda) i przetwarzają na energię użyteczną 
ciepła/chłodu przy wsparciu energii elektrycznej  



Źródło: www.ieo.pl 

Technologie energetyki prosumenckiej wykorzystującej OZE - pakiet rozwiązań dla warunków krajowych 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych i projekt ustawy o OZE:  
 
 małe elektrownie wodne,  
 
 małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki),  
 mikrosystemy systemy fotowoltaiczne,  
 mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny 

(do zasilania agregatów prądotwórczych z różnymi 
silnikami wewnętrznego spalania) 

 
 kolektory słoneczne,  
 kotły na biomasę,  
 pompy ciepła.  

Produkcja  
energii elektrycznej  

na potrzeby domowe 

 
 
 
Produkcja ciepła na 
potrzeby domowe 

 Magazyny energii (ciepła i EE) 
 Elementy mikrosieci i 

inteligentnej sieci domowej 



Mikroinstalacje w Polsce i na świecie 
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www.ieo.pl 

Struktura własnościowa OZE  
w Niemczech 

 
  

 
 Łączna moc zainstalowana w OZE (2012)  - 73 GW 
 Moc w instalacjach prosumenckich–34 GW 
 Łączna liczba prosumentów elektr. –  2 mln  



Planowany rozwój energetyki rozproszonej w latach 2011-2012 w 

krajach EU [tys. szt.] 

Źródło: Instytut im E. kwiatkowskiego  



Założenia nowej ustawy o OZE odnośnie 

energetyki prosumenckiej 

Sprzedaż energii uzyskanej w mikroinstalacjach nie stanowi działalności 
gospodarczej 

Brak kosztu przyłączenia do sieci 

Obowiązek kupna wytworzonej i niewykorzystanej energii elektrycznej  
po cenach z góry ustalonych na 80% średniej ceny na rynku konkurencyjnym 

Preferencyjny, półroczny system rozliczania „netmetering” 





A C OJEST W POLSCE? Mikroinstalacje elektryczne OZE (<40 kW) 

przyłączone do krajowej sieci energetycznej u różnych operatorów 
(dane do 06/14, źródło URE, oprac. IEO)  

www.ieo.pl 

Legenda:

PGE Dystrybucja S.A.

Energa Operator S.A.

Enea Operator Sp. z o.o.

RWE STOEN Operator S.A.

Tauron Dystrybucja S.A.

Moc mikroinstalacji 
Łączna 

zainstalowana moc 
elektryczna [kW] 

Liczba 
mikroinstalacji 

do 3 kWp 215 102 

3 kWp - 5 kWp 446 104 

5 kWp - 9 kWp 339 48 

9 kWp - 12 kWp 447 44 

12 kWp - 40 kWp 270 14 

SUMA 1 718 312 



Obowiązujące ułatwienia dla właścicieli mikroinstalacji  

www.ieo.pl 

Wg Prawa energetycznego (2013) 
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sieci 
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Mikro-źródła OZE w 2013 roku (źródło TGE) konsekwencje wsparcia system zielonych certyfikatów   

www.ieo.pl 

moc (MW) wszystkie typy świadectw 

od do 
 wyprodukowany 
wolumen (MWh)  

 liczba ŚP  

              -                   0,040                     12 415,546               1 201     

       0,041                 0,200                     79 078,585               2 169     

       0,201                 1,000                   457 701,780               4 280     

       1,001                 2,000                   590 456,105               1 695     

       2,001                 5,000                   472 157,812                  534     

       5,001               10,000                   286 313,567                  200     

    10,001               20,000                   315 394,525                  106     

    20,001               30,000                   605 351,613                  149     

    30,001               40,000                   357 960,914                     66     

    40,001               50,000                   544 081,264                     76     

    50,001         5 000,000                1 681 875,906                     86     

SUMA            5 402 787,617             10 562     

Udział mikroźródeł <40 kW  0,2% 

Udział małych źródeł <200 kW  0,6% 

Udział  źródeł <100 kW   10% 

 Tylko 1800 instalacji 
elektrycznych 

 
 90% należy do 6 

przedsiębiorstw 
energetycznych 
(koncernów) 
 

 
 Znikomy udział w 

rynku niezależnych 
producentów energii 
(tzw. IPP: MŚP i  
obywateli) 



Dlaczego mikroinstalacje w Polsce się nie rozwijają? 

Obowiązujące „wsparcie” dla właścicieli mikroinstalacji  

www.ieo.pl 

Omówienie na podstawie Prawa energetycznego (2013) 

Cena (urzędowa) odkupu energii z instalacji prosumenckich została określona, jako 80% 

średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku. 

Co takie wsparcie oznacza w praktyce?: 

• cena energii na „rynku konkurencyjnym” w 2013 roku wynosiła 0,182 zł/kWh 

• w 2014 roku cena sprzedaży nadwyżek energii do sieci po 80% ww. ceny wyniosłaby 0,145 

zł/kWh 

• średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych o typowym zużyciu energii i 

korzystających z taryfy G11 w 2013 roku wynosiła 0,275 zł/kWh netto 0,338 zł/kWh brutto 

(prosument nie odzyskuje VAT) 

• zarobkiem na działalności prosumenta (różnicy w cenach zakupu i sprzedaży) w wysokości 

0,193 zł/kWh dzielą między siebie fiskus i spółki dystrybucyjne dostarczające i bilansujące 

energię).  

• Relacje cen zakupu i sprzedaży nie pokrywają kosztów produkcji energii elektrycznej i 

mikroinstalacjach OZE. Prosument zmuszony jest do dopłacania o pełnych kosztów 

produkcji energii w swojej instalacji.   



Korzyści dla systemu energetycznego: 

 Zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

 Redukcja strat w przesyle energii 

 Zmniejszenie ryzyka blackout’u – instalację 

buduje/montuje się szybko, a w Polsce jest 4,5 mln 

domów jednorodzinnych, z których potencjalnie każdy 

może stać się małym generatorem energii 

 Zmniejsza uzależnienie od importu surowców 

energetycznych 

 Zwiększa wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł 

energii (OZE) 



Porównanie wytwarzania centralnego z rozproszonym 



Lokalizacja elektrowni zawodowych w Polsce 



Podłączenie mikroźródeł do systemu elektroenergetycznego i budynku 



Minisiłownia kogeneracyjna 



Korzyści dla gospodarki: 

 

 Nowy rynek usług i urządzeń 

 Rozwój MŚP 

 Lokalne miejsca pracy (instalacja, obsługa, 

produkcja) 

 Inwestycje w regionie zapewniają zyski w regionie 

 Rozwój obszarów wiejskich 

 Zwiększenie innowacyjności gospodarki 

 Długofalowo zmniejsza ceny energii (przypadek 

Niemiec) 

 Lokalne bezpieczeństwo energetyczne (regionalizacja 

produkcji energii) 



Segmentacja budynków z uwagi na możliwość najbardziej naturalnego 

zastosowania w nich mikroinstalacji OZE 

Źródło: www.ieo.pl 

  

Produkcja energii 
elektrycznej 

Skojarzona 

produkcja energii 

elektrycznej i 
ciepła 

Produkcja ciepła 

MEWi PV mB mCHP KS gPC KB 

budynki mieszkalne 

jednorodzinne W,P W,P,M W W W,P, M W,P,M W,P,M 

wielorodzinne W,P W,P,M W W,P W,P,M W,P W,P,M 

budynki usługowe 

produkcyjne W,P W,P,M W W,P W,P W,P W,P 

turystyczne W,P W,P,M W W,P W,P,M W,P W,P 

biurowe P P,M P,M P,M P P 

handlowo-usługowe P P,M P,M P,M P P 

magazynowe W,P W,P,M      P P   

budynki użyteczności publicznej P P,M P,M P,M P P 

Oznaczenia:  
W- tereny wiejskie, P- tereny podmiejskie, M-tereny miejskie 
 

PV -fotowoltaiczne, KS- kolektory słoneczne, MEWI -mikrowiataki, gPC -geotermalne pomy ciepła; aKB - kotly na biomasę  

Ogólna liczba budynków rekomendowanych do budowy mikroinstalacji - 3,7 mln  



Prawdopodobne fazy rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce w kolejnych dekadach 

Źródło: WISE Institute 



Źródło: www.ieo.pl 

Prosumencki „Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (2010) 
 

- struktura wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Polsce w 2020 roku 



Mapa drogowa: Ścieżki rozwoju mikroinstalacji OZE do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w latach 2013-2020 

Źródło: www.ieo.pl 

Łączna moc (cieplna i elektryczna) mikroinstalacji -  24,7 GW  
Średni współczynnik wykorzystania mocy –   2100 h/rok 
Średnia moc pojedynczej domowej mikroinstalacji - 12 kW 



Korzyści społeczne: 

 

 Zwiększa dochód gospodarstw domowych 

 Budowanie społeczeństwa wiedzy 

 Nowe miejsca pracy (przy założeniu, że w najbliższych 

latach 2,5 miliona Polaków zaczęłoby produkować 

sobie prąd i ciepło, powstanie 54 000 „zielonych” 

miejsc pracy) 

 Bezpieczeństwo ekologiczne: bez lub nisko-emisyjna, 

nie powoduje zanieczyszczeń lokalnych – zdrowsza 

 Nowe Fundusze unijne na działania pro-klimatyczne 

 Zapewnia udział (akceptację) obywateli dla OZE 



Prosument w polskim prawie: 

 

mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, 

przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy 

zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. 









Program NFOŚiGW „Prosument” 

 

Wsparcie NFOŚiGW udzielone na zakup oraz montaż 

małych i mikroinstalacji OZE do produkcji energii cieplnej 

i elektrycznej. 

 

Co podlega pod program:  

 systemy fotowoltaiczne i małe elektrownie wiatrowe o 

mocy do 40 kWe, 

 mikrobiogazownie do 50 kWe, 

 kolektory słoneczne i pompy ciepła OZE o 

zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, 

 źródła ciepła opalane biomasą pochodzenia leśnego i 

rolniczego do 300 kWt. 



Program NFOŚiGW „Prosument” 

 

Forma: Kredyt lub dotacja lub połączenie kredytu i dotacji 

 

Kwota: Pożyczki wynosiłyby maksymalnie: 

 100-150 tys. zł dla osób fizycznych 

 300-400 tys. zł dla wspólnot i spółdzielni mieszk. 

 

Warunki: 
Oprocentowanie kredytów – 1%. 

Prowizja i opłaty – maks. 1% rocznie od pozostałego do spłaty 

kredytu (w 1 roku maks. 3%) 

Okres – 10 lat 

Kredytów udzielałyby banki, które podpiszą umowę z NFOSiGW 

Czas trwania: 2014-2018 

Budżet: Max. 600 mln zł. 





Mapa drogowa: Liczba prosumentów na rynku mikroinstalacji OZE do 2020 roku 

Źródło: www.ieo.pl 



Mapa drogowa: Obroty na rynku inwestycji budowlano-montażowych w branży 

mikroinstalacji OZE do 2020 roku [mln zł]  
(na wykresie uwzględniona całość kosztów instalacyjnych i tylko krajową produkcje urządzeń -50% całości instalowanego 

wolumenu rządzeń) 

www.ieo.pl 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ… 


