
Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r.  

 

 

Protokół trzeciego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu  

ds. Zielonej Gospodarki 

 

Dnia 7 lipca 2015 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki, którego tematem była ustawa z dnia 25 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, a w szczególności nowe rozwiązania prawne 

dotyczące prosumenta.  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zielonej Gospodarki, Senator Piotr 

Gruszczyński zauważył, że zakończony proces legislacyjny wzbudził szerokie 

zainteresowanie energetyką obywatelską, często określaną mianem energetyki w mikroskali.  

Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki Pan Janusz 

Pilitowski, omawiając zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., szczególną uwagę zwrócił  

na fakt, że jest to kompleksowe rozwiązanie porządkujące system wsparcia dla odnawialnych 

źródeł energii. Stanowi ono jednocześnie podstawę do uregulowania wielu nowych zagadnień 

i wyzwań, które zostały określone aktami prawa europejskiego, oraz propozycje ustawodawcy 

w zakresie rozwiązań związanych tylko i wyłącznie z polskim rynkiem energii odnawialnej, 

będących kontynuacją przyjętych jeszcze w 2005 roku rozwiązań na rzecz rozwoju takich 

źródeł. Ustawa jest potwierdzeniem, monitorowania i realizowania zadań określonych  

w krajowym planie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

W chwili obecnej zidentyfikowano dwa kluczowe problemy: 

- operatorzy systemów dystrybucyjnych oczekują od właścicieli mikroinstalacji 

potwierdzenia, że instalacje były montowane przez kwalifikowanego mikroinstalatora i od 

tego uzależniają wymóg podłączenia tej mikroinstalacji do sieci energetycznej a takiego 

wymogu formalnego nie ma, 

- kwestia wymagań stawianych instalatorom głównie w zakresie posiadanego 

wykształcenia wyższego. 

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej Pani Katarzyna Jastrzembska, omówiła programy 

dotyczące wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, dostępne  

za pośrednictwem tej instytucji. Podkreśliła, że Narodowy Fundusz wspierając gospodarkę 



niskoemisyjną podejmuje różnego rodzaju inicjatywy a przykładem takiego działania jest 

porozumienie burmistrzów, które dotyczy stworzenia krajowego systemu doradztwa  

w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.  

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Pan 

Jarosław Tworóg omawiając wpływ technologii prosumenckich na rozwój gospodarczy 

zwrócił uwagę na antyinnowacyjny charakter polityki państwa. Na świecie technologie 

dotyczące energetyki odnawialnej są obecne w głównych nurtach rozwoju technologicznego 

ostatniej dekady wśród takich kierunków, jak internet mobilny, automatyzacja pracy opartej  

na wiedzy, internet rzeczy, „chmura”, zaawansowana robotyka, autonomiczne pojazdy, druk 

3D, magazynowanie energii, zaawansowane sposoby wydobycia ropy i gazu, genomika  

czy materiały produkcyjne. Wskazywał ponadto na potrzebę obecności w debacie 

gospodarczej tematów takich, jak przykładowo wpływ antyinnowacyjnej polityki na 

zatrudnienie. 

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny Pan Bartosz Królczyk przedstawił 

zastosowanie rozwiązań ustawowych dotyczących prosumenta w budownictwie pasywnym  

i energooszczędnym. 

Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem przedsiębiorców działających w obszarze 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Zał. prezentacje prelegentów 

 

 

Protokół sporządzono 

w Biurze Spraw Senatorskich (B.W.M.) 
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Lipiec 2015 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  
- podstawowe regulacje wspierające rozwój OZE 

 
 

Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej 



2 Ustawa OZE 

Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 

 

1. Celem ustawy OZE jest zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, poprzez 
optymalizację strumieni przepływu środków finansowych dla poszczególnych technologii OZE 
oraz ich stabilizację w okresie 15-letnim. 

2. Ustawa OZE to kompleksowe rozwiązania porządkujące system wsparcia dla odnawialnych 
źródeł energii, które polegają na: 

• utrzymaniu obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, co zagwarantuje 
poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej 
z OZE przed wejściem w życie ustawy 

• wprowadzeniu nowych możliwości dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, 
w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego (dedykowane aukcje) 

• wdrożeniu nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE 

• przyjęciu cen gwarantowanych dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji 
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Wartość dodana uchwalenia ustawy OZE 

 

• Ustawa OZE zmienia system wsparcia dla OZE i promuje rozwój jednostek wytwórczych w 
lokalizacjach charakteryzujących się najniższym kosztem wytwarzania energii 

• Ustawa wprowadza nowy model systemu wsparcia, który bazuje na systemie aukcyjnym  

• W pierwszej kolejności wsparcie będzie adresowane do sprawdzonych i dojrzałych 
technologii, które w polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz 
najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej 

• Ustawa umożliwia stabilizację na rynku energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
oraz zmniejsza ryzyka finansowe, co ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych zarówno 
przez przedsiębiorców, jak i banki 

• Dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie, w latach 2015-2020 uda się zaoszczędzić 11,5 – 
26,5 mld zł w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań 

• Ustawa stanowi silny impuls dla zwiększania liczby miejsc pracy. Ministerstwo Gospodarki 
zakłada, że do 2020 r. sektor energetyki odnawialnej może wygenerować nawet 56 tys. 
nowych stałych miejsc pracy 

• Ustawa promuje rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, które polegają na zużywaniu 
wytwarzanej energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne i sprzedawaniu jej nadwyżek do 
sieci elektroenergetycznej.  
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• Zasady i warunki wykonywania działalności dla wytwarzania energii elektrycznej i biogazu 
rolniczego z OZE 

• Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu 
rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE 

• Zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE 

• Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych  

• Warunki certyfikowania instalatorów mikro i małych instalacji (oraz cieplnej do 600kW) oraz 
akredytacji ośrodków szkoleniowych  

• Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie OZE oraz wspólne projekty inwestycyjne 

Struktura ustawy 
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Zasady i warunki wykonywania działalności dla wytwarzania energii elektrycznej i biogazu 
rolniczego z OZE 

 

• Do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

• Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z OZE mikroinstalacji (do 40kW) na własne 
potrzeby przez osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, nie stanowi 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

• Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji, małej instalacji, biogazu rolniczego i 
biopłynów nie wymaga uzyskania koncesji 

• „Efekt zachęty” - dodatkowe wymogi w zakresie promesy koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej (Prezes URE, na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej 
inwestycji, stwierdza w decyzji w przedmiocie wydania promesy koncesji czy inwestycja 
zostałaby zrealizowana bez wsparcia świadectw pochodzenia) 
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Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu 
rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE 

• Obowiązek zakupu energii elektrycznej wykonuje wyznaczony przez Prezesa URE 
„sprzedawca zobowiązany” - wyznaczany w terminie do dnia 15 października każdego roku, 
na rok następny (informacja na stronach OSP i OSD) 

• Istniejący wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem 
obecnych zasad wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia lub zadeklarowaniem chęci 
przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego 

• Cena referencyjna dla istniejących instalacji OZE zostanie wyznaczona w oparciu o 
historyczną cenę świadectw pochodzenia oraz cenę energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym z poprzedniego roku 

• Dla nowych inwestorów OZE zostanie zaproponowany zupełnie nowy, innowacyjny sposób 
wyliczania stałej ceny gwarantowanej, obowiązującej przez okres 15 lat 

• Zastosowane mechanizmy wyznaczania gwarantowanej ceny poprzez system aukcji mają na 
celu ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów, 
przy zachowaniu pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu 

• Łączny okres wsparcia dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE oraz dla 
wytworzonego biogazu rolniczego będzie wynosił maksymalnie 15 lat (nie dłużej niż do 
31.12.2035r.) 
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Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu 
rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE 

 

• W celu zachowania proporcjonalności pomiędzy rozwojem dużych i niewielkich instalacji, 
planuje się podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz obiektów o 
mocy zainstalowanej powyżej 1 MW 

• Planuje się, iż minimum ¼  energii elektrycznej będzie pochodzić z instalacji OZE do 1 MW 

• Z aukcji wykluczone są instalacje współspalania wielopaliwowego (bez dedykowanych), duże 
elektrownie na biomasę, biopłyny, biogaz i biogaz rolniczy (>50 MW) i elektrownie wodne 
powyżej 5 MW 

• Aukcje organizowane nie rzadziej niż raz w roku - procedura prekwalifikacji prowadzona przez 
Prezesa URE 

• Realizacja inwestycji – 48 miesięcy od zakończenia aukcji (72 miesięcy dla off-shore) 

• Ceny referencyjne w aukcji (18 grup technologicznych) 
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Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu 
rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE 

Energetyka prosumencka 1 

• obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji 
(do 3kW włącznie) po cenach: 

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh; 
2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh; 
3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh. 
• obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji 

(powyżej 3kW do 10kW włącznie) po cenach: 

1) biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh; 
2) biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh; 
3) biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh; 
4) hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh; 
5) energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh; 
6) energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh. 
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Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z OZE i biogazu 
rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE 

 

Energetyka prosumencka 2 

• obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji 
(powyżej 10kW do 40kW) przez kolejnych 15 lat, po cenie 100 % średniej ceny sprzedaży 
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale 

• Ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji poprzez stosowne 
„zgłoszenie” 

• Brak kosztów przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

• Brak kosztów instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego 

• Preferencyjne zasady rozliczeń za energię z OZE – 6 miesięczny okres rozliczeniowy (różnica 
pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej 
wprowadzonej do tej sieci) – wg zasady licznika netto (tzw. net metering) 
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Zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE 

• Dokument potwierdzający, że wytwórca dostarczył do sieci dystrybucyjnej określoną ilość 
energii z OZE (bez praw majątkowych) 

• Dokument ważny przez okres 12 miesięcy, wydawany w postaci elektronicznej, uznany w 
całej UE 

• Proces wydawania jest zarządzany przez Urząd Regulacji Energetyki 

 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

• Określa krajowe cele i działania w zakresie udziału OZE w transporcie, energii elektrycznej 
oraz sektorze ogrzewania i chłodzenia do 2020 r 

• Dokument jest przyjmowany przez Radę Ministrów 

• Minister Gospodarki monitoruje Krajowy plan … oraz przygotowuje stosowne sprawozdania 
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Warunki certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji oraz instalacji ciepła 
(do 600kW) oraz akredytacji ośrodków szkoleniowych  

• Certyfikat można otrzymać na: a) kotły i piece na biomasę, b) systemy fotowoltaiczne, c) 
słoneczne systemy cieplne, d) płytkie systemy geotermalne e) pompy ciepła  

• Proces jest zarządzany przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z jednostkami terenowymi 

• Certyfikat wydawany jest po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu (koszt egzaminu ok. 700 
PLN). Koszt szkolenia – uwarunkowane rynkiem 

• Certyfikat ważny 5 lat (w całej UE) – możliwość przedłużenia o kolejne 5 lat 

• Do tej pory wydano około 150 certyfikatów i 20 akredytacji 

 

Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie OZE oraz wspólne projekty inwestycyjne 

• Przepisy określają tzw. „Przekazanie statystyczne energii elektrycznej OZE” czyli współpraca 
międzynarodowa polegająca na przekazaniu w danym roku określonej ilości energii 
elektrycznej wytworzonej w OZE między Polską a innymi państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej - transfer odbywa sią na podstawie umowy międzynarodowej 

• Wspólny projekt energetyczny to inwestycja między przedsiębiorstwami Polska-UE (budowa 
nowych instalacji OZE) – przystąpienie do projektu wymaga zgody Ministra Gospodarki 
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Janusz Pilitowski 
Dyrektor  
Departament Energii Odnawialnej 
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mailto:sekretariatdeo@mg.gov.pl


Zainwestujmy razem w środowisko 

Wsparcie rozwoju zrównoważonej energii  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Cel programu 
 

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii  
z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Beneficjenci 
 

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE  
na terenie RP 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii  

      Budżet programu: 570 mln zł  

      Forma dofinansowania: pożyczka 

      Okres wdrażania: 2015 – 2023   
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii  

Rodzaje przedsięwzięć 
 

• elektrownie wiatrowe od 40 kWe do 3 MWe 
• systemy fotowoltaiczne od 40 kWp do 1 MWp 
• pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, od 5 MWt do 20 MWt; 
• małe elektrownie wodne od 300 kW do 5 MW 
• źródła ciepła opalane biomasą od 300 kW do 20 MW 
• wielkoformatowe kolektory słoneczne od 300 kWt do 2MWt wraz z akumulatorem 

ciepła o mocy od 3 MWt do 20 MWt 
• biogazownie jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzysta-

niem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe 
• instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej 

dystrybucyjnej i bezpośredniej 
• wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 

od 40 kWe do 5 Mwe 
• instalacje hybrydowe 
• systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie 

większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii  

Forma i warunki dofinansowania 
Pożyczka 
• do 40 mln zł 
• wyłącznie refundacja (bez zaliczek) 
• intensywność dofinansowania – do 85% kosztów kwalifikowanych 

(stanowi pomoc publiczną !!! referencje !!!) 
• oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% ( w marcu 2015 r. wprowadzono  

dodatkowo oprocentowanie rynkowe, bez konieczności stosowanie przepisów 
dot. pomocy publicznej ) 

• okres  finansowania: nie dłuższy niż 15 lat 
• okres karencji: nie  dłuższy  niż  18 miesięcy 

 Warunki umorzenia 
 

 Nie podlega umorzeniu. 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Cel programu 
• promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie 

świadomości inwestorskiej i ekologicznej) 
• rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów  
• zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze  
• ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 

elektrycznej i ciepła z OZE 

   Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup  
   i montaż mikroinstalacji OZE 

Budżet programu:  800 mln zł 
okres wdrażania 2014-2022 (umowy do 2020) 
Pożyczka (Kredyt) + Dotacja: do 100% kosztów kwalifikowanych 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Dofinansowanie: 
Dotacja – po zakończeniu inwestycji – efekt ekologiczny  
Dotacja i pożyczka powiązane trwale  
 
 
 
Bezpośrednie – dla JST 
( dotacje i pożyczki  ) 
 
 
Poprzez banki 
( udostępnienie środków)  
 
           dla 
Poprzez WFOŚiGW 
( udostępnienie środków ) 
 

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup  
i montaż mikroinstalacji OZE 

• osób fizycznych posiadających prawo  

do dysponowania budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, również w budowie 

• wspólnot mieszkaniowych zarządzających 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 

• spółdzielni mieszkaniowych zarządzających 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 
 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup  
i montaż mikroinstalacji OZE 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Rodzaje przedsięwzięć 
 

 
 

 
 

 Źródło ciepła do 300 kWt 

• kotły na biomasę 

• pompy ciepła 

• kolektory słoneczne 

Źródło energii elektrycznej, kogeneracja  do 40 kWe 

• systemy fotowoltaiczne 

• małe elektrownie wiatrowe 

• mikrokogeneracja 

Instalacje hybrydowe – więcej niż jedno źródło OZE 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

   Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup  
   i montaż mikroinstalacji OZE 

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

 

Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych 
 
 
 
 

Dotacja: 

20%  
• kotły na biomasę,  
• pompa ciepła,  
• kolektory słoneczne 

40% 
• fotowoltaika,  
• elektrownie wiatrowe,  
• mikrokogeneracja 

Kredyt / Pożyczka: 

• oprocentowanie: 1%                   
• okres:   ≤ 15 lat                         
• karencja: ≤ 6   m-cy 
• realizacja: ≤ 18 / 24  m-ce 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Porozumienie 
Burmistrzów 

System 
Doradztwa 

Energetycznego 

Mayors 
Adapt 

Synergia działań wspierających 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Projekt wsparcia doradczego z zakresu EE i OZE 

     NFOŚiGW – partner wiodący 
     70 doradców w regionach 
 

      Cel projektu: 
      Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu  
       klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20 

Cele szczegółowy: 
 Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej 
 Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP 
 Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji z zakresu 

efektywności energetycznej i OZE 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Dziękuję za uwagę 

www.nfosigw.gov.pl 

 
 

Katarzyna Jastrzemska 
Z-ca dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu 

 



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJIKRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

HOLISTYCZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM GOSPODARCZYM KRAJU
SYNERGIA CYFROWYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG

CYFROWA KONWERGENCJA TECHNOLOGII W INFRASTRUKTURZE i PRZEMYSLE



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJIKRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

• Sposób na radykalną obniżkę kosztów technicznych energii na wsiach
• Źródło ok. 70 tysięcy nowych miejsc pracy w okresie dekady
• Sposób na wykorzystania zasobów finansowych obywateli Polski do 

sfinansowania innowacji w energetyce
• Przeniesienie finansowania nowego cyklu inwestycyjnego z segmentu wielkich 

banków inwestycyjnych do banków detalicznych
• Sposób rozpoczęcie dynamicznej redukcji importu paliw kopalnych
• Innowacja technologiczna, procesowa, technologiczna i logistyczna
• Przejaw cyfryzacji i demokratyzacji rynku energii
• Wykorzystanie przewag konkurencyjnych sektora MŚP i przemysłu ICT w Polsce
• To droga do urynkowienia, restrukturyzacji i budowy trwałych podstaw 

ekonomicznych funkcjonowania energetyki



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

8. GENOMIKA

10. MATERIAŁY PRODUKCYJNE

INNEICT

7. MAGAZYNOWANIE ENERGII

11. ZAAWANSOWANE SPOSOBY 

WYDOBYCIA ROPY I GAZU

12. ENERGIA ODNAWIALNA

TECHNOLOGIE PROSUMENCKIE W GŁÓWNYCH NURTACH ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO

1. INTERNET MOBILNY

2. AUTOMATYZACJA PRACY OPARTEJ NA WIEDZY

3. INTERNET RZECZY

4. CHMURA

5. ZAAWANSOWANA ROBOTYKA

6. AUTONOMICZNE POJAZDY

9. DRUK 3D

ENERGETYKA

12 GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ROZWOJU  DEKADY
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Miedziana płyta – mechanizm ukrywania kosztów technicznych

 Koszt techniczny energii i jej dostawy wynosi od 0,4 zł/kWh do 1,3 zł/kWh 

 Średni koszt techniczny 1 kWh w segmencie G jest wyższy od ceny zbytu ok. 15 gr 

 Mimo podwójnej kontroli Państwa (MSP+URE) nad rynkiem energii nie ma możliwości 

uwolnienia taryfy G 

o Energetyka paliwowa jest subsydiowana w wszystkich krajach OECD (raport 

OECD)

 Poziom dotacji do wydobycia węgla wynosi obecnie w Polsce ok. 60 zł do 1 tony i nie będzie już spadał

 Wyłączenie z rachunku kosztów zewnętrznych wygenerowanych przez dotacje, umorzenia 

zobowiązań przywileje koncesyjne itd.

 Wyłączenie z rachunku kosztów zewnętrznych kosztów generowanych w służbie zdrowie 

powodowanych chorobami stymulowanymi przez emisje węglowe

DYSKUSJA O KOSZTACH ENERGII

BRAK INFORMACJI PUBLICZNEJ O STRUKTURZE KOSZTÓW
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

TEMATY NIEOBECNE W DEBACIE GOSPODARCZEJ

o Wpływ antyinnowacyjnej polityki na zatrudnienie 

o Udziału płac w PKB - kluczowy wskaźnik innowacyjności

o Mediana płac / dochodów w Polsce

o Najbardziej opłacalne kierunki rozwoju przemysłu w następnej 

dekadzie

o Smart – kierunek rozwoju cywilizacji technicznej

o Konwergencja produktów, sieci  i usług

o Otwarcie infrastruktury na nowe produkty i usługi

o Rola Państwa w procesie rozwoju Internetu rzeczy

CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ PROSUMENTA

ANTYINNOWACYJNOŚĆ – CECHA DOMINUJĄCA OBECNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Przełomy technologiczne - wielkie szanse rozwojowe:

 Zarządzanie OZE i stacjonarnymi magazynami energii (produkcja magazynów)

 Przełom w motoryzacji – mobilne magazyny energii elektrycznej 

 Przejście na budownictwo pasywne i przejście z prądu zmiennego na prąd stały

 Wykorzystaliśmy w latach 90-ych np. przełom w elektronice video

o Cyfryzacja energetyki + OZE generuje znacznie więcej 

stabilnych nowych miejsc pracy, niż jakakolwiek inna branża

o Stabilizacja, a następnie obniżka kosztów wytwarzania energii

 Analiza osiągnięć Niemiec i USA – opracowane strategii dogonienia krajów 

wysokorozwiniętych

SZANSA NA PRZYSPIESZENIE GOSPODARKI

PRZEŁOMY TECHNOLOGICZNE to szanse na PRZYSPIESZENIE WZROSTU PKB
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Magazyny energii - główny nurt wyścigu technologicznego

 Synergia rozwoju motoryzacji elektrycznej, energetyki OZE i budownictwa pasywnego 

na poziomie magazynów energii 

o Innowacyjna polityka energetyczna i zmiana polityki przemysłowej 

pozwali skutecznie stymulować wzrost własnej produkcji

o Wykorzystanie i połączenie doświadczeń USA, RFN i Chin pozwoli na 

bardziej efektywną transformację energetyczną

o Zapóźnienie techniczne polskiej energetyki czyni inwestycje w nowe 

technologie znacznie bardziej opłacalne niż w innych krajach UE

o Wdrożenie Smart Grids daje szansę lepszego wykorzystania 

posiadanych i jeszcze niewykorzystanych zasobów sieciowych i 

przemysłowych

RENTA ZAPÓŹNIENIA TECHNOLOGICZNEGO

KORZYSTNE WARUNKI  do PRZYSPIESZENIA WZROSTU PKB
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Politykę wspierania w zamówieniach publicznych i planowanych systemach wsparcia „sprawdzonych” czyli „starych” technologii 

przeniesiono w całości do polityki energetycznej

 Brak rynku lokalnego na innowacyjne produkty zahamowało trwale zainteresowanie bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w innowacyjne rodzaje 

produkcji 

 Firmy lokalne mają małą motywację do inwestowania w nowe technologie i produkty

o Brak polityki wspierania innowacyjnych produktów przemysłu krajowego

 W branżach o słabych mechanizmach rynkowych prowadzi do zapaści technologicznej i ekonomicznej (np. energetyka) 

 Firmy będące pod kontrolą MSP mają bardzo małe i często fikcyjne budżety na innowacje

 Brak kompleksowych programów wsparcia dla uruchamiania produkcji innowacyjnej*

o Państwo w konflikcie interesów branż energetycznej i energochłonnej z nowoczesnym prywatnym przemysłem ICT działa na szkodę 

przemysłu ICT

o Od 2002 roku zwiększa się dystans technologiczny między Polską a krajami wysokorozwiniętymi (przestaliśmy „doganiać”)

o Osamotnienie Polski w warunkach narastającego „konfliktu” z krajami UE w zakresie polityki energetycznej utrudni pełne wykorzystanie 

nowej transzy środków

o Cały system prawny zniechęca do podejmowania ryzyka gospodarczego

o Antyinnowacyjny system edukacji „uczy” młodzież postaw zachowawczych, zniechęca do samodzielnego myślenia i podejmowania ryzyka 

 Nawet na uczelniach ekonomicznych studenci w większości nie rozumieją pojęcia innowacyjności i jej znaczenie dla wzrostu wartości dodanej generowanej w 

działalności gospodarczej

 Utrwalamy powszechne społeczne przekonanie, że „nie stać nas na innowację” mimo absurdalności i wielowymiarowej tego przekonania szkodliwości 

BARIERY POLITYCZNE

SPADEK INNOWACYJNOŚCI spowoduje trwałe wyhamowanie WZROSTU PKB
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Nowoczesny przemysł elektroniczny wyrobów powszechnego użytku i elektromaszynowy posiadający 

technologie niezbędne produkcji OZE

o Nowoczesny przemysł elektroniczny, informatyczny i chemiczny zdolny do rozwoju magazynów energii 

o Nowoczesny przemysł motoryzacyjny zdolny do produkcji głównych podzespołów dla powstającego 

przemysłu samochodów elektrycznych

o Struktura rolnictwa korzystna do budowy energetyki rozproszonej

o Wysokie kompetencje produkcyjne

 W procesie specjalizacji Polska nigdy nie zrezygnowała z rozwoju produkcji

 Nadal posiadamy zasoby kadrowe na uczelniach, które mogą posłużyć do wykształcenia nowej kadry inżynierskiej

o Nowoczesne sieci teleinformatyczne i zdekapitalizowane sieci energetyczne tworzą układ synergii 

pozwalający na większą efektywność ekonomiczną inwestycji w Smart Grids niż w innych krajach

o Mocny rynek e-gospodarki tworzy znakomitą przestrzeń dla rozwoju przemysłu dla Internetu rzeczy i 

samego Internetu rzeczy

 Pierwszym etapem rozwoju Internetu rzeczy jest właśnie Smart Grids

o Silne więzy kooperacyjne przemysłów Polski i Niemiec budują rynek zbytu dla innowacyjnej produkcji w 

obszarze nowej energetyki

 Mamy naturalny rynek zbytu na każdą innowacyjną technologię, które znajdzie oparcie w rynku wewnętrznym

MOCNE STRONY GOSPODARKI

PRZEMYSŁ POLSKI MOŻE DOSTARCZYĆ CAŁOŚĆ PRODUKCJI DLA NOWEJ ENERGETYKI
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Brak systemu wsparcia dla rozwoju innowacyjności

 Środki B+R w sektorze nauki już nie są konsumowane przez przemysł, zatem bez konsolidacji systemu wzrost 

środków dla działu nauki zmniejszy efektywność środków publicznych przeznaczonych na innowacyjność

o Brak proinnowacyjnej polityki energetycznej

o Konflikt interesów branż, w którym Państwo wspiera firmy starych technologii

 Konflikt jest zbudowany na podstawach prawnych funkcjonowania firm sektora energetycznego

o Resortowa struktura zarządzania gospodarką z podziałem na przedsiębiorstwa prywatne i 

kontrolowane przez MŚP nie pozwala na budowę holistycznej strategii wzrostu gospodarczego

 Mówiąc o kosztach inwestycji nie bierze się pod uwagę korzyści wynikających z rozwoju przemysłu w oparciu o 

tej inwestycje i możliwości wzrostu eksportu

 Nie porównuje się, jaką część importu paliw można zastąpić krajową produkcją OZE i jak to wpływa na bilans 

handlowy Polski

 Ukrywane są informacje o strukturze kosztów całkowitych i zewnętrznych obecnego systemu 

elektroenergetycznego

SŁABOŚCI POLITYKI GOSPODARCZEJ

ANTYINNOWACYJNOŚĆ I POLITYKA ENERGETYCZNA HAMUJĄ WZROST GOSPODARCZY

10



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

STRONY

• Sieci infrastruktury 

krytycznej 

• Sieci komunikacji 

elektronicznej

OSIE KONFLIKTU

• Blokada dostępu do sieci

• Nierówny dostęp do klienta

ZAGROŻENIA

• Utrata konkurencyjności w 

kluczowych dziedzinach rozwoju

• Zahamowanie rozwoju PKB

MONOPOL vs RYNEKPRYWATNY vs PAŃSTWOWY

STRONY

• Zakłady energochłonne i producenci 
energii

• Przemysł EKO i ICT

OSIE KONFLIKTU

• Blokada dostępu do rynku wewnętrznego

• Transfer środków z obszarów 

innowacyjnych do obszarów starych 

technologii

• Finansowanie rozwoju energetyki 

rozsianej

ZAGROŻENIA

• Utrata spójności z politykami UE

• Brak FDI  w ICT i nowej energetyce

• Spowolnienie rozwoju infrastruktury

WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM OSI KONFLIKTU TO PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM INNOWACYJNYM

STRONY

• Przedsiębiorstwa pod kontrolą MSP

• Przedsiębiorstwa prywatne

OSIE KONFLIKTU

• Nierówne traktowanie Stron w prawie

• Nierówny dostęp do środków na rozwój

• Niejawne dotacje

ZAGROŻENIA

• Rosnąca niespójność w rozwoju branż

• Brak FDI w obszarach energetyki

• Spowolnienie rozwoju infrastruktury

ENERGOCHŁONNY vs ICT

PROSUMENT UJAWNIŁ KONFLIKTY INTERESÓW
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Redukcja zużycia materiałów i energii na jednostkę produktu/usługi
 Redukcja czasu pracy potrzebnego na wytworzenie jednostki produktu/usługi
 Budowa cykli zamkniętych obiegu materiałów
 Rozwój powszechnie dostępnych źródeł energii

o Rozwój systemu wymiany dóbr i usług
 Rozwój globalnego systemu finansowego
 Rozwój globalnego systemu transportowego dla wymiany dóbr/usług

o Skracanie czasu pracy
 Wzrost produktywności – automatyzacja stanowisk pracy
 Robotyzacja wszelkich czynności powtarzalnych

o Upowszechnienie kreatywnych form pracy
 Kreatywne myślenie i wytwarzanie
 Usługi oparte na kontaktach międzyludzkich

SMART - X – IDEA CYWILIZACJI TECHNICZNEJ

CYFROWA KONWERGENCJA  TECHNOLOGII - RACJONALNA KONSUMPCJA TOWARÓW I USŁUG 
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

o Konwergencja w sensie technicznym to wielorakie wykorzystanie elementu techniki (produktów/materiałów, 
maszyn, systemów maszyn)
 Postęp techniczny – lawinowy wzrost liczby różnych materiałów/produktów, maszyn i systemów
 Ekonomia cywilizacji Smart-X wymaga stałej redukcji tej liczby 

o Ekonomia napędza rozwój konwergencji w technice
 Wzrost opłacalności zakupu lub inwestycji
 Wzrost efektywności wykorzystania już posiadanych produktów i infrastruktury 

o Konwergencja produktów/materiałów – poszerzanie obszaru zastosowań
 Redukcja kosztów jednostkowych
 Redukcja liczby różnych materiałów
 Konstrukcja materiałów wg specyfikacji fizyko-chemicznej(nanotechnologia, farmacja)

o Konwergencja maszyn
 Zastępowanie wielu różnych maszyn jedną (komputer, robot) 
 Zastępowanie produktów usługami maszyn (gazeta, płyta)

o Konwergencja sieci i usług sieciowych

o INTERNET RZECZY TO PRODUKT WSZYSTKICH TYCH PROCESÓW

KONWERGENCJA W TECHNICE

KONWERGENCJA TO CEL I SKUTEK ROZWOJU CYWILIZACJI TECHNICZNEJ W KIERUNKU SMART - X 
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

PRZYCZYNY

• Potrzeba wzrostu produktywności

• Potrzeba uwolnienia od pracy 

(powtarzalnej, uciążliwej itp.)

• Potrzeba wzrostu jakości pracy

ISTOTA KONWERGENCJI

• Wielofunkcyjność rzeczy/maszyn

• Unifikacja sposobów zasilania

• Autonomiczność - inteligencja

WIZJA FINALNA

• Świat bezobsługowych maszyn 

produkcyjnych i usługowych 

pracujących za ludzi 

RZECZYIDENTYFIKACJA

PRZYCZYNY

• Dążenie do redukcji kosztów 

jednostkowych

• Potrzeba zarządzania

• Potrzeba automatyzacji zarządzania

ISTOTA KONWERGENCJI

• Unifikacja systemów zarządzania

• Wielousługowość

• Konwergencja technologii budowy sieci

• Konwergencja usług fizycznych i 

wirtualnych

WIZJA FINALNA

• Zintegrowana bezobsługowa  sieć tele-

energetyczno-medialna

• Wirtulana sieć tele-transportowa

• Zintegrowana sieć komunikacji  

inteligentnych maszyn

CYFRYZACJA W POSZCZEGÓLNYCH STRUMIENIACH KONWERGENCJI WYMAGA SYNCHRONIZACJI

PRZYCZYNY

• Potrzeba komunikacji

• Potrzeba adresowania

• Potrzeba identyfikacji

ISTOTA KONWERGENCJI

• Elektronizacja i unifikacja znakowania

• Konwergencja adresacji obiektów 

materialnych i wirtualnych

• Redukcja liczby adresacji/identyfikacji

WIZJA FINALNA

• IPv6 - adres w Internecie rzeczy

• Trójwymiarowe współrzędne lokalizacyjne

• Powiązanie adresacji fizycznej i 

wirtualnej 

SIECI

STRUMIENIE KONWERGENCJI -> Virtual + Real 
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KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

PRZYCZYNY

• Instalacje prosumenckie 

wymagające monitorowania i 

zarządzania urządzeniami, sieciami i 

usługami

• zarządzanie infrastrukturą 

inteligentnego budynku (IIB)

ISTOTA KONWERGENCJI

• powstanie ISD / IIB / prosumenta

• Budowa sieci ładowania sam. X-EV

• Zintegrowane usługi powszechne

KORZYŚCI

• Przygotowanie budynków do 

korzystania z nowych technologii

• Wzrost efektywności energetycznej

ISDINFRASTRUKTURA

PRZYCZYNY

• teleinformatyczne technologie monitorowania i 

zarządzania urządzeniami, sieciami i usługami

• konwergencja narzędzi planowania, 

projektowania i inwentaryzacji sieci

ISTOTA KONWERGENCJI

• oparcie systemów typu OSS na wspólnym 

fundamencie geoprzestrzennym

• teleinformatyka dla metrologii (MDMS)

• zintegrowane zarządzanie całością sieci 

infrastrukturalnej

KORZYŚCI

• integracja zarządzania zasobami i usługami

• obniżka kosztów operacyjnych  i 

inwestycyjnych

• zdalne zarządzanie wszystkimi urządzeniami

• integracja usług sieciowych z usługami M2M

ELEKTRONIKA CYFROWA I TELEINFORMATYKA TO FUNDAMENTY TECHNOLOGICZNE KONWERGENCJI SIECI   

PRZYCZYNY

• zapotrzebowane na powszechny dostęp

do całości infrastruktury technicznej

• komplementarność i wymienność

• Wysokie koszty prac budowlanych

ISTOTA KONWERGENCJI

• jednoczesne projektowanie traktów 

i węzłów sieciowych

• integracja inwestycji w sieci  energetyczne, 

światłowodowe, wodno-kanalizacyjne 

i drogowe

KORZYŚCI

• Obniżka kosztów inwestycji

• Możliwość redukcji kosztów zarządzania

• Przygotowanie sieci do nowych technologii 

i OZE

ZARZĄDZANIE IT

TELEINFORMATYCZNA KONWERGENCJA SIECI
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Dziękuję za uwagę
WWW.KIGEIT.ORG.PL
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