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1. WSTĘP
W 2016 roku Komisja Europejska przygotowała Komunikat w sprawie „Strategii UE w zakresie
ogrzewania i chłodzenia”, w którym zaprezentowała scenariusz (zgodny z nowym pakietem
klimatyczno-energetycznym ‘2030) całkowitego odejścia od wykorzystania paliw stałych w
ciepłownictwie do 2040 roku, przy jednoczesnym wzroście udziałów ciepła z OZE w UE z 16,5%
w 2013 roku do ok. 50%, przy znaczącym udziale energii słonecznej, biomasy, geotermalnej i
energii elektrycznej w mieszkalnictwie oraz z wprowadzaniem magazynów ciepła i elementów
inteligentnych sieci.
Unia Europejska w dyrektywie o efektywności energetycznej wprowadziła definicję
„efektywnego systemu ciepłowniczego”, w którym „do produkcji ciepła wykorzystuje się w co
najmniej 50% energię odnawialną lub odpadową lub w 75% ciepło pochodzące z kogeneracji
lub w 50% połączenie takiej energii i ciepła”.

Osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego warunkuje dostęp do
finansowania ze środków publicznych i daje ciepłowniom pewne przywileje, jeśli
chodzi o możliwości wyboru przez odbiorców ciepła, alternatywnych do
ciepłownictwa systemowego sposobów zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

Przyjmowane są kolejne regulacje UE, potwierdzające konieczność konsekwentnej
proekologicznej reformacji systemów ciepłowniczych. Przedsiębiorstwa ciepłownicze zaczynają
trudne i kosztowne procesy modernizacyjne, ale zazwyczaj wybierają rozwiązania znane,
sprawdzone, oparte na wprowadzaniu kogeneracji (zazwyczaj już gazowej), spalaniu odpadów,
biomasy. Stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwalających w sposób trwały obniżyć
zależność od paliw kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować zależność od rosnących
kosztów środowiskowych. Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusznie przez
państwo (instrumenty finansowe i dotacje), tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może
być zbyt wolne w stosunku do szybko narastających kosztów oraz oczekiwań odbiorców ciepła.
Może to też spowodować niemożność skorzystania z funduszy na innowacje w ciepłownictwie i
zaprzepaścić szanse na wykorzystanie zasobów ciepłownictwa systemowego do generalnej
transformacji całej polskiej energetyki z wykorzystaniem takich koncepcji jak: inteligentne
mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, bardziej realne koncepcje klastrów czy wspólnoty
odnawialnych źródeł energii (renewable energy communities), które staną się zasadniczym
obszarem promocji w UE po 2020 roku.
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Niniejszy raport wskazuje na te technologie w ciepłownictwie, które do tej pory (często
niesłusznie) zostały uznane jako jeszcze zbyt drogie lub niedostosowane do polskiej specyfiki, a
które w obecnych uwarunkowaniach rynkowych mogą już służyć budowie uzasadnionej
ekonomicznie koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Chodzi tu przede wszystkim
o inwestycje w nowe odnawialne źródła energii i magazyny ciepła oraz o tworzenie
zintegrowanych, wieloźródłowych rozwiązań trwale obniżających koszty w ciepłownictwie. W
raporcie zwrócono też uwagę na bariery i początkowe ryzyka, które jednak zdaniem autorów są
niższe niż dalsze trwanie ciepłownictwa w obecnym modelu, a dodatkowo będą ograniczane
przez wsparcie z funduszy na ochronę środowiska i innowacje.
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2. ZUŻYCIE PALIW W CIEPŁOWNICTWIE
W raporcie Urzędu Regulacji Energetyki „Energetyka cieplna w liczbach w 2017 roku”
przedstawiono strukturę zużycia paliw w polskim ciepłownictwie systemowym.
RYS.1.→ Zużycie paliw do produkcji ciepła
systemowego – porównanie lat 2016 i 2017. Źródło:
URE „Energetyka cieplna w liczbach 2017 i 2016”.
Oprac. IEO
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W 2017 roku udział węgla w polskim ciepłownictwie wyniósł 73,8%. W porównaniu do 2016
roku wystąpił spadek w użyciu węgla (o 1,2 pp.). Zużycie energii z najbardziej nowoczesnych
OZE (energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, biogaz) choć w latach 2016/2017 wzrosło o
0,7 pp, jest bardzo niskie. Zużycie biomasy jest 5-krotnie wyższe niż pozostałych OZE, ale
stabilne. Rośnie zużycie gazu ziemnego (o 1,4 pp. latach 2026/2017).
Ogólnie dynamika zmian struktury paliwowej w polskim ciepłownictwie na przestrzeni
ostatnich lat jest niewielka. Polska ma zdecydowanie najwyższy udział węgla ze wszystkich
krajów UE (3-krotnie wyższy niż w UE-28) i niemalże 3-krotnie niższy udział OZE. Z uwagi na
olbrzymie i rosnące potrzeby paliwowe (w 2017 roku zużycie paliw wyniosło 452 PJ) nie jest
możliwe szybkie odchodzenie ciepłownictwa od węgla (i ograniczenie jego importu) na rzecz
biomasy, której krajowe zasoby pozwalające na zrównoważone wykorzystanie zgodnie z
wymogami nowej dyrektywy o OZE (i bez kolizji z potrzebami przemysłu drzewnego) są jednak
ograniczone.
W proces transformacji, oprócz biomasy i organicznej frakcji odpadów, muszą być
włączone wszystkie rodzaje OZE i wszystkie najnowsze technologie OZE.
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3. ROLA CIEPŁOWNICTWA W REALIZACJI
ZOBOWIĄZAŃ POLSKI WOBEC OZE NA 2020 ROK
Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania energii z OZE, państwa członkowskie
są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze wszystkich rodzajów OZE w
końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. Obowiązkowe, krajowe cele składają się na
założony 20% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w całej UE. Cel dla
Polski został ustalony w ww. dyrektywie na poziomie 15%. Referencyjnym punktem
odniesienia do monitorowania postępów w realizacji celów są „Krajowe plany działania w
zakresie energii ze źródeł odnawialnych”(KPD). Polski rząd zatwierdził taki plan realizacji celów
OZE na 2020 rok w 2010 roku. Zgodnie z KPD największy wkład w realizację celów ma wnieść
ciepło z OZE (54%), w następnej kolejności energia elektryczna z OZE (25%) oraz biopaliwa i
transport elektryczny z OZE (21%). Produkcja energii z OZE miała się przełożyć na określone
udziały zużycia energii z OZE w 2020 roku odpowiednio w sektorach ciepła i chłodu (17,1%),
energii elektrycznej (19,1%) i transportu (11,4%).
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RYS. 2. → Realizacja ścieżek KPD dotyczących wzrostu udziałów energii z OZE w
ciepłownictwie.
Źródło: baza danych Eurostat/SHARES, opracowanie IEO.
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Ciepłownictwo, liczone łącznie systemowe i indywidualne, jest podstawą realizacji przez Polskę
celów sektorowych OZE i obowiązkowego celu ogólnego na 2020 rok. Jest to uzasadnione
krajowym potencjałem ciepłowniczym oraz faktem że OZE w ciepłownictwie są znacznie
tańsze niż w elektroenergetyce czy transporcie. Niestety Polska schodzi z planowanej ścieżki
realizacji celów OZE nawet w sektorze ciepłownictwa, a główną przyczyną jest zbyt wolny
wzrost udziału OZE w ciepłownictwie systemowym. W 2017 roku udział OZE w całym
ciepłownictwie w Polsce wynosił 14,5%, podczas gdy w ciepłownictwie systemowym zaledwie
9%. Ciepłownictwo zeszło poniżej zakładanego na 2017 rok poziomu 15,7%, a trend wskazuje,
że Polska w 2020 roku nie osiągnie zakładanych poziomów udziału OZE w ciepłownictwie.
Ilustruje to rysunek 2.
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Ostatnia ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawianej dla Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii1 wykazała, że przy kontynuacji bieżących trendów,
Polsce może zabraknąć aż 2,9 p.p. do zrealizowania ogólnego 15% udziału energii z
OZE w energii finalnej brutto w 2020 roku.

IEO wycenił prawdopodobny deficyt energii z OZE wynoszący łącznie (z ciepłownictwem,
elektroenergetyką i transportem) 24,3 TWh (87,5 PJ). Taki scenariusz pociągnie za sobą
konieczność poniesienia przez budżet państwa kosztów transferu statystycznego, które
wyniosą ponad 5,2 mld zł. Do podobnych wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która w
raporcie pokontrolnym „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii” 1 stwierdziła, że
„osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii z OZE w 2020 r. może być
zagrożone (…), a w konsekwencji Polska prawdopodobnie stanie przed koniecznością
dokonania statystycznego transferu energii z OZE z państw członkowskich UE, szacowanego na
4 mld zł”.

1

Najwyższa Izba Kontroli: Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii – wystąpienie pokontrolne, Nr ewidencyjny:
P/17/020, 2018-11-15. URL: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/020/
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4. PROBLEM KOSZTÓW W CIEPŁOWNICTWIE
Wysokie uzależnienie ciepłownictwa systemowego od paliw kopalnych, a w szczególności od
węgla (wyższe niż w ciepłownictwie indywidualnym), przy niskich udziałach OZE (niższych niż w
gospodarstwach domowych), ma swoje skutki w kontekście realizacji polityki klimatycznej UE,
ale także polityki ochrony środowiska, polityki spójności (dostęp do funduszy UE) i innowacji
(wpisanie ciepłownictwa w megatrendy i priorytety badawcze). Przede wszystkim jednak
skutkować będzie wzrostem cen ciepła.
Pierwszym i najważniejszym czynnikiem kosztotwórczym dla krajowego ciepłownictwa
systemowego stają się koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Na rysunku 3
zobrazowano ceny uprawnień do emisji CO2 z lat 2015 – 2019 wg indeksów ceny na giełdzie
EEX oraz oficjalną prognozę (dalszego wzrostu) cen uprawnień do 2040 roku wg Ministerstwa
Energii – Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK)2. Prognoza (ceny w Euro, bez inflacji)
wskazuje na ciągły wzrost aż do przekroczenia 40 Euro/t CO2 w 2040 roku. Jednocześnie widać,
że bieżące trendy przewyższają założenia prognozy.

Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny UE na lata 2021-2030, już zatwierdzony w
formie zestawu dyrektyw i rozporządzeń (oparty na propozycji Komisji z 2016 roku,
obejmującej 8 kluczowych aktów prawnych, w tym rozporządzenie o zarządzaniu
Unią Energetyczną i nową dyrektywę OZE oraz nowelizację dyrektywy ETS i
dyrektywy gazowej) nie pozostawia złudzeń, że wysoko emisyjny miks paliwowy w
ciepłownictwie doprowadzi do drastycznych wzrostów cen ciepła systemowego i
zarówno osłabi konkurencyjność branży jak i negatywnie wpłynie na poziom
dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych.

2

Ministerstwo Energii: „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu”, Warszawa, 2019 r. (wersja projektu przekazana w
styczniu 2019 roku do Komisji Europejskiej).
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EUR'10/ton

RYS. 3. → Trendy i prognozy cena uprawnień do emisji CO2 wg EEX i KPEK
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Koszty węgla kamiennego wg prognoz światowych nie będą już tak zdecydowanie rosły jak w
ostatnich latach (choć Polska jeszcze przez jakiś czas może niekorzystanie odbiegać od trendów
światowych, m.in. z uwagi na zbyt niski udział OZE w całej energetyce, co przekłada się na
wysokie zapotrzebowanie na węgiel, i na wysoki koszt dostępu do jego krajowych zasobów).
Niestety rosnąć będą światowe ceny gazu (po ich obecnym przejściowymi spadku), podobnie
jak ceny biomasy (tu na spadki cen nie ma już co liczyć). Na rysunku 4 zobrazowano ceny paliw
zużywanych na cele ciepłownicze wg KPEiK oraz IEO (też w cenach stałych bez inflacji).

EUR'10/GJ

RYS. 4. → Prognoza cen paliw na cele energetyczne (ceny stałe) wg KPEiK oraz IEO
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Powyższe uwarunkowania strukturalne (miks paliwowy) i zjawiska cenowe na rynku paliw i
uprawnień do emisji zaczynają być odzwierciedlane w kosztach działalności ciepłowniczej. W
sprawozdaniu z działalności Prezesa URE za 2018 rok podsumowano skutki w sytuacji
utrzymywania niezwykle wysokiej zależności ciepłownictwa od węgla przy jednocześnie
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rosnących cenach węgla dla ciepłownictwa, kosztach dostosowania się do standardów
emisyjności (dyrektywa IED), a przede wszystkim wzroście cen uprawnień do emisji CO2, który
realnie zaczął wpływać na koszty ciepła od połowy 2018 roku. Przedsiębiorstwa bardzo często
występowały z wnioskami o zmianę taryf dla ciepła. Prezes URE w większości przypadków, z
przyczyn obiektywnych, uwzględniał te wnioski. Zatwierdzone zmiany przewyższały niekiedy
10% wzrostu planowanych przychodów z wytwarzania. W skali całego kraju zmiana ceny
wyniosła średnio 4,88% (zmiana z 43,26 zł/GJ na 45,37 zł/GJ). Średnioważone ceny wytarzania
ciepła (bez dystrybucji) wzrosły z 37,9 zł/GJ w 2017 roku do 39,70 zł/GJ. Wzrosty cen (taryf) nie
pokrywają jednak kosztów i nie pozwalają na inwestycje.
Nie ma jeszcze oficjalnych danych o rentowności sektora ciepłowniczego, ale Jacek Szymczak prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie pod koniec 2018 roku prognozował ("Energia i
Recykling"), że wyżej opisane zjawiska pogorszą i tak już niską (spadek rentowności o 3 punkty
procentowe był już wyraźnie widoczny w 2017 roku) rentowność firm ciepłowniczych, a tym
samym uniemożliwią realizację potrzebnych Polsce inwestycji środowiskowych.

Dalsze trwanie ciepłownictwa przy węglowej strukturze wytwarzania i dalszej
modernizacji kotłów węglowych pod kątem ich bieżącego dostosowania się do
standardów emisji (innych niż CO2), czy ponoszenie nakładów na kogenerację opartą na
węglu, grozi narastaniem na przyszłość kosztów osieroconych i zjawiskiem opisanym w
literaturze pod hasłem kosztowej „spirali śmierci” (tzw. the death spiral) w odniesieniu
do firmy, branży lub technologii.

Obejmuje to zarówno spiralę kosztów stałych (nieuzasadnione rozliczanie kosztów
niewykorzystanych zasobów wytwórczych na wytwarzane produkty) jak i spiralę kosztów
zmiennych (nieracjonalne ukierunkowanie inwestycji na wykorzystywanie drożejących z roku
na rok zasobów i paliw, w sytuacji gdy inne tanieją).
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5. UWARUNKOWANIA POLITYCZNE, REGULACYJNE I
INSTRUMENT WSPARCIA WPROWADZANIA OZE DO
CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
Nowa dyrektywa 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych (tzw. RED II), w art. 23 wzywa do zwiększania roli OZE w ciepłownictwie.
Dyrektywa stawia wymóg ustanowienia przez państwa członkowskie systemów wsparcia: W celu
promowania korzystania z OZE każde państwo członkowskie dąży do zwiększenia udziału energii
odnawialnej w ciepłownictwie o 1,3 punktu procentowego (roczna średnia wyliczona dla okresów
2021–2025 i 2026–2030), zaczynając od udziału energii odnawialnej w 2020 roku. W przypadku
państw członkowskich, w których nie wykorzystuje się ciepła i chłodu odpadowego, to zwiększenie
udziału ograniczone jest do 1,1 punktu procentowego. Ponadto (art. 24) państwa członkowskie
ustanawiają niezbędne środki zapewniające, by systemy ciepłownicze i chłodnicze przyczyniały się
do zwiększenia, o którym mowa w art. 23 dyrektywy.
Przepisy dyrektyw muszą wejść w życie najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku, ale krajowe
dokumenty już obecnie zaczynają uwzględniać cele i środki, które służyć będą wdrożeniu
dyrektywy i nowego pakietu klimatyczno-energetycznego. Projekt polityki energetycznej Polski
(PEP2040) zapowiada m.in. popularyzację magazynów ciepła – ciepło zmagazynowane w dolinie
popytu na nie może zostać wykorzystane w okresie zwiększonego zapotrzebowania, co usprawnia
działanie systemów ciepłowniczych. To rozwiązanie ma również istotne znaczenie w sprzężeniu z
niestabilnymi OZE np. przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych, ale także dla bilansowania
popytu na energię elektryczną w klastrach. Rozwój technologii magazynowania energii ma
umożliwić jej wykorzystanie wtedy, gdy popyt na nią jest największy, przez co jest również
najdroższa i dlatego potencjał regulacyjny mają zarówno magazyny elektryczne, jak i zasobniki
ciepła przy ciepłowniach i elektrociepłowniach. Dalej PEP2040 dodaje, że: są i będą dostępne
różne formy wsparcia finansowego ze środków publicznych.
Powyższe uwarunkowania aktywują fundusze wspierające wprowadzenie OZE do ciepłownictwa.
Instytut Energetyki Odnawialnej w latach 2018/2019 przygotował dla NFOŚiGW założenia
(ekspertyza techniczna oraz ekonomiczna - koncepcja obliczania poziomu wsparcia przy założeniu
zmiany miksu paliwowego poprzez różne inwestycje w OZE prowadzące do uzyskania 50% ciepła z
OZE) do ustanowienia w połowie 2019 roku Programu „Ciepło z OZE”. Program ma służyć
przedsiębiorstwom ciepłowniczym w uzyskiwaniu statusu efektywnego systemu ciepłowniczego
dzięki jednoczesnemu wprowadzaniu do systemu ciepłowniczego wykorzystania kilku rodzajów
OZE i magazynów ciepła. Przewidywana forma wsparcia etapu pilotażu to dotacja.
NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska (MŚ) i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) ogłosiły
właśnie programy w znacznym stopniu nakierowane na wspieranie wykorzystania OZE w
ciepłownictwie.
1. Program NFOŚiGW „Ciepło powiatowe” - nabór do 20 grudnia 2019 roku, oferowana dotacja
do 30% (na pozostałą cześć preferencyjna pożyczka), program adresowany jest do
przedsiębiorców produkujących energię cieplną na cele komunalno-bytowe, których
większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%),
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2. Fundusze norweskie EOG, oczekiwany termin naboru - lipiec br. (maksymalna wielkość
projektu 10 mln Euro, dofinansowanie nawet do 100%), w dwu podprogramach:
a. „Środowisko, energia i zmiany klimatu”: budżet 140 mln euro na nowe inwestycje w OZE,
instytucja pośrednicząca - MŚ, instytucja wdrażająca - NFOŚiGW.
b. „Rozwój lokalny”: budżet 100 mln euro, działanie jest adresowane do zamkniętej listy 255
małych i średnich miast, także na budowę nowych inwestycji ciepłowniczych OZE w
kontekście polityki rozwoju miast, jednostką odpowiedzialną jest MIiR.
Wcześniej wsparcie z funduszy publicznych (w tym ekologicznych) w Polsce alokowane było
przede wszystkim na modernizacje sieci ciepłowniczych lub na kogenerację, bez zmiany
struktury paliwowej. Działania te, choć stopniowo zwiększały efektywność starych systemów i
przynosiły zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, nie przekładały się na proporcjonalnych do
nakładów spadek kosztów w ciepłownictwie. Zmiana otoczenia regulacyjnego, strategii
energetycznej i priorytetów w wydatkowaniu funduszy, powinny pociągnąć za sobą także
zmiany technologiczne.
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6. ZRÓŻNICOWANE RODZAJE OZE I NOWE
TECHNOLOGIE DLA CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
Coraz większe wymagania w stosunku do ciepłownictwa jeśli chodzi o standardy emisyjności i
udziały OZE nie będą mogły być zrealizowane jedną technologią (spalanie) i dwoma lub trzema
paliwami (węgiel, gaz, odpady oraz biomasa uznawana za OZE). Spodziewać się należy
dywersyfikacji źródeł wytwórczych w różnych przedsiębiorstwach i poszerzenia palety
technologii ciepłowniczych o różne rodzaje OZE i innowacje w zakresie ich integracji w
systemach ciepłowniczych.

Biomasa
Dotychczas przedsiębiorstwa ciepłownicze rozważały biomasę jako pierwsze źródło zaliczane do
OZE, która ciągle ma istotny potencjał, ale w związku z dużym zainteresowaniem tym surowcem
(także odpadami z biomasy) zarówno elektroenergetyki jak i przemysłu drzewnego, nadmierne
wykorzystanie biomasy powoduje wzrost jej cen. Ponadto dyrektywa RED II, po 2020 roku,
ograniczy zakres paliw z biomasy (zaliczanych do OZE, czyli bez naliczania kosztów uprawnień do
emisji CO2) do wykorzystania w ciepłownictwie. Wprowadzone zostaną nowe kryteria
równoważności środowiskowej biomasy, które szczególnie dotkną kotły na biomasę o nominalnej
mocy cieplnej 20 MW i większej. Biomasa jako źródło „stabilne” może stanowić zatem
uzupełnienie miksów ciepłowniczych, ale sama w sobie na duża skalę nie powinna być podstawą
przechodzenia z węgla na OZE.

Geotermia
Co najmniej 30 krajowych przedsiębiorstw ciepłowniczych, korzystnie zlokalizowanych względem
lokalnie dostępnych ekonomicznych zasobów geotermalnych, może rozważać wykorzystanie
zasobów energii geotermalnej (także głębokiej), które mogą stanowić stabilne, choć na razie
jeszcze bardzo kosztowne uzupełnienie w systemie ciepłowniczym. Dyrektywa RED II stwierdza,
że Komisja Europejska powinna ułatwiać rozwój energii geotermalnej, gdyż ma to niewielkie
oddziaływanie na środowisko w porównaniu ze źródłami nieodnawialnymi (w zależności od
charakterystyki geologicznej danego obszaru produkcja energii geotermalnej może uwalniać gazy
cieplarniane i inne szkodliwe substancje).

Energia słoneczna
Kolektory słoneczne dla ciepłownictwa systemowego to jedno z najbardziej innowacyjnych, a
jednocześnie jedno z najtańszych rozwiązań. Budowane są zarówno w rozproszeniu na obiektach
(lub w pobliżu) odbiorców jak i w układach scentralizowanych (wielkowymiarowe pola
kolektorów słonecznych). Wielkowymiarowe systemy kolektorów słonecznych, zgodnie z
klasyfikacją UE, mają powierzchnię od 500 do 50.000 m2 (0,35-35 MW). W Polsce dotychczas
największe pola kolektorów słonecznych pracują w systemach ciepłowniczych w Olsztynie i w Iłży

13
Instytut Energetyki Odnawialnej | IEO

(zaledwie po ok. 500 m2)3. Większość polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych posiada dobre
warunki do wykorzystania znacznie większych powierzchni pod kolektory słoneczne (dostęp do
niezagospodarowanych obszarów miasta, w tym terenów należących do PEC lub powierzchni
dachów odbiorców ciepła).

Niezbilansowana energia z elektrowni wiatrowych (green power-to-heat) - P2H
Ciepłownictwo może korzystać także z możliwości wykorzystania niezbilansowanej energii
elektrycznej z OZE, a w szczególności z elektrowni wiatrowych (tzw. opcji technologicznej „Power
to Heat”), których profil generacji jest zbliżony do profilu ciepłowniczego. Moce (obecnie 6 GW)
najtańszych źródeł energii elektrycznej w Polsce - farm wiatrowych w ciągu trzech lat, w wyniku
aukcji na energię z OZE, wzrosną do 9 GW. Do tej pory tania, niezbilansowana (ceny nawet
poniżej 20 zł/GJ) energia z farm wiatrowych nie była wykorzystywana na cele ciepłownicze. Nie
ma też ograniczeń aby przedsiębiorstwa ciepłownicze inwestowały w systemy fotowoltaiczne,
zarówno na pokrycie potrzeb własnych w zakresie energii elektrycznej jak i wykorzystania
nadwyżek energii na cele chłodzenia lub ogrzewania. W UE już w 2012 roku stanowiła ona
powyżej 1% wszystkich paliw w ciepłownictwie systemowym4.

Magazyny ciepła
Potencjał OZE w ciepłownictwie i ich efektywność szybko rosną wraz z rozwojem technologii
magazynowania ciepła, zarówno w cyklach kilkudniowych jak i sezonowych (tu magazyny ciepła
mają olbrzymią przewagę nad magazynami energii elektrycznej, które mogą magazynować
energię jedynie w cyklach godzinowych i są o trzy rzędy wielkości droższe). Kluczowym
elementem, warunkującym szerokie wprowadzenie OZE do ciepłownictwa (udziały OZE powyżej
50%), jest sezonowy magazyn ciepła, który pozwala na wyrównywanie podaży i zapotrzebowania
na ciepło w okresie letnim i zimowym. W szczególności dzięki magazynom można w pełni
wykorzystywać energię z tzw. pogodowo-zależnych OZE oraz ułatwiać eksploatację źródeł
geotermalnych, podnieść sprawność (zmniejszyć emisyjność) kotłów na biomasę oraz kotłów
węglowych, które z czasem (wraz ze wzrostem w ciepłowni udziałów OZE) z pracy w podstawie
staną się podszczytowymi lub szczytowymi.

3

IEO: Rozwój OZE w polskim ciepłownictwie. Broszura informacyjna z realizacji projektu SDHp2m. Warszawa
2018.
4
European Commission: Accompanying the document Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on an EU
Strategy for Heating and Cooling. COM(2016) 51 final (review of available information)
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7. EKONOMIKA WPROWADZANIA OZE DO
CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
Założenia strategii inwestycji w OZE w przedsiębiorstwie ciepłowniczym
Analizę przeprowadzono na przykładzie przeciętnego miejskiego przedsiębiorstwa
ciepłowniczego wytwarzającego ciepło w 100% z węgla w dwóch kotłach WR- o łącznej mocy 58
MW i produkcji ciepła 400 TJ/rok. Przedsiębiorstwo produkuje ciepło po koszcie 34 zł/GJ. W
scenariuszu bez OZE kotły należałoby dostosować do dyrektywy IED (dla dużych źródeł lub dla
średnich źródeł - o ile udałoby się zmniejszyć moce poniżej 50 MW i zwiększyć współczynniki
wykorzystania mocy, np. dzięki magazynom ciepła lub działaniom na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej).
Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mają (przynajmniej do końca 2020 roku) bezpośrednio
nałożonego obowiązku przechodzenia na OZE (tak jak to jest w przypadku energii elektrycznej i
paliw transportowych). Możliwe jest kontynuowanie wykorzystania węgla poprzez cykliczne
dostosowywanie kotłów węglowych do zaostrzanych standardów emisyjności i ponoszone
rosnących kosztów związanych z emisjami CO2. Realizacja takiego scenariusza (nazwanego
„scenariuszem referencyjnym”) jest związana z określonymi kosztami, ale nie eliminuje przyczyn
wzrostu kosztów i ryzyka konieczności ponownego dostosowania się do kolejnego zaostrzenia
wymogów dyrektywy o emisjach przemysłowych (nie tylko w zakresie pyłów). Brak zmiany miksu
paliwowego na zdecydowanie mniej emisyjny będzie z czasem zwiększać trudności w pozyskaniu
kapitału na inwestycje węglowe, ubezpieczenia itp. koszty związane z odtwarzaniem węglowych
zdolności wytwórczych. Realizacja takiego scenariusza oznaczać może spadającą rentowność
przedsiębiorstwa, utratę konkurencyjności i coraz mniejsze własne środki na modernizację źródeł
wytwórczych. W takich warunkach postępowałaby utrata odbiorców ciepła (ich przechodzenie na
indywidulane ogrzewanie, nie zawsze czyste ekologicznie).

Dla sektora ciepłownictwa możliwe jest bardziej perspektywiczne rozwiązanie –
„scenariusz inwestycji w OZE”. Taki scenariusz powinien polegać, w pierwszym etapie,
na zmniejszeniu udziału węgla w wytwarzaniu ciepła np. o 50%, poprzez wykorzystanie
OZE np. w formie energii słonecznej, wiatrowej (P2H) oraz biomasy, współpracujących z
sezonowym magazynem ciepła i uzupełnianych kotłem węglowym.

Tak pomyślane inwestycje w OZE pozwolą na uzyskanie statusu „efektywnego systemu
ciepłowniczego”, co otworzy możliwości dostępu do kolejnych dotacji i pożyczek na rozwój firmy,
umożliwi wypełnienie kolejnych zobowiązań w zakresie wymaganego wzrostu w latach 20212030 udziałów OZE i ochrony środowiska, zabezpieczy pewność dostaw ciepła dla odbiorców oraz
znacząco (o 50%) ograniczy emisje CO2, związków siarki, rtęci, tlenków azotu i pyłów oraz
benzo(a)pirenów. Powyższy dylemat jest wyzwaniem ekonomicznym, ale i szansą na skok
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technologiczny do nowej generacji systemów ciepłowniczych, opartych na integracji rożnych
rodzajów OZE.
Decyzje o pozostaniu przy paliwach kopalnych w „scenariuszu referencyjnym” lub wprowadzaniu
OZE do paliwowego miksu ciepłowniczego powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o
kryteria ekonomiczne, uwzględniające rentowność przedsiębiorstwa, koszty i ceny ciepła dla
odbiorców oraz konkurencyjność. Kryterium wyboru wariantu rozwoju przedsiębiorstwa
ciepłowniczego oraz skali inwestycji, jest przede wszystkim koszt (tzw. LCoH) wytwarzania ciepła
rozłożony do 2040 roku, co ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorstwa (konkurencyjność) jak i
dla miasta i jego mieszkańców - odbiorców ciepła. Wysokie udziały OZE w wytwarzaniu ciepła
pozwalają w znacznym stopniu uniezależnić koszty ciepła od cen paliw i cen uprawnień do emisji
CO2 i zagwarantować odbiorcom ciepła stabilne ceny.
Analiza IEO bierze pod uwagę dwa scenariusze funkcjonowania przedsiębiorstwa
ciepłowniczego do 2040 roku i porównuje je. Pierwszym jest scenariusz referencyjny, w którym
nie są planowane inwestycje w odnawialne źródła energii, a jedynie dostosowanie obecnego
majątku wytwórczego opartego na węglu do wymagań dyrektyw IED (MCP). W scenariuszu
inwestycji OZE realizowana jest inwestycja w efektywny system ciepłowniczy, tzn. taki, który
50% energii cieplnej czerpie z OZE. Wyniki analizy mogą być podstawą do ubiegania się o
bankowe lub dotacyjne źródła finansowana inwestycji.
Wyniki analiz ekonomicznych5
Scenariusz referencyjny
Scenariusz zakłada pozostanie przy węglowym miksie paliwowym dzięki dostosowaniu dwóch
kotłów węglowych do dyrektywy IED oraz przeprowadzaniu remontów kapitalnych obu kotłów
w latach 2028/2029. Łączny minimalny nakład inwestycyjny w celu podtrzymania działalności
ciepłowniczej wynosi 17,2 mln zł. Scenariusz taki prowadzi do wzrostu kosztów ciepła – rysunek
5. Tzw. rozłożony koszt produkcji ciepła (LCoH) w latach 2020- 2040 roku w scenariuszu
referencyjnym wynosi 56,3 zł/GJ. Koszty bieżące narastają najszybciej w latach 2020-2021
(pierwsze nakłady na modernizacje i dostosowanie kotłów do dyrektywy MCP oraz wzrost
kosztów eksploatacyjnych w efekcie dalszego wzrostu kosztów uprawnień do emisji CO2).

5

Ograniczone ramy artkułu nie pozwalają na prezentację wszystkich założeń dotyczących kosztów wszystkich
rozważanych technologii (CAPEX, OEPX) i ich parametrów techniczna ekonomicznych. Zasadniczym źródłem
danych przyjmowanych do analiz modelem ekonomicznym są dwie ekspertyzy IEO dla NFOSiGW:
 Opracowanie krzywej referencyjnej kosztów ciepła do określania wymaganego i uzasadnionego poziomu
wsparcia dla inwestycji w OZE w systemach ciepłowniczych. IEO, 2019r.
 Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła. IEO, 2018r.
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RYS. 5. → Średnioroczny koszt wytwarzania ciepła w scenariuszu
referencyjnym w latach 2019 – 2039
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Szybki wzrost cen ciepła w latach 2019-2021, przy braku statusu efektywnego systemu
ciepłowniczego i przy możliwym przejściowym spadku cen gazu dla odbiorców indywidualnych i
przemysłu w 2022 roku (spowodowanym zakończeniem obecnej długoterminowej umowy
PGNiG z Gazpromem i dywersyfikacja źródeł dostaw gazu), może wywołać trend odłączania się
części odbiorców od sieci ciepłowniczej, a to może skutkować jeszcze wyższym wzrostem
kosztów jednostkowych ciepła (syndrom „spirali śmierci” nie był brany w analizach pod uwagę).
Scenariusz „Inwestycje w OZE”
Schemat inwestycji w OZE zakłada, że jeden z kotłów węglowych (WR-25) zostaje usunięty, a w
jego miejsce pracować zaczną źródła odnawialne tak, aby 50% energii wytworzonej w ciągu
roku pochodziło z OZE, a 50% z węgla (w ten sposób spełniony zostałby także warunek
efektywnego systemu ciepłowniczego). Usunięcie jednego z kotłów pozwala na zaoszczędzenie
środków na jego dostosowanie do standardów emisyjności IED oraz na remont kapitalny. Praca
ciepłowni z wyłącznie jednym kotłem węglowym (brak redundacji) jest możliwa dzięki
zastosowaniu sezonowego magazynu ciepła.
Analizowano kombinacje różnych technologii OZE, które łącznie, razem z magazynami ciepła,
byłyby w stanie zapewnić 50% udział ciepła z OZE: kolektory słoneczne, kocioł elektrodowy
(P2H), kocioł na zrębki drzewne, geotermia (przy przeciętnych dla Polski, tzw. nie
najkorzystniejszych zasobach).
Uwzględniono ograniczenia potencjału technicznego pogodowozależnych technologii OZE
(powierzchnia pod kolektory słoneczne, uwzględniono rezerwę mocy przyłączeniowej dla
technologii P2H). W procesie optymalizacji struktury miksu paliwowego dążono do ograniczania
mocy kotła na biomasę (i zapotrzebowania na drożejące paliwo) do niezbędnego minimum
(znacząco poniżej 20 MW). Uwzględniono kryteria ekonomiczne - pierwszeństwo (tzw. „merit
order”) we wchodzeniu poszczególnych OZE do miksu ciepłowniczego dano źródłom
najtańszym, w kolejności: kolektory słoneczne, kocioł elektrodowy pracujący przy użyciu
niezbilansowanej energii z elektrowni wiatrowych, kotły na biomasę.
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Najbardziej optymalny, zdywersyfikowany docelowy miks ciepłowniczy w scenariuszu
„Inwestycjie w OZE”, wsparty sezonowym magazynem ciepła uwzgledniający procentowy
udział ciepła wytworzonej w ciągu roku przedstawia się następująco (rysunek 6):
 kolektory słoneczne
5% (moc zainstalowana 10 MW)
 technologia P2H
5% (moc zainstalowana 1 MW)
 biomasa
40% (moc zainstalowana 11 MW, jeden kocioł)
 węgiel
50% (moc zainstalowana 29 MW, plus kocioł rezerwowy)

Kolektory słoneczne mają pierwszeństwo produkcji i zawsze oddają ciepło do systemu jako
pierwsze. Następnie brakującą moc uzupełnia źródło biomasowe, ale tylko do mocy 11 MW.
Kocioł elektrodowy (P2H) jest załączany zgodnie z grafikiem taryfy B23 (analizowano też
wykorzystanie umowy typy PPA). Miks dopełniany jest kotłem węglowym (z magazynem) jako
jednostką szczytową i/lub podszczytową. Kocioł na biomasę pracuje jako źródło podszczytowe i
uzupełniające dla kolektorów, a kotły węglowe jako źródła szczytowe (rys. 6).

GJ

RYS. 6. → Wytwarzanie ciepła w scenariuszu inwestycje w OZE w latach 2020-2039
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Magazyn ciepła sezonowy o pojemności 17 tys. m3, dobrany przede wszystkim z uwagi na
wielkowymiarowy system kolektorów słonecznych, pozwala na bardziej efektywną pracę
wszystkich źródeł ciepła, nie tylko pogodowo-zależnych i biomasy, ale także kotłów węglowych,
które pracować będą jako podszczytowe lub szczytowe. Dodatkowe instrumenty efektywności
energetycznej w ciepłownictwie, które od 2021 roku będą wprowadzane w Polsce wraz z
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wdrażaniem dyrektyw
o efektywności energetycznej6 i o efektywności energetycznej
7
budynków , obniżać będą wymagane temperatury ciepła na zasilaniu (powrocie), obniżać
zapotrzebowanie na ciepło i poziomy temperatury wyznaczane dotychczas tabelami
regulacyjnymi wody sieciowej, i w efekcie ułatwią integrację OZE w systemach ciepłowniczych.
Razem z nowym Rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE w sprawie wewnętrznego rynku energii
elektrycznej zwiększające dynamikę cen (time od use), wspierać będą zwiększanie udziału OZE, w
tym pogodowozależnych w ciepłownictwie.
RYS. 7. → Uporządkowany roczny wykres mocy źródeł ciepła (scenariusz OZE)

Źródło szczytowe
kocioł węglowy

P2H – załączane
zgodnie z taryfą

Pierwsze źródło –
kolektory słoneczne

Źródło podszczytowe
kocioł biomasowy
Nakłady inwestycyjne na technologie OZE w scenariuszu „inwestycje w OZE” wynoszą 32 mln zł,
a łączne nakłady razem z remontami kapitalnymi obecnie istniejącego majątku wytwórczego (i
nie odstawionego do końca 2040 roku) wynoszą 43,5 mln zł. Roczne koszty eksploatacyjne
bezpośredniej działalności ciepłowniczej w scenariuszu „inwestycje w OZE” wynoszą od 17 mln
zł w 2020 roku do 22,5 mln zł w 2039 roku. Powyższe założenia pozwalają na określenie kosztów
wytwarzania ciepła do 2040 roku. Wskaźnik uśrednionego kosztu ciepła LCoH, czyli wartość
zdyskontowana wszystkich kosztów poniesionych w 20-letnim okresie eksploatacji instalacji
(nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne modelu docelowego), podzieloną przez całkowitą
zdyskontowaną ilość ciepła wytworzonego przez instalację wynosi 54,7 zł/GJ i jest nieznacznie
6

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
7
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej.
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niższy od kosztu ciepła - 56,3 zł/GJ - z systemu referencyjnego (bez inwestycji w OZE).

Warto ponadto podkreślić, że w przeciwieństwie do scenariusza referencyjnego (prowadzącego
do zamknięcia - zezłomowania obecnie funkcjonującej ciepłowni w 2040 roku), scenariusz
inwestycji w OZE na koniec analizowanego okresu ma określoną wartość rezydualną i zdolność
do prowadzenia dalszej działalności ciepłowniczej.
Oprócz zoptymalizowanego wariantu scenariusza OZE zdefiniowano dwa dodatkowe warianty
wprowadzania geotermii do miksu ciepłowniczego, a uzyskane wyniki porównano:
 system zoptymalizowany (energia słoneczna+wiatrowa+biomasa +magazyn): 54,7 zł/GJ
 system z geotermią o mocy 1 MW plus (energia wiatrowa +biomasa):
60,5 zł/GJ
 system z geotermią o mocy 3 MW plus (energia wiatrowa +gaz 9 MW):
66,5 zł/GJ
Zarówno większy system geotermalny wspomagany kotłem gazowym jak i mniejszy system
geotermalny w analizowanym „miksie paliowym” w scenariuszu „inwestycje w OZE”,
podwyższają koszty ciepła. Jednakże w korzystnych lokalizacjach (wysoka temperatura wód
geotermalnych, niskie zasolenie, płytkość dubletów, samowypływ) i w dłuższej perspektywie
(generalny, nie tylko w dolinach zapotrzebowania, spadek cen energii elektrycznej i spadek cen
pomp ciepła), źródła geotermalne powinny być rozważane jako dodatkowe źródło ciepła.
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8. WNIOSKI
Zaproponowany w scenariuszu „Inwestycje w OZE” miks energetyczny oparty w 50% na OZE i
współpracy z kotłami węglowymi bez udziału gazu, dzięki magazynowi ciepła jest tańszy od
scenariusza referencyjnego (bazującego na modernizacji i dostosowywaniu do nowych
standardów wszystkich kotłów węglowych). Utrzymanie 50% udziału ciepła z (istniejących)
kotłów węglowych oraz wsparcie pracy systemu ciepłowniczego przez magazyny ciepła jest
konieczne, przynajmniej do czasu wdrożenia standardów efektywności energetycznej i
obniżenia temperatury czynnika grzewczego (na zasilaniu i powrocie) oraz pozwala na
elastyczne funkcjonowanie ciepłowni w zależności od zmiennego zapotrzebowania na ciepło.

Średni, rozłożony na 20 lat koszt ciepła LCoH dla scenariusza OZE, który gwarantuje
rozwój przedsiębiorstwa ciepłowniczego oraz jego pracę także po 2040 roku, jest na
poziomie 54,7 zł/GJ. Jest porównywalny, ale niższy niż w scenariuszu referencyjnym 56,3 zł/GJ. Wyniki analiz ekonomicznych należy traktować jako przykładowe, oparte na
referencyjnych danych. W praktyce silnie zależą od uwarunkowań lokalnych danego
przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

W efekcie zdywersyfikowanych inwestycji w magazyny ciepła i w różne OZE (także inne niż tylko
najbardziej popularna biomasa), ciepłownia miejska obniża koszy eksploatacyjne o koszty
uprawnień do emisji CO2 i koszty paliw, i minimalizuje ryzyka związane ze wzrostem cen paliw.
Dopiero w takich warunkach (stopniowe odchodzenie od procesów spalania i tworzenia
wieloźródłowych inteligentnych sieci ciepłowniczych), ciepłownia może zaoferować
mieszkańcom miasta stabilne i akceptowane (nierosnące) ceny ciepła w dłuższym okresie. Przy
wykorzystaniu dostępnych na inwestycje w OZE dotacji czy niskooprocentowanych pożyczek na
inwestycje zmniejszające wpływ działalności ciepłowniczej na środowisko, dodatkowo można
podnieść rentowność takiego przedsięwzięcia, minimalizując ew. ryzyko techniczne czy
regulacyjne. Tego rodzaju bezpieczne ekonomicznie i ekologicznie inwestycje miejskie
dodatkowo poprawiają wizerunek przedsiębiorstwa zachęcając nowych odbiorców do
podłączenia się do sieci ciepłowniczej i minimalizują ryzyko odłączenia od sieci ciepłowniczej.
Ryzyka związane z kontynuacją scenariusza referencyjnego są znacznie większe, ze względu na
brak informacji o możliwych kolejnych zaostrzeniach norm emisji, nieprzewidywalność
przyszłych cen paliw i całkowitą zależność od finasowania dotacyjnego (ciepłownie miejskie z
powodu niskiej rentowności nie dysponują wystarczającymi środkami na inwestycje, a bankom
bardzo trudno jest uzasadnić finansowanie inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych w
wysokoemisyjne paliwa).
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PRODUKTY IEO

KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO W OPARCIU
O MIX INWESTYCJI OZE DO 2030 ROKU
Zespół IEO oferuje przygotowanie dedykowanego studium wykonalności z analizami
technicznymi (uporządkowana krzywa mocy) i finansowymi (przepływy finansowe przy różnych
modelach finansowania) dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Analizy techniczne i ekonomiczne
pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie dot. mierzalnych kryteriów ekonomicznych inwestycji w
OZE oraz ich optymalizację (rodzaje, liczba i wielkość źródeł i magazynów ciepła) w celu
minimalizacji kosztów i maksymalizacji efektów.
Poniżej prezentujemy zakres analizy:
 Identyfikacja możliwości zastosowania OZE i magazynów ciepła,
 Ocena dostępnych powierzchni gruntów i dachów pod kątem możliwości usytuowania i
przyłączenia instalacji kolektorów słonecznych oraz ocena potencjału technicznego
energii słonecznej,
 Ocena dostępnych powierzchni pod kątem budowy instalacji słonecznej i magazynów
ciepła – mapy przestrzenne oraz symulacja ich pracy i optymalizacja
 Ocena potencjału rynkowego zagospodarowania niezbilansowanych wolumenów taniej
energii elektrycznej z OZE
 Ocena potencjału rynkowego i możliwości wykorzystania źródeł o stabilnym profilu
produkcji ciepła –kotły na biomasę, geotermia
 Dobór i optymalizacja nowego mix paliwowego – uporządkowany (godzinowy) wykres
mocy źródeł ciepła (we współpracy z magazynami ciepła)
 Prognoza kosztów wytwarzania ciepła w scenariuszu referencyjnym i w scenariuszu
inwestycji w OZE
 Aktualne możliwości aplikacji do programów dotacyjnych dostępnych w Polsce dla
przedsiębiorstw energetyki cieplnej

22
Instytut Energetyki Odnawialnej | IEO

AKTUALIZACJA BAZY DANYCH „PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE W POLSCE”
Aktualizacja bazy danych IEO „PROJEKTY FOTOWOLTAICZNE W POLSCE” jest skierowana do
inwestorów czynnie działających na rynku, podmiotów zaangażowanych w realizację projektów
w przyszłości oraz tych, którzy są zainteresowani rozwojem sektora energetyki słonecznej w
Polsce. Baza danych zawiera:








planowane instalacje PV oraz ukończone/zawieszone wraz z informacją o ich lokalizacji
oraz mocy przyłączeniowej
rozkład przestrzenny lokalizacji instalacji PV lub lokalizacji przyłączenia instalacji do GPZ
na mapie Polski z podziałem na projekty aktualne (w tym nowe; stan na październik 2018)
oraz projekty ukończone/zawieszone
analizy statystyczne projektów PV z uwagi na moc przyłączeniową, lokalizację instalacji
oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
informacje o inwestorach/deweloperach, jeśli zostały zidentyfikowane
2140 rekordów z aktualnymi projektami PV o łącznej mocy ponad 2,1 GW oraz 374
rekordy z projektami ukończonymi/zawieszonymi o łącznej mocy ponad 330 MW
dane o etapie zaawansowania wybranych projektów: decyzje środowiskowe, pozwolenia
budowlane, wydane warunki przyłączenia do sieci oraz zawarte umowy przyłączeniowe.

RAPORT - PROGNOZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z FARMY
FOTOWOLTAICZNEJ (w tym poziomy prawdopodobieństwa: p50, p75, p90):
IEO na zlecenie firm z branży PV wykonuje raporty dot. prognozy produkcji/produktywności
energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej (PV), które zawierają następujący zakres:
 Podstawowe informacje o inwestycji
 Metodyka
 Dane oraz założenia przyjęte do symulacji
 Wyniki analizy - prognoza produkcji energii elektrycznej
 Obliczanie niepewności wyznaczania ilości energii wytwarzanej przez instalację oraz
wydajności przy różnych poziomach prawdopodobieństwa (p50,p75 oraz p90) z jakim
instalacja przekroczy pewien pułap produkcji energii rocznej
 Podsumowanie i rekomendacje.
IEO wykonuje analizy w oparciu o metodykę i programy optymalizacyjne doboru komponentów
systemu fotowoltaicznego w akceptowanym zakresie (bez dodatkowej weryfikacji) przez
instytucje finansujące.
IEO oferuje też wykonanie niezależnej weryfikację prognoz produktywności przygotowanych
przez innych Wykonawców zgodnie z wymaganiami banku (inwestora).
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AKTUALIZACJA BAZY DANYCH „PROJEKTY WIATROWE W POLSCE”
Baza „Projekty wiatrowe w Polsce’ 2019” przedstawia sytuację na rynku projektów wiatrowych,
które są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a
nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Oferowana baza danych
zawiera:
 Interaktywną mapę zawierającą informacje takie jak: podmiot, lokalizacja instalacji
(gmina, województwo), moc przyłączeniowa, data wydania warunków przyłączenia,
rodzaj Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) lub Operatora Sieci Przesyłowej (OSP)
 Rozkład projektów z uwagi na OSD/OSP
 Informację o deweloperach/inwestorach projektów wiatrowych (o ile zostali
zidentyfikowani)- aktualnie zidentyfikowanych zostało 264 inwestorów
 Rozkład projektów z uwagi na moc przyłączeniową i liczbę projektów
 549 rekordów z informacjami o lokalizacji i mocy przyłączeniowej aktualnych projektów
wiatrowych
 98 rekordów z informacjami o lokalizacji i mocy przyłączeniowej zamkniętych projektów
wiatrowych
 21 rekordów z informacjami o lokalizacji i mocy przyłączeniowej nowych projektów
wiatrowych
 7 rekordów z informacjami o lokalizacji i mocy przyłączeniowej przyszłych wiatrowych
farm morskich
 Szczegółowe informacje o etapie zaawansowania prawie 300 projektów, zawierające
informacje o wydanych decyzjach środowiskowych i pozwoleniach budowlanych
 Szczegółowe informacje o 55 projektach wiatrowych m. in. dane o parametrach turbin
wiatrowych

MIESIĘCZNY BIULETYN „RYNEK OZE W POLSCE” ZAWIERAJĄCY:


najnowsze analizy polityczno-regulacyjne rynku OZE (w tym monitoring kolejnych zmian
/nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i rozporządzeń wykonawczych)
 monitoring polityki UE w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE do
2030 roku oraz przygotowania polityki energetycznej państwa na najbliższe lata
 nadchodzące i planowane programy dotacyjne dla OZE oraz konkursy na projekty
badawczo-rozwojowe (gdzie i jak aplikować, aby otrzymać dotacje – autoproducenci OZE,
klastry, spółdzielnie energetyczne)
 statystyka rozwoju krajowego rynku OZE
 oferty firm z branży oraz aktualne projekty inwestycyjne
 prognozy własne IEO (w tym prognoza cen energii) i rekomendacje dla branży – w
zakresie aukcji OZE, inwestycji oraz innowacyjnych rozwiązań w sektorach energetyki i
ciepłownictwa.
Biuletyn zawiera możliwość rozszerzenia usługi o spotkania z ekspertami Instytutu, w ramach
treści zawartych w dokumencie oraz rekomendacje w oparciu o wyniki analiz i prognoz
przeprowadzonych przez ekspertów.
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PROGNOZY CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Raport o prognozach cen i taryf energii do 2040 roku to jedyny w Polsce serwis informacyjny
zawierający bieżące ceny energii, analizę prognoz cenowych oraz informacje o kosztotwórczych
zmianach prawa. Raport stanowi bogate źródło wiedzy dla inwestujących w źródła wytwórcze w
tym autoproducentów i prosumentów oraz dostawców i sprzedawców energii.
Raport ukierunkowany jest na analizę cen oraz czynników mających bezpośredni wpływ na ich
kształtowanie. Zakres merytoryczny uwzględnia:
 analizę cen energii elektrycznej w hurcie w zakresie transakcji terminowych, jak i
zawieranych na rynku dnia następnego
 analizę czynników wpływających na bieżące trendy cenowe
 monitoring prac legislacyjnych w UE oraz rządowych strategii i regulacji mogących
potencjalnie wpłynąć na przyszłe ceny energii elektrycznej, w tym:
o aktualizacja stanu prawnego, planowane nowelizacje ustaw energetycznych oraz
rozporządzeń wykonawczych
o monitorowanie prac nad Polityką Energetyczną Polski 2040/2050
 ocenę skutków proponowanych regulacji i strategii pod kątem przyszłego wpływu na ceny
energii elektrycznej z wykorzystaniem autorskiego modelu kosztowego IEO
 analizę danych statystycznych dotyczących rynku polskiego wraz z benchmarkiem na tle
rynków europejskich.

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA INWESTUJĄCYCH W FARMY FOTOWOLTAICZNE
Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej do udziału w aukcji
 projektowanie instalacji fotowoltaicznej: symulacja wydajności i jej optymalizacja, ew.
walidacja projektu i wydajności farmy fotowoltaicznej przygotowanych przez inne
podmioty
 przygotowanie studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej, w tym harmonogramu
rzeczowo- finansowego
 ocena ryzyka technicznego, finansowego, prawnego oraz wynikającego z lokalizacji
 przygotowanie listy rekomendowanych dostawców technologii
 wybór źródła finansowania, kredytodawcy i uzyskanie promesy bankowej
 ustalenie konkurencyjnej (w danym koszyku) ceny aukcyjnej instalacji (zł/MWh) i
określenie wolumenu energii do zaoferowania w okresie 15 lat
 przygotowanie dokumentów do prekwalifikacji do aukcji oraz wypełnienie formularza
aukcyjnego.
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Dedykowane, zamknięte jednodniowe szkolenia z systemu aukcyjnego
Due diligence projektów fotowoltaicznych
 badanie stanu prawnego spółki
 analiza umów do dysponowania gruntem (umowy dzierżawy)
 analiza dokumentacji w zakresie wpływu na środowisko (decyzje środowiskowe)
 analiza zagadnień lokalizacyjnych
 analiza pozwoleń na budowę
 ocena warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych
 analiza finansowa projektu pod kątem wygranej aukcji
 ocena ekonomicznych i technicznych możliwości realizacji projektu.
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