BIBLIOTEKA ŹRÓDŁOWA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ
BIBLIOTEKA POWSZECHNA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ

www.klaster3x20.pl

www.cire.pl

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA DOPEŁNIAJĄCA SPÓŁDZIELNIĘ/WSPÓLNOTĘ
MIESZKANIOWĄ ORAZ BUDOWNICTWO DEWEWLOPERSKIE:
kluczowa prosumencka platforma transformacyjna energetyki w miastach
J. Popczyk, K. Bodzek
W. Szczeciński – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice
T. Wesołowski – Prezes Grupy Radan (Gliwice)

Uściślenie jednego pojęcia, trzy nowe akronimy i szerokie środowisko transformacji
energetycznej budownictwa wielorodzinnego. Uściślenie pojęcia energii użytecznej
(wprowadzonego już w pierwszym Raporcie BŹEP [1]) jest ważne ze względu na jego
fundamentalne znaczenie w wypadku transformacji energetycznej budownictwa
wielorodzinnego, a jednocześnie praktyczny wydźwięk pojęcia, już w pełni możliwy do
praktycznego oszacowania.
Tab. 1. Uściślenie pojęcia energii użytecznej oraz trzy akronimy, charakterystyczne
w kontekście transformacji energetycznej budownictwa wielorodzinnego

Energia
użyteczna (Eu)

PBMEIZPE(r)

SMEI(r),
WMEI(r)

DMEI(i)

Energia elektryczna OZE potrzebna do zaspokojenia potrzeb mieszkańców
(spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, osiedla deweloperskiego), po
przeprowadzeniu pasywizacji budynków wielorodzinnych, po elektryfikacji
usług ciepłowniczych (za pomocą pompy ciepła), po elektryfikacji
transportu (za pomocą samochodu elektrycznego), i po wykorzystaniu
istniejącego jeszcze potencjału poprawy efektywności użytkowania energii
elektrycznej.
prosumencko-budynkowa mono elektryczna (zintegrowana) infrastruktura
zaspakajania potrzeb energetycznych (tradycyjnych potrzeb: elektrycznych,
ciepłowniczych i transportowych), konsolidująca się w procesie
rewitalizacji budynków.
spółdzielcza, wspólnotowa (odpowiednio) mono elektroenergetyczna
infrastruktura z osłonami kontrolnymi OK (węzłowymi i wirtualnymi)
wymiany z KSE, w szczególności z rynkiem wschodzącym energii
elektrycznej (1), konsolidująca się w procesie rewitalizacji energetycznej
spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej.
deweloperska (budynkowa, osiedlowa) mono elektroenergetyczna
infrastruktura z osłonami kontrolnymi OK (węzłowymi, przecinającymi
pola SN w stacjach transformatorowych SN/nN) wymiany z KSE,
w szczególności z rynkiem wschodzącym energii elektrycznej (1),
zrealizowana w procesie inwestycyjnym (budowy).

Z kolei celem umieszczenia na początku Raportu trzech bardzo rozbudowanych akronimów
nie jest ich trwałe wprowadzenie do opisu transformacji energetycznej budownictwa
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wielorodzinnego (spółdzielczego, wspólnotowego, deweloperskiego); na to jest jeszcze za
wcześnie. Z całą pewnością jest natomiast tym celem zasygnalizowanie w zwarty sposób
istoty transformacji poprzez definicje powiązane z akronimami. W rezultacie celem jest
zasygnalizowanie, że budownictwo wielorodzinne jest bardzo reprezentatywnym segmentem
przebudowy energetyki (w całości), polegającej na konsolidowaniu się całkowicie nowego
modelu zaspakajania prosumenckich potrzeb energetycznych i na nowej architekturze rynku
energii elektrycznej (piąty Raport BŹEP [1]).
Rozpoczęcie Raportu od uściślenia pojęcia energii użytecznej i od nadmiernie jeszcze
rozbudowanego opisu (jak na opis definicyjny) istoty transformacji energetycznej
budownictwa wielorodzinnego, w dodatku wyprzedzająco względem treści rozważań
stanowiących przedmiot Raportu, wymaga komentarza. Otóż ten prosty zabieg „przesunięcia
wozu przed konia” pozwala przyspieszyć (w wypadku transformacji energetyki) pokonanie
syndromu „więźnia własnej wyobraźni” (braku wyobraźni), ale jeszcze ważniejsze, uczynić
efektywniejszymi wysiłki na rzecz spowolnienia staczania się energetyki WEK w przepaść.

PRZED TRANSFORMACJĄ
sieć stacji benzynowych
(PKN Orlen, Lotos, …)
mieszkanie
górnictwo
budynek

budynek
mieszkanie
36 MWhch

KSE

budynek
PO TRANSFORMACJI

KSG
SM
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budynek
„elektryczny”
mieszkanie
„elektryczne”
7 MWh

rynki wschodzące energii
elektrycznej (1), (2)

SM
„elektroenergetyczna”

Rys. 1. Rozległe środowisko spółdzielni energetycznej
dopełniającej spółdzielnię mieszkaniową, przed i po transformacji
SM – spółdzielnia mieszkaniowa, KSE – krajowy system elektroenergetyczny,
KSG – krajowy system gazowniczy, PEC – przedsiębiorstwo energetyki cieplnej

Istoty transformacji energetycznej budownictwa wielorodzinnego trzeba poszukiwać
w rozległym środowisku przedstawionym na rys. 1. Mianowicie, z jednej strony powinno to
być poszukiwanie w ramach elektrycznie zorientowanej integracji sposobu zaspakajania
potrzeb energetycznych „budynku” (jego mieszkańców, gospodarstw domowych), aż do
wyniku w postaci mieszkania „elektrycznego” (gospodarstwa domowego „elektrycznego”),
z zapotrzebowaniem na elektryczną energię „napędową” (na rys. 1 równą 7 MWh).
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Istoty tej trzeba szukać także w interakcjach na stykach trzech infrastruktur. Po pierwsze,
infrastruktury budynkowej, na którą składają się w dominującej części odbiorniki/odbiory
i instalacje (stopniowo będą to: źródła wytwórcze PV oraz gazowe trójgeneracyjne
i dieslowskie agregaty prądotwórcze; akumulatory elektryczne odbiornikowe, instalacyjne,
samochodowe; zasobniki CWU, ale ma także znaczenie cała budynkowa bezwładność
cieplna; inteligentna infrastruktura). Po drugie, infrastruktury spółdzielczej (także
wspólnotowej i deweloperskiej), na którą obecnie składa się sieciowa infrastruktura
przyłączeniowa do sieci (elektroenergetycznej, ciepłowniczej, gazowej) dostawców WEK
i odbiory „wspólne” (a stopniowo będę to: źródła PV oraz gazowe trójgeneracyjne
i dieslowskie agregaty prądotwórcze, sieć elektroenergetyczna, inteligentna infrastruktura,
infrastruktura transportu elektrycznego). Po trzecie, infrastruktury energetyki WEK, na którą
obecnie składają się infrastruktura elektroenergetyczna KSE, gazowa KSG oraz ciepłownicza
PEC (a stopniowo będzie to głównie infrastruktura rynków wschodzących energii elektrycznej (1),
(2), piąty Raport BŻEP [1].

Przedstawione na rys. 1 wartości zapotrzebowania na energię przez pojedyncze mieszkanie
(gospodarstwo domowe) w budynku wielorodzinnym zostały przyjęte jako wstępna hipoteza
badawcza na początku prac nad Raportem. Zapotrzebowanie przypadające na gospodarstwo
przed transformacją (w postaci energii chemicznej paliw kopalnych: węgla do produkcji
energii elektrycznej i ciepła, gazu do produkcji ciepła i paliw transportowych) wynoszące
36 MWhch zostało przy tym oszacowane w następujący sposób. Roczne zużycie energii
elektrycznej na gospodarstwo zostało przyjęte na poziomie 2 MWh (pokrycie
zapotrzebowania za pomocą produkcji w elektrowniach węglowych). Roczne zużycie ciepła
grzewczego na gospodarstwo przyjęto na poziomie 18 MWh (mieszkanie o powierzchni
60 m2, roczne jednostkowe zapotrzebowanie ciepła grzewczego przed termomodernizacją
300 kWh/m2, budynek wybudowany w latach 1970.). Roczne zużycie ciepła CWU na
gospodarstwo przyjęto na poziomie 3 MWh (gospodarstwo 3-osobowe). Wreszcie, roczne
zużycie paliw transportowych na gospodarstwo przyjęto na poziomie 10 MWh (roczny
przebieg samochodu około 15 tys. km).
Zapotrzebowanie przypadające na gospodarstwo po transformacji (w postaci elektrycznej
energii napędowej potrzebnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych
gospodarstwa), wynoszące 7 MWh, zostało oszacowane przy założeniu niezmiennej liczby
osób tworzących gospodarstwo i niezmiennym rocznym przebiegu samochodu
(samochodów). Dalej, przy założeniu niezmiennego rocznego zapotrzebowania gospodarstwa
na energię elektryczną (w tym założeniu kryje się pierwotne założenie, że poszerzanie
wolumenu usług, dla których energią napędową jest energia elektryczna (z wyłączeniem
pomp ciepła i samochodów elektrycznych) jest w trwałej równowadze z poprawą
efektywności elektrycznej odbiorników/odbiorów elektrycznych). Ponadto, przy założeniu
rocznego jednostkowego zapotrzebowania ciepła grzewczego po termomodernizacji
100 kWh/m2 oraz niezmiennego jednostkowego (na osobę) zużycia ciepła CWU (w tym
założeniu kryje się pierwotne założenie, że ewentualny wzrost jednostkowego zużycia ciepła
CWU warunkowany względami komfortu jest w równowadze z poprawą efektywności
termodynamicznej urządzeń służących do produkcji i użytkowania ciepła CWU).
W odniesieniu do potrzeb ciepłowniczych budynku, a wynikowo w odniesieniu do
gospodarstwa domowego zamieszkującego mieszkanie w budynku, przyjęto elektryfikację za
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pomocą monowalentnej pompy ciepła o współczynniku COP równym 3,2 (lub
ekwiwalentnego systemu mono-energetycznego). W odniesieniu do potrzeb transportowych
przyjęto zmianę sprawności eksploatacyjnej samochodu w ruchu mieszanym (miejskim
i pozamiejskim) ze sprawności 17% w wypadku samochodu tradycyjnego na sprawność 50%
w wypadku samochodu elektrycznego.
Trzy platformy prawno-regulacyjne budownictwa wielorodzinnego
i jego wymiar makroekonomiczny
Tytułowa spółdzielnia energetyczna jest platformą prawno-regulacyjną utworzoną poprzez
„konsolidację” wybranych przepisów składających się na cały system prawny energetyki
(ustawa Prawo energetyczne i przepisy związane). W takim sensie tytułowa spółdzielnia
energetyczna nie jest odrębna instytucją prawną objętą szczególną regulacją. Odrębnymi
instytucjami prawnymi są: spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa. Tu komentarz jest z kolei
następujący. Raport odnosi się do budownictwa wielorodzinnego w miastach ogólnie, także
do budownictwa deweloperskiego (na etapie budowy nowego osiedla i na etapie sprawowania
ustawowego zarządu deweloperskiego nad tym osiedlem, do czasu jego przekształcenia we
wspólnotę mieszkaniową).
Zatem najogólniej Raport jest poświęcony temu, co można by nazwać najlepszymi
praktykami energetycznymi w budownictwie wielorodzinnym w miastach, z następującym
kolejnym komentarzem. Mianowicie, chodzi o najlepsze praktyki uwarunkowane z jednej
strony regulacjami prawnymi dotyczącymi ogólnie energetyki (istniejącymi, ale także
postulowanymi), a z drugiej strony szczegółowymi regulacjami prawnymi, traktowanymi
enumeratywnie, dotyczącymi budownictwa wielorodzinnego w miastach. Pod pojęcie
„najlepsze praktyki energetyczne” podkłada się w Raporcie: rozwiązania technologiczne,
modele biznesowe oraz relacje społeczne (warunkujące taki lub inny porządek/teatr
interakcyjny w przestrzeni publicznej).
Oprócz trzech podstawowych instytucji prawnych (spółdzielnia mieszkaniowa,
wspólnota mieszkaniowa i budownictwo deweloperskie), które funkcjonują w budownictwie
wielorodzinnym w miastach i są uwzględnione w Raporcie, istnieje czwarty segment. Jest
nim budownictwo socjalne. Chociaż segment ten nie jest uwzględniony w Raporcie (ze
względu na brak doświadczeń autorów), to podkreśla się, że jest to segment niezwykle
interesujący z punktu widzenia dobrych praktyk energetycznych rozumianych
w przedstawiony powyżej sposób. Świadczą o tym w szczególności doświadczenia, które
ukształtowały się już w innych krajach (Niemcy, Szwecja, inne kraje). Mianowicie, są to
doświadczenia związane z kształtowaniem rozwiązań dla odbiorców „wrażliwych”.
W wypadku budownictwa socjalnego polegają one najogólniej na jego szybko postępującej
autonomizacji energetycznej OZE, wspomaganej za pomocą interakcji ze strony
mieszkańców, dostosowujących się, w tym poprzez samoograniczenie, do ograniczonej
i wymuszonej podaży energii (zwłaszcza energii elektrycznej ze źródeł PV). Wyniki są na
tyle dobre, że przyczyniają się nawet do podwyższania statusu dzielnic miast tradycyjne
uznawanych w przeszłości za dzielnice dla wykluczonych (Monachium). W Polsce
doświadczenia te powinny bezwzględnie stać się przedmiotem pogłębionych badań
dotyczących rządowego programu „mieszkanie+”.
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Analiza SWOT. Złożone uwarunkowania powodują, że struktura analizy SWOT (tab. 2),
umożliwiająca porządkowanie strategicznych informacji w kontekście czynników
wewnętrznych i zewnętrznych (wiersze) oraz pozytywnych i negatywnych (kolumny) dobrze
nadaje się do opisu najistotniejszych uwarunkowań prosumenckiej transformacji
energetycznej na trzech platformach budownictwa wielorodzinnego: spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych oraz budownictwa deweloperskiego. Dlatego racjonalne jest przedstawienie
tych opisów za każdym razem (dla każdej z platform) w postaci 4-polowej macierzy, w której
cztery kategorie informacji służących tworzeniu obrazu transformacji, to: mocne strony
S (Strengths) i słabe strony W (Weaknesses) oraz szanse O (Opportunities) i zagrożenia
T (Threats).
Tab. 2. Struktura analizy SWOT w kontekście prosumenckiej transformacji
energetycznej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz budownictwa deweloperskiego

Czynniki
wewnętrzne (obszar EP, ale także NI)
zewnętrzne (obszar WEK)

pozytywne
S (Strengths)
O (Opportunities)

negatywne
W (Weaknesses)
T (Threats)

Przyjęta struktura opisowa platform transformacyjnych budownictwa wielorodzinnego
(tab. 1) ma na celu obiektywizację informacji dotyczących generalnie przebudowy energetyki.
Z drugiej strony struktura ta umożliwia konsolidację opisu strukturalnego nowego układu sił,
i jest to główny cel jej zastosowania. Zgodnie z tym celem do środowiska wewnętrznego
analizy SWOT zakwalifikowane zostały: platforma w postaci spółdzielni mieszkaniowej (tab.
2), wspólnoty mieszkaniowej (tab. 3) oraz platformy deweloperskiej (tab. 4), i za każdym
razem energetyka EP, a także NI. Środowisko zewnętrzne za każdym razem tworzy
makroekonomia, w tym energetyka WEK.
Tak ukształtowane środowiska (wewnętrzne i zewnętrzne) nawiązują bezpośrednio do
istoty transformacji energetyki; w szczególności wiążą spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe oraz budownictwo deweloperskie z perspektywami rozwojowymi
(wschodzącej) energetyki EP i NI. Z drugiej strony, zakwalifikowanie energetyki WEK do
środowiska zewnętrznego w analizie SWOT oznacza nadanie energetyce WEK statusu
energetyki schodzącej. Statusy energetyki wschodzącej i schodzącej pozostawiają przestrzeń
do kooperacji, nie ma natomiast przestrzeni do dominacji energetyki WEK, ale również do
unikania odpowiedzialności ze strony spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz
deweloperów za integrację „zewnętrznej” obecnie energetyki z infrastrukturą spółdzielczą,
wspólnotową, deweloperską, i jeszcze bardziej szczegółowo, z samymi budynkami.
Oczywiście, nie ma wątpliwości, że zastosowana w analizie SWOT kwalifikacja
środowiska wewnętrznego i zewnętrznego w praktyce długo będzie napotykała na duże
trudności (będzie wywoływała różnorodny opór). Dlatego podkreśla się, że opisy
przedstawione w tab. 2,3,4 traktuje się jedynie jako wywoławcze, i to ze szczególnym
naciskiem na stronę metodologiczną.
Spółdzielnia mieszkaniowa. Stosunkowo jednolite właściwości fizyczne i całkowicie
jednolita formuła prawna funkcjonowania czynią spółdzielnię mieszkaniową szczególnie
podatną na jej rozszerzenie o spółdzielnię energetyczną (na jej „skojarzenie” ze spółdzielnią
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energetyczną). Istniejący model indywidualnych umów, zawieranych przez gospodarstwa
domowe na dostawę energii elektrycznej przez dostawcę zobowiązanego (lub niezależnego)
trzeba uznać w wypadku budownictwa wielorodzinnego za model całkowicie nieracjonalny.
Tab. 3. Analiza SWOT dla spółdzielni mieszkaniowej
CZYNNIKI

wewnętrzne:
spółdzielnia
mieszkaniowa,
energetyka EP,
a także NI

pozytywne
S: Możliwość zastąpienia indywidualnych
umów gospodarstw domowych na dostawę
energii elektrycznej, gazu umowami
zbiorowymi. Możliwość istotnej obniżki
kosztów zakupu energii elektrycznej
w wypadku, gdy istnieją warunki do zmiany
taryfy G na B. Duży potencjał synergii,
możliwość zdyskontowania korzyści
płynących z prosumenckiego łańcucha
wartości, możliwość etapowania działań.
Doświadczenie spółdzielni mieszkaniowych
w rozliczaniu energii i mediów na potrzeby
wspólne (energia elektryczna) oraz
indywidualne (ciepło, CWU); zatem naturalne
jest rozszerzenie aktywności spółdzielni na
zaopatrzenie mieszkańców w energię
elektryczną i gaz (w wypadku gazu tam, gdzie
ta formuła nie jest stosowana). Dostępność
terenu i powierzchni dachowych umożliwia
spółdzielniom mieszkaniowym inwestycje
w źródła PV, w pompy ciepła, a także w
gazowe źródła kogeneracyjne.

zewnętrzne:
makroekonomia,
w tym
O: brak.
energetyka
WEK

negatywne

W: Deficyt zainteresowania
zarządów oraz mieszkańców
(członków spółdzielni) na rzecz
zmian, spowodowany czterema
współzależnymi przyczynami:
niskim poziomem świadomości
osiągalnych korzyści; niskim
poziomem wiedzy (know how);
niechęcią do ryzyka (brakiem
zainteresowania zmianami, gdy nie
dają one natychmiastowej korzyści);
niskim poziom kapitału społecznego
środowiska.

T: Asymetria kompetencji: deficyt
(po stronie energetyki WEK)
kompetencji holistycznych,
wywołujący syndrom oblężonej
twierdzy (blokowanie przez
energetykę WEK dostępu do danych
rynkowych, presja na rząd mająca na
celu działania i regulacje
remonopolizacyjne).

Wspólnota mieszkaniowa. Różnorodność właściwości fizycznych budynków wspólnot
mieszkaniowych obniża, w sensie statystycznym, podatność tych wspólnot na rewitalizację
(skalowalność rozwiązań rewitalizacyjnych w wypadku wspólnot jest znacznie mniejsza niż
w wypadku spółdzielni). W wypadku budynków objętych ochroną konserwatorską występuje
dodatkowe bardzo silne ograniczenie związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dlatego efektywność głębokiej rewitalizacji energetycznej budynków wspólnot
mieszkaniowych jest statystycznie mniejsza niż w wypadku budynków spółdzielni
energetycznych.
Ograniczenia prawne działające w wypadku wspólnoty mieszkaniowej, polegające na
tym, że musi ona wynajmować podmiot zewnętrzny do zarządzania budynkiem (zasobami
budynkowymi) powoduje odmienną, niż w wypadku spółdzielni mieszkaniowej, sytuację
odnośnie zastosowania formuły „spółdzielni energetycznej” Mianowicie, o ile w wypadku
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spółdzielni mieszkaniowej bardzo racjonalnym rozwiązaniem jest włączenie działalności
energetycznej w zakres działalności spółdzielni mieszkaniowej (bez tworzenia nowego
podmiotu prawnego), to w wypadku wspólnoty mieszkaniowej racjonalnym rozwiązaniem
jest (przynajmniej w obecnym stanie prawnym) utworzenie „równoległej” (do wspólnoty
mieszkaniowej) spółdzielni energetycznej, o identycznym składzie podmiotowym. Podkreśla
się, że w tym wypadku spółdzielnia energetyczna nie byłaby obciążona wadą spółdzielni
energetycznej ukierunkowanej na duże inwestycje (związanej z faktem, że w spółdzielni
każdy członek ma na walnym zgromadzeniu jeden głos).
Tab. 4. Analiza SWOT dla wspólnoty mieszkaniowej
CZYNNIKI

pozytywne

wewnętrzne:
spółdzielnia
mieszkaniowa,
energetyka EP,
a także NI

S: Fakt wykorzystywania zewnętrznych
firm do zarzadzania wspólnotą, może
służyć do przezwyciężenia istniejących
ograniczeń prawa spółdzielczego. Istnieje
potencjał synergii oraz możliwość
etapowania działań. Wspólnota,
wymagająca statystycznie mniejszych
inwestycji rewitalizacyjnych niż
spółdzielnia, nie rodzi konfliktu interesów
zarządu (który składa się z członków
wspólnoty) i całej wspólnoty. We
wspólnocie istnieje statystycznie większa
(w porównaniu do spółdzielni)
odpowiedzialność za budynek (kapitał
społeczny). Potencjał dyfuzji nowych
rozwiązań jest duży, szczególnie jeżeli
mają one wpływ na obniżenie kosztów
mieszkania. Wprowadzanie nowych
rozwiązań (spółdzielnia energetyczna)
odbywa się w środowisku podatnym na
transformację (inwestycje rewitalizacyjne
spółdzielni energetycznej na majątku
wspólnoty mieszkaniowej).

negatywne
W: Uwarunkowania prawne ograniczają
możliwości zarządu wspólnoty (wspólnota
nie posiada osobowości prawnej).
Zarządzanie zasobami budynkowymi
(w tym dostawami ciepła, ewentualnie
gazu, a także energii elektrycznej na
potrzeby wspólne) jest w gestii
zewnętrznych firm usługowych. Przy tym
decyzje wpływające na całą wspólnotę
(np. rewitalizacja) wymagają uchwał
podejmowanych przez członków
wspólnoty (na walnym zebraniu).
Ograniczona możliwość rewitalizacji
w budynkach objętych ochroną
konserwatorską. Duża różnorodność
budynków we wspólnotach, wymaga
indywidualnych (dedykowanych)
rozwiązań (ograniczona jest skalowalność
rozwiązań). Teren wspólnoty zazwyczaj
ograniczony jest do bezpośredniego
sąsiedztwa budynku, utrudnia to przejęcie
stacji transformatorowych SN/nN
(z wyjątkiem tych znajdujących się
w budynkach wspólnoty).

zewnętrzne:
makroekonomii
w tym
energetyka
WEK

O: Tak jak w wypadku spółdzielni
mieszkaniowej, tab. 3.

T: Tak jak w wypadku spółdzielni
mieszkaniowej, tab. 3.

Oczywiście możliwość utworzenia spółdzielni energetycznej o strukturze podmiotowej
całkowicie koherentnej ze strukturą podmiotową wspólnoty mieszkaniowej (ta sprawa
wymaga odrębnej ekspertyzy prawnej) jest uwarunkowana istnieniem wysokiego poziomu
kapitału społecznego środowiska (mieszkańców wspólnoty). Obecnie ten warunek najczęściej
nie jest jeszcze spełniony. Z drugiej strony potencjał wzrostu kapitału społecznego we
wspólnotach mieszkaniowych jest statystycznie większy niż w wypadku spółdzielni
mieszkaniowych.

7

Uwzględniając złożoność i dynamikę uwarunkowań można stwierdzić, że to właśnie
wspólnota mieszkaniowa stanowi w budownictwie wielorodzinnym w miastach najbardziej
sprzyjające środowisko do tworzenia spółdzielni energetycznych. Decyduje o tym osiągalna,
praktycznie pełna, koherentność struktury głosów na walnym zgromadzeniu (we wspólnocie
i w spółdzielni) oraz struktury własnościowej (wartość mieszkań) we wspólnocie i struktury
kapitałowej w spółdzielni (kapitał potrzebny do finansowania rewitalizacji energetycznej
zasobów mieszkaniowych wspólnoty). Przykładowym sposobem zapewnienia pełnej
(praktycznie) koherentności jest uzależnienie liczby (ułamkowej) głosów we wspólnocie
mieszkaniowej i w spółdzielni energetycznej od powierzchni mieszkań (we wspólnocie 1
takie rozwiązanie jest zastosowane).
Osiedle deweloperskie. Potencjalnie osiedla deweloperskie są bez wątpienia najbardziej
podatne na zmianę modelu energetycznego na prosumencki (podmiotowo) i elektryczny
(przedmiotowo). Deweloper ma na etapie projektu możliwość wyboru trzech strategii
biznesowych. Pierwsza strategia, to budowanie własnej przewagi rynkowej (zdolności
konkurencyjnej) za pomocą zmiany standardu zasobów mieszkaniowych wystawionych na
rynek poprzez całkowitą zmianę ich standardu energetycznego. Chodzi o zastosowanie
rozwiązań w postaci źródeł PV, pomp ciepła, inteligentnych systemów zarządzania energią
elektryczną oraz komfortem cieplnym (i innych). Z punktu widzenia dewelopera są to
rozwiązania zapewniające wzrost rynkowej ceny sprzedaży mieszkań (na rynku pierwotnym).
Z punktu widzenia nabywców mieszkań istotne są korzyści w postaci obniżenia kosztów
zaspokojenia ich (nabywców) potrzeb energetycznych oraz zwiększenia niezależności
energetycznej, a także korzyści wynikające ze wzrostu rynkowej wartości mieszkań na rynku
wtórnym.
Druga możliwa strategia dewelopera jest związana z budową źródeł wytwórczych (oraz
infrastruktury sieciowej) uwarunkowanych potrzebami ciepłowniczymi osiedla
deweloperskiego i trwałe (po zbyciu zasobów mieszkaniowych) zarządzanie infrastrukturą
wytwórczo-sieciową w trybie właścicielskim. W takim sensie jest to strategia stanowiąca
rozszerzenie (drugą „nogę”) działalności deweloperskiej, ale przy niskiej aktywności
dewelopera na rynku energii elektrycznej. W szczególności przy biernej strategii na rynku
wschodzącym energii elektrycznej (1), czyli bez budowania na tym rynku takich
funkcjonalności jak operatorstwo i handel.
Trzecia strategia polega na aktywnym (agresywnym) uczestnictwie we wschodzącym
(mono) rynku energii elektrycznej (1). To oznacza przede wszystkim płynne przejście
dewelopera do budowy trwale zrównoważonego 2-segmentowego modelu biznesowego,
budowlano-energetycznego, z budową w segmencie energetycznym, na rynku wschodzącym
energii elektrycznej, operatorstwa sieciowego i usług handlowych.
Oczywiście, pierwsza strategia jest najbardziej zachowawcza, czyli jest obarczona
najmniejszym ryzykiem. Nie przynosi również przychodów po zakończeniu inwestycji.
Największe ryzyko związane jest ze strategią agresywnego uczestnictwa w rynku energii
elektrycznej, ale otwiera przed deweloperem szanse na wejście w nowy, przyszłościowy
obszar biznesowy.
Wysokie kompetencje deweloperów, przekładają się na możliwość realizacji budynków,
a nawet osiedli, w modelu elektrycznym. Nowobudowane budynki nie mają ograniczeń
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charakterystycznych dla budynków spółdzielni i wspólnot. Tym samym staje się (bez zwłoki)
możliwe integrowanie najnowocześniejszych technologii budowlanych oraz progresywnych
koncepcji energetycznych i najnowszych technologii energtycznych. Nie bez znaczenia jest
fakt, że deweloper dysponując kapitałem oraz wiedzą (know how) jest autonomiczny
w zakresie decyzje inwestycyjnych i ponosi ich skutki (zarówno negatywne jak i pozytywne).
Tab. 5. Analiza SWOT dla budownictwa deweloperskiego
CZYNNIKI

wewnętrzne:
spółdzielnia
mieszkaniowa,
energetyka EP,
a także NI

zewnętrzne:
makroekonomii
w tym
energetyka
WEK

pozytywne
S: Biznes budowlany w naturalny sposób
wytwarza, transformuje się w „drugą nogę”
w postaci biznesu energetycznego (EP, NI).
Własne środki (deweloperów) na inwestycje
pozwalają na inwestycje energetyczne oraz
proefektywnościowe. Wysokie kompetencje
deweloperów, zarówno w zakresie energii
elektrycznej jak i ciepła przyczyniają się do
wprowadzania (w naturalny sposób) nowych
rozwiązań do osiedli. Biznes energetyczny
pozwala na dywersyfikację środków
zapewniając przychody nawet po
zakończonej inwestycji. Bardzo duży
potencjał efektywności energetycznej
uwzględniony już w fazie rozwojowej (na
etapie planowania) i projektowej.
Wprowadzenie agresywnej strategii
rynkowej tworzy możliwość aktywnego
uczestniczenia deweloperów w rynku
wschodzącym (1).
O: Budownictwo deweloperskie potencjalnie
jest w Polsce jednym z głównych
beneficjentów narastającej siły globalnego
trendu innowacji przełomowych
i antyreformatorskiej krajowej polityki
energetycznej (wytwarza się strukturalna
luka, do zagospodarowania przez
budownictwo deweloperskie).

negatywne

W: Wysokie ryzyko inwestycji
w źródła i w infrastrukturę sieciową
w przypadku wyboru strategii
związanej z agresywnym
uczestnictwem w rynku energii
elektrycznej.

T: Tak jak w wypadku spółdzielni
mieszkaniowej (tab. 3) i wspólnoty
mieszkaniowej (tab. 4).

Wymiar makroekonomiczny budownictwa wielorodzinnego. Ogólną charakterystykę
budownictwa wielorodzinnego w Polsce przedstawiono w tab. 6. Dane liczbowe
przedstawione w tej tabeli muszą być traktowane bardzo ostrożnie (z wielkim krytycyzmem).
W szczególności podkreśla się, że oprócz segmentów spółdzielczego i wspólnotowego
istnieje w budownictwie wielorodzinnym wielki segment budownictwa: komunalnego (ponad
900 tys.), zakładowego (ponad 100 tys.), TBS (prawie 100 tys.), skarbu państwa (ponad 30
tys.).
Wymiar makroekonomiczny tego budownictwa wynika z charakterystyki przedstawionej
w tab. 6. Jeszcze bardziej skondensowanymi (i bardzo szacunkowymi) wskaźnikami
charakteryzującymi budownictwo wielorodzinne w Polsce są: wartość rynkowa mieszkań –
3,2 bln PLN, inwestycje mieszkaniowe netto stanowią ok. 1% PKB (PKB w 2017 r. – 2 bln
PLN), a deweloperskie 0,3 – 0,4% PKB (wg danych NBP).
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Tab. 6. Charakterystyka budownictwa wielorodzinnego w Polsce
Wielkość

Oszacowanie liczbowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Liczba spółdzielni
Liczba spółdzielczych mieszkań (gospodarstw domowych)
Liczba mieszkań w największych spółdzielniach
Liczba bloków mieszkalnych
Roczna liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie
Wspólnoty mieszkaniowe
Liczba wspólnot
Liczba mieszkań (gospodarstw domowych)
Szacunkowa liczba bloków mieszkalnych
Szacunkowa liczba budynków podlegających ochronie konserwatorskiej

(szacunkowo) 4 tys.
2,1 mln (14,7 %)
> 30 tys.
150 tys.1
2,4 tys.
(szacunkowo) 120 tys.
2,9 mln (20,3 %)
210 tys.1
22 tys.

Budownictwo deweloperskie (segment biznesowy)
Roczna liczba budowanych mieszkań
Przychód ogółem
Zysk finansowy netto
Kapitał własny w strukturze pasywów (wg danych NBP)
1
2

90 tys.
4,1 mld2
280 mln2
45 %

Bardzo szacunkowe liczby, uzyskane w sposób pośredni.
Na podstawie danych piętnastu największych deweloperów (Navigator Dom Maklerski: „Sytuacja
największych deweloperów mieszkaniowych z rynku Catalyst po 3Q 2017 r.”).

Roczne szacunkowe zapotrzebowanie budownictwa wielorodzinnego na energię elektryczną,
ciepło (użyteczne) i paliwa transportowe (energia chemiczna) szacuje się na około: 15, 110,
80 TWh. Zapotrzebowania na ciepło użyteczne (do celów grzewczych i do produkcji CWU)
w dominującej części pokrywane jest z sieciowych systemów ciepłowniczych.
Tab. 7. Istniejące budynki wielomieszkaniowe, z podziałem według liczby mieszkań (2011)
Liczba mieszkań w budynku
Liczba budynków, tys.

(-)
razem: 535

3-4
141

5-9
158

10-19
139

20-49
69

50 i więcej
28

Tab. 8. Nowo wybudowane budynki, z liczbą mieszkań 3 i więcej (2016)
Liczba mieszkań w budynku
Liczba budynków

(-)
razem: 2250

3
59

4
150

5-10
312

11-30
817

31 i więcej
912

Z punktu widzenia znaczenia i potencjału, a także modelu transformacji energetycznej
budownictwa wielorodzinnego interesujące są dane największych spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce. Jest bowiem zrozumiałe, że w środowisku największych
spółdzielni mieszkaniowych ukształtowały się typowe układy sieciowe SN/nN
elektroenergetyki WEK. Z kolei te będą stanowić w długim horyzoncie (2050) podstawową
infrastrukturę rynku schodzącego (WEK) energii elektrycznej.
Dwa przykłady są następujące. Spółdzielnia Osiedle Młodych w Poznaniu (SOM)
obejmuje 287 budynków mieszkalnych, w których mieści się 31 tys. mieszkań; mieszka
w nich 65 tys. mieszkańców. Dodatkowo, zasoby spółdzielni obejmują 77 budynków
użytkowych. Drugi przykład, to Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (WSM) z 412
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budynkami mieszkalnymi, w których mieści się 27 tys. mieszkań; mieszka w nich 55 tys.
mieszkańców. Dodatkowe zasoby spółdzielni obejmują 77 budynków użytkowych.
Niewykorzystane szanse spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na rynku energii
elektrycznej
Powiązanie spółdzielni z infrastrukturą KSE można w wielkim przybliżeniu (szacunkowo)
przedstawić za pomocą danych przypisanych reprezentatywnemu (w tym wypadku
uśrednionemu) budynkowi. W wypadku spółdzielni SOM są to dane: liczba mieszkań
w budynku – 108, liczba mieszkańców – 226, roczne zapotrzebowanie budynku na energię
elektryczną – 230 MWh, moc szczytowa zapotrzebowania – 70 kW. W wypadku spółdzielni
WSM dane są następujące: liczba mieszkań w budynku – 65, liczba mieszkańców – 133,
roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną – 140 MWh, moc szczytowa
zapotrzebowania – 45 kW.
W jednym i drugim wypadku podstawowym układem zasilania budynku w energię
elektryczną z rynku schodzącego WEK jest przyłącze nN. Może to być przyłącze
zrealizowane bezpośrednio w stacji transformatorowej SN/nN (stacja zlokalizowana
w wydzielonej komorze w budynku) lub odczepowe/przelotowe w ciągu liniowym nN
zasilanym 2-stronnie (z transformatorów SN/nN), ale zawsze pracującym w układzie
otwartym (w stanie normalnym ciąg powinien być rozcięty w ekwiwalentnym teoretycznym
punkcie spływu).

Rys. 2. Sieć nieregularna nN, ze „zredukowanymi” ciągami nN, zasilająca mieszaną
zabudowę osiedlową, z blokami mieszkalnymi i domami jednorodzinnymi
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Ukształtowanie ciągu liniowego nN zasilanego 2-stronnie, w szczególności moc znamionowa
transformatorów i liczba budynków przyłączonych do ciągu, są na ogół zdeterminowane
warunkami awaryjnymi (dowolny z domów nie może być narażony na długotrwałe przerwy w
zasilaniu pod wpływem uszkodzenia pojedynczego transformatora). Zatem moc pojedynczego
transformatora oraz liczba budynków przyłączonych do ciągu liniowego jest zdeterminowana
sieciowymi parametrami strukturalnymi, którymi są: liczba transformatorów w stacji (1 lub 2)
oraz liczba ciągów nN włączonych do stacji transformatorowej (2, 3 lub 4). Te z kolei zależą
bezpośrednio od typu zabudowy. Może to być zwarta, regularna stara zabudowa; zabudowa
osiedlowa tylko z jednolitymi, wielkimi budynkami; zabudowa osiedlowa mieszana,
obejmująca wielkie budynki, ale również domy jednorodzinne. Przykład sieci
charakterystyczny dla ostatniej zabudowy pokazany jest na rys. 2; w tym wypadku do szyn
zbiorczych nN w stacji transformatorowej przyłączone są trzy ciągi liniowe nN.
Dla struktury sieciowej takiej jak na rys. 2, dla stacji 1-transformatorowych, dla
charakterystycznych (uśrednionych) budynków, racjonalnie dobrany (na warunki awaryjne)
transformator SN/nN w wypadku jednej i drugiej spółdzielni, to transformator o mocy
znamionowej 𝑆 = 400 𝑘𝑉𝐴. Przy tym w wypadku spółdzielni OSM z ciąg zasilanych jest
6 budynków (dwa bezpośrednio z krańcowych stacji transformatorowych), a w wypadku
spółdzielni WSM jest to 8 budynków. Oczywiście, na rynku wschodzącym energii
elektrycznej (1) zasady kształtowania układów sieciowych nN ulegną radykalnej zmianie. Za
wcześnie jest przy tym wyrokować w sprawach dotyczących postaci układów sieciowych.
Główna zasada nie budzi jednak wątpliwości. Chodzi o szanse istniejące od czasu wejścia w
życie zasady TPA (drugi unijny pakiet liberalizacyjny, 2007). Niewykorzystanie tych szans
przez ponad 10 lat przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jest ich poważnym
zaniechaniem. Mianowicie, jest to zaniechanie osłabiające presję na niezwykle potrzebne,
daleko idące zmiany na rynku energii elektrycznej, umożliwiające przełamanie jego zacofania
w segmencie taryfowym (taryf końcowych). Przełamanie zacofania na rynku końcowym
energii elektrycznej jest oczywiście warunkiem koniecznym przyspieszenia rozwoju
prosumenckiego modelu energetycznego w całym segmencie ludnościowym, którego połowa
jest, w wielkim przybliżeniu, związana z budynkami wielomieszkaniowymi (druga połowa
jest natomiast związana z budynkami jednorodzinnymi (ósmy Raport BPEP [2]).
Szansa 1. Zamiana umów z dostawcą na zapis w fakturze. Ta szansa jest do wykorzystania
w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wszystkich wielkości, od najmniejszych do
największych. Współcześnie sens zamiany należy rozpatrywać kolejno w trzech aspektach.
Po pierwsze, w aspekcie eliminowania zupełnie nieracjonalnego angażowania się
indywidualnych gospodarstw domowych w umowy z dostawcami energii elektrycznej
(angażowania pociągającego za sobą: stratę czasu, a także powodującego dyskomfort
wynikający ze zderzenia się z „systemem”). Po drugie, w aspekcie potencjalnych korzyści
polegających na obniżce kosztów energii elektrycznej, wynikających z możliwości
efektywniejszego wykorzystania zasady TPA przy zakupie zbiorowym/grupowym energii
elektrycznej. Po trzecie, w aspekcie budowania kapitału społecznego: spółdzielczego,
wspólnotowego, będącego podstawą budowania prosumenckich kompetencji energetycznych
(które z kolei tworzą punkt wyjścia do znacznie szerszego zakresu kompetencji niezbędnych
ogólnie w społeczeństwie prosumenckim).
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Szansa 2. Zmiana platformy taryfowej G na platformę B. Jest to szansa podstawowo
możliwa do wykorzystania przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe posiadające
w swoich zasobach wielkie bloki mieszkalne, zasilane bezpośrednio ze stacji
transformatorowych SN/nN. Bez większych trudności zakres wykorzystania szansy może być
rozciągnięty na przypadki wymagające niewielkich inwestycji sieciowych, polegających na
budowie krótkich odcinków linii nN (alternatywnie, polegających na odkupie przyłączy nN
od operatora OSD, jeśli ma do nich prawo własności).
Do oszacowania wykorzystuje się metodę skalowalności. Zmienną intensywną
(niezależną) jest energia elektryczna (kupowana przez gospodarstwa domowe, łącznie ze
zużywaną na potrzeby własne). Zmienną ekstensywną (zależną) jest koszt.
𝑛

𝐸𝑟 = ∑ 𝐸𝑟𝑖 + 𝐸𝑟𝑝𝑤

(1)

𝑖=1

gdzie:
Er
– roczna energia elektryczna,
Eri
– roczna energia elektryczna i-tego mieszkania,
Erpw – roczna energia elektryczna na potrzeby wspólne; dla mieszkalnictwa wielorodzinnego
szacowana roczna energia elektryczna części wspólnej wynosi od 5 % (budynki bez wind)
do 10 % (budynki z windami) całkowitego zapotrzebowania na energię.
Współczynnik skalowalności (𝑤𝑠 < 1) jest równy ilorazowi cen jednostkowych
(jednoskładnikowych): w taryfie B i G, odpowiednio 550 PLN – taryfa B (z podatkiem VAT);
720 PLN – taryfa G (z podatkiem VAT). Cenę energii elektrycznej w taryfie B i G można
obliczyć na podstawie zależności:
(2)
𝐾𝑖 = 𝑐𝑖 ∙ 𝐸𝑟
dla:
i = G – cena jednostkowa w taryfie G,
i = B – cena jednostkowa w taryfie B.
Współczynnik wykorzystania dla założonych cen wynosi ws = 0,77. Natomiast roczny koszt
hurtowego zakupu energii w taryfie B na podstawie:
(3)
𝐾𝐵 = 𝑤𝑠 ∙ 𝐾𝐺
Dla przyjętych cen zmiana taryfy pozwala na obniżenie kosztów energii o 23 %.
CHARAKTERYSTYCZNE PRZYPADKI ZABUDOWY
I ZWIĄZANE Z NIMI REFERENCYJNE MODELE ENERGETYCZNE
Pięć charakterystycznych przypadków służy w Raporcie do pobudzenia powszechnych
działań (między innymi za pomocą biblioteki BPEP) na rzecz stworzenia biblioteki modeli
referencyjnych transformacji energetycznej budownictwa wielorodzinnego. Podkreśla się
przy tym, że wszystkie te przypadki są charakterystyczne dla miast (100-300) tys.
mieszkańców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (łącznie 2,2 mln mieszkańców).
Każdy z przypadków jest przedstawiony zgodnie ze standardem, który obejmuje ogólną
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charakterystykę jakościowo-ilościową przypadku oraz trzy punkty szczegółowe, którymi są:
1° - opis zrealizowanych działań modernizacyjnych i aktualny bilans energetyczny, 2° oszacowanie korzyści związanych z potencjalnym wykorzystaniem szans, dotychczas nie
wykorzystywanych (zamiana umów z dostawcą energii elektrycznej na „zapis” w fakturze
obejmującej koszty użytkowania mieszkania, zmiana platformy taryfowej G na platformę B),
3° - prezentacja koncepcji rewitalizacji budynku (szerzej spółdzielni, wspólnoty, osiedla
deweloperskiego) do standardu budynku elektrycznego.
Opis pięciu przypadków powiązanych z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią jest
poprzedzony tym, co zostało nazwane dobrymi praktykami energetycznymi ogólnie
w budownictwie wielorodzinnym. W tym aspekcie należy podkreślić, że przedstawiona
sekwencja rewitalizacji bloku mieszkalnego do modelu semi off grid ma jedynie charakter
metodyczny; jej podstawą są zsyntetyzowane doświadczenia autorów Raportu.
Z kolei przedstawione przykłady modelowania profili też mają charakter metodyczny, ale
całkowicie innego rodzaju. Mianowicie tworzą one zbiór profili dla rzeczywistej grupy
budynków, dodatkowej względem pięciu przypadków będących głównym przedmiotem
Raportu. Ta dodatkowa grupa budynków została starannie dobrana z punktu widzenia jej
reprezentatywności w kontekście skalowalności profili, czyli możliwości ich wykorzystania
do modelowania profili ogólnie w budownictwie wielorodzinnym.
W tym kontekście ważne są następujące dwie informacje. Po pierwsze, jest to grupa
zlokalizowana w mieście 20-tysiecznym, należącym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Zatem „spina” ona (grupa budynków) perspektywę metropolii z perspektywą
miast (20-100) tys. mieszkańców, o podstawowym znaczeniu w typologii miast polskich
(w tych miastach zamieszkuje prawie 50% ludności miejskiej w Polsce). Po drugie, profile
przedstawione na rys. 3 do 10, reprezentatywne dla dobranej grupy „otwierają” obszar bardzo
dobrej skalowalności profili dla budownictwa wielorodzinnego w ogóle (dla miast poniżej 20
tys. mieszkańców budownictwo wielorodzinne typologicznie nie spełnia warunków dobrej
skalowalności profili (w szczególności ze względu na gwałtownie obniżający się
współczynnik jednoczesności obciążeń szczytowych w wypadku profili energii elektrycznej).
Ogólne zasady dobrych praktyk energetycznych w budownictwie wielorodzinnym
Tytułowe dobre praktyki, to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu. Na pewno są to dobre
praktyki (oczywiście w kontekście transformacji energetycznej) spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych (łącznie, zarządów i członków) oraz deweloperów mieszkaniowych
(i nabywców budowanych przez nich mieszkań). Także sprzedawców energii elektrycznej
oraz operatorów OSD na rynku energii elektrycznej, ale również przedsiębiorstw
ciepłowniczych i sprzedawców gazu oraz operatorów OSD na rynku gazu.
Nie pomijając dobrych praktyk podmiotów Opis przedstawiony poniżej koncentruje się
jednak na dobrych praktykach technologicznych. W takim sensie są to dobre praktyki,
których bezpośrednio nie można wprawdzie porównywać z tymi, które są przedmiotem
unijnego porządku prawnego w obszarze wytwarzania (źródeł) energii elektrycznej, ale na
pewno powinny być kształtowane przy wykorzystaniu tych ostatnich.
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Sekwencja rewitalizacji bloku mieszkalnego do modelu semi off grid. Fundamentalną
zasadą jest osadzenie tej sekwencji z jednej strony w rzeczywistości populacyjnej oraz
w polityce przestrzennego zagospodarowania kraju, a z drugiej w trajektorii transformacyjnej
(całej) energetyki. Rzeczywistość populacyjną oraz politykę przestrzennego
zagospodarowania kraju traktuje się przy tym jako uwarunkowania makroekonomiczne
w skali kraju, a trajektorię transformacyjną energetyki jako zdeterminowaną megatrendami.
W wymiarze mikroekonomicznym z kolei sekwencję rewitalizacyjną dotyczącą
pojedynczego bloku mieszkalnego trzeba osadzić w rzeczywistości spółdzielni i wspólnoty
mieszkaniowej (sprawa nie dotyczy budownictwa deweloperskiego, w którym gospodarka
energetyczna może być kształtowana w formule green field). Ze zderzenia uwarunkowań
makroekonomicznych i megatrendów z uwarunkowaniami makroekonomicznymi
i tytułowym sformułowaniem zagadnienia, wynikają bardzo poważne konsekwencje w sferze
przyczynowo-skutkowej. Mianowicie, polegające na tym, że to sekwencja rewitalizacji
pojedynczego bloku mieszkalnego warunkuje długoterminową (w horyzoncie 2050) strategię
spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznociepłowniczej, a nie odwrotnie.
Dalsze konsekwencje dotyczą wykorzystania energii elektrycznej (w tym budynkowych
źródeł PV) do integracji nowego (energetycznego) 2-ogniwowego prosumenckiego łańcucha
wartości. Rewitalizacja bloku mieszkalnego przez jego mieszkańców, pierwsze ogniwo
łańcucha, polega na integrowaniu dotychczasowego (tradycyjnego) użytkowania energii
elektrycznej oraz całkowicie nowego sposobu zaspakajania usług ciepłowniczych
i transportowych w jednolity system za pomocą infrastruktury PBMEIZPE(r), czyli
konsolidującej się w procesie rewitalizacji prosumencko-budynkowej mono elektrycznej
(zintegrowanej) infrastruktury zaspakajania potrzeb energetycznych (tradycyjnych potrzeb:
elektrycznych, ciepłowniczych i transportowych).
Drugie ogniwo prosumenckiego łańcucha wartości, to spółdzielcza, wspólnotowa
(odpowiednio) mono infrastruktura elektroenergetyczna z osłonami kontrolnymi OK
(węzłowymi i wirtualnymi) wymiany z KSE, w szczególności z rynkiem wschodzącym
energii elektrycznej (1), konsolidująca się w procesie rewitalizacji.
Na obecnym etapie rozwoju nowych technologii energetycznych – po stronie źródeł
OZE, odbiorników/odbiorów, zasobników energii (nie tylko zasobników energii elektrycznej,
ale także, a na pierwszym etapie nawet przede wszystkim, zasobników ciepła), prosumenckiej
inteligentnej infrastruktury do zarządzania
gospodarką energetyczną – sekwencja
rewitalizacji obejmuje etapy, którymi są: modernizacja oświetlenia (klatek schodowych,
zewnętrznego, mieszkań), termomodernizacja budynku połączona z inwestycjami
towarzyszącymi obejmującymi instalację pomp ciepła z systemami klimatyzacyjnowentylacyjnymi, instalacja źródeł PV (o maksymalnej możliwej mocy, warunkowanej
dostępnością powierzchni instalacjnych), sukcesywna rozbudowa modułowego agregatu
kogeneracyjnego, sukcesywna rozbudowa inteligentnej infrastruktury zarządczo-rynkowej,
sukcesywna rozbudowa infrastruktury wspólnego użytkowania transportu elektrycznego.
Przykłady modelowania profili. Na rysunkach 3 do 10 przedstawione zostały przykładowe
rzeczywiste profile 15-minutowe stacji transformatorowej SN/nN zasilającej w mieście 20tysięcznym grupę bloków 4-kondygnacyjnych zlokalizowanych przy jednej ulicy (cztery
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bloki) o rocznym zapotrzebowaniu 390 MWh. Grupa bloków, do której odnoszą się profile
jest reprezentatywna z punktu widzenia skalowalności profili dla szerokiej klasy
budownictwa wielorodzinnego w miastach, poczynając od 20-tysięcznych aż do największych
(jest ona dalej w Raporcie nazywana grupą referencyjną). Oczywiście, stacja
transformatorowa SN/nN jest reprezentatywna dla przepływów na osłonach OK2
elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej charakterystycznej dla tej szerokiej klasy
budownictwa wielorodzinnego.

Rys. 3. Przykładowy profil zapotrzebowania referencyjnej grupy budynków wielorodzinnych

Zbiór profili zaprezentowanych na rysunkach 3 do 10 został starannie dobrany z punktu
widzenia czterech kryteriów. Pierwszym jest nawiązanie do tradycji elektroenergetyki WEK.
W szczególności chodzi o podejście metodyczne, w ramach którego stosowany jest roczny
czasu T wykorzystania mocy szczytowej obciążenia, obliczane są różnorodne kwantyle mocy
obciążenia, oraz tworzone są wykresy uporządkowany obciążenia, rysunki 3, 4. Czarną
poziomą linią zaznaczono moc około 57 kW, która stanowi kwantyl mocy godzinowych rzędu
0,8. Oznacza to, że roczny czas występowania mocy poniżej 57 kW wynosi 7000 h. Moc
szczytowa wynosi 120 kW. Tej mocy szczytowej, i rocznemu zużyciu energii elektrycznej
390 MWh, odpowiada czas wykorzystania mocy szczytowej obciążenia 𝑇 = 3250 ℎ. Można
przyjąć, że jest to wartość referencyjna czasu T: bardzo dobra dla budynku (dla grupy
budynków) o liczbie mieszkań 150-300, i dobra dla największych nawet pojedynczych
budynków (takich jak Superjednostka w Katowicach – 762 mieszkania).
Profil roczny (15-minutowy) przedstawiony na rys. 1 jest dobrą wyjściową ilustracją do
zagadnień, które są związane z doborem źródeł PV (o wymuszonej produkcji) oraz źródeł
kogeneracyjnych (trójgeneracyjnych) korzystających z transferu gazu z rynku ciepła
(z segmentu kotłowni) i mini-elektrowni (mikro-elektrowni) dieslowskich korzystających
z transferu paliwowego z rynku paliw transportowych. Jednak przydatne są tu dwa
komentarze.
Pierwszy nawiązuje do doboru źródeł wytwórczych w elektroenergetyce WEK, czyli
w systemie KSE. Mianowicie, chodzi o dobór podstawowych elektrowni na węgiel brunatny,
podstawowych i podszczytowych elektrowni na węgiel kamienny. Chodzi także o dobór
źródeł z wymuszoną produkcją, czyli w Polsce źródeł kogeneracyjnych i elektrowni wodnych
16

przepływowych (w wymiarze globalnym najważniejszymi źródłami z wymuszoną produkcją,
tworzącymi bardzo wielkie problemy w systemach małych i średniej wielkości, takich jak
polski system KSE, są oczywiście elektrownie jądrowe). Wreszcie, chodzi o dobór źródeł
wytwórczych szczytowych, mianowicie wodnych elektrowni szczytowo-pompowych
(regulacyjno-bilansujących); w wymiarze globalnym ważnymi źródłami szczytowymi są
gazowe elektrownie szczytowe (regulacyjno-bilansujące).

Rys. 4. Uporządkowany roczny profil zapotrzebowania budynków wielorodzinnych

Otóż w metodzie energetyki WEK w doborze źródeł (w zagadnieniach rozwojowych
i inwestycyjnych charakterystycznych dla KSE) wystarczające są, z uwagi na małą dynamikę
źródeł, profile godzinowe.

Rys. 5. Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych ze źródłem PV o mocy 120 kW (120 MWh)

W energetyce EP-NI (ogólnie, nie tylko w segmencie budownictwa wielorodzinnego) profile
15-minutowe będą coraz mniej wystarczające; profile 5-minutowe będą potrzebne jako
podstawowe. Inną sprawą jest konwencja znakowania ± (plus-minus): obciążenia, produkcji,
bilansu (deficytu, nadwyżki). Na rys. 3 obciążenie jest znakowane jako +, tak jak w metodzie
energetyki WEK, gdzie nie powodowało to żadnych utrudnień. W energetyce EP-NI (znowu,
ogólnie, nie tylko w segmencie budownictwa wielorodzinnego) podtrzymywanie takiego
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znakowania powodowałoby narastanie trudności. Dlatego dalej (rys. 5 i wszystkie dalsze
w Raporcie) konsekwentnie stosuje się w wypadku obciążenia i deficytu w bilansach na
osłonach kontrolnych OK znakowanie −, a wypadku produkcji i nadwyżki (w bilansach na
osłonach kontrolnych OK) znakowanie +.
Jeszcze inną sprawą jest celowość inwersji rocznego profilu uporządkowanego. Profil
na rys. 4 jest przedstawiony w konwencji stosowanej w metodzie energetyki WEK, jako
funkcja malejąca. Taka konwencja w metodzie energetyki WEK jest uzasadniona, bo chodzi
o koncentrację na pełnym pokryciu szczytowego zapotrzebowania (na dobrym skalibrowaniu
marginesy mocy w KSE).

Rys. 6. Uporządkowany roczny profil obciążenia referencyjnej grupy bloków mieszkalnych

W wypadku energetyki EP-NI (ogólnie, w tym w wypadku budownictwa wielorodzinnego)
potrzebna jest koncentracja na deficycie energii na osłonach kontrolnych OK (margines mocy
w osłonie kontrolnej ma niewielkie znaczenie objaśniające, ze względu na właściwości źródeł
wytwórczych w osłonach). Dlatego w dalszej części Raportu, poczynając od rys. 6, roczne
(i inne) profile uporządkowane przedstawia się w postaci funkcji rosnących.

Rys. 7. Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych w okresie niskiej produkcji źródła PV
oraz dużej mocy obciążenia – od 11.01.2017 do 18.01.2017
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Drugie kryterium, które zdecydowało o sposobie zaprezentowania profili poniżej (dla
referencyjnej grupy budynków), nawiązuje do tradycji elektroenergetyki WEK dotyczącej
charakterystycznych stanów obciążenia KSE (sezon letni i zimowy; szczyt wieczorny
i przedpołudniowy oraz dolina nocna), rys. 7 do 10.

Rys. 8. Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych w okresie wysokiej produkcji źródła PV
oraz małej mocy obciążenia – od 19.06.2017 do 26.06.2017

Przedstawione na rysunkach 7 do 10 bilanse mocy są charakterystyczne dla energetyki NI-EP,
jeżeli dotyczą osłony kontrolnej (przyłącza budynków, grupy budynków), w której istnieją
źródła z produkcją wymuszoną. W przypadku referencyjnej grupy bloków mieszkalnych jest
to źródło PV, które szczególnie w okresie letnim w istotny sposób wpływa na bilans energii
elektrycznej. Bilans energii w okresie dużej produkcji (rys. 8 i 10) tworzy możliwość handlu
energią (przy uwzględnieniu ograniczeń związanych z wykorzystaniem współczynnika net
meteringu poza formułą prosumencką) na rynku wschodzącym (1). Propozycja takiego
handlu, wykorzystującego technologię blockchain do wystawiania ofert pakietów energii,
została opisana w Raporcie 7 cyklu BPEP [2].

Rys. 9. Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych w okresie niskiej produkcji źródła PV
oraz dużej mocy obciążenia – dzień 11.01.2017
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Dla budownictwa wielomieszkaniowego (ze względu na ograniczenia dostępnej powierzchni
na której można zainstalować panele PV) produkcja ze źródeł PV nie pozwala na pokrycie
zapotrzebowania, nawet w przypadku rocznego okresu rozliczenia energii (net metering).
Dodatkowo zapotrzebowanie jest odwrotnie skorelowane z produkowaną energią elektryczną
(rys. 5).

Rys. 10. Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych w okresie wysokiej produkcji źródła PV
oraz małej mocy obciążenia – dzień 19.06.2017

Występowanie dużych deficytów w zimie stanowi argument na rzecz inwestycji w gazowe
źródła kogeneracyjne. Źródła te pozwalają na pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną w okresach małej produkcji źródeł PV (rys. 7 i 9). Dla każdego przypadku
potrzebny jest jednak racjonalny dobór mocy poszczególnych źródeł uwzgledniający
zapotrzebowanie, dostępność terenu itd. Należy jednak podkreślić, że dostępność rozwiązań
i bardzo duży postęp technologiczny zarówno źródeł ciepła jak i źródeł energii elektrycznej
daje realne możliwości lokalnego pokrycia potrzeb energetycznych, w szczególności jeżeli
rozważy się koncepcję budynku elektrycznego (rys. 1).
Superjednostka (centrum Katowic) – studium przypadku 1
Superjednostka jest budynkiem stanowiącym przykład „ekstremalnego” rozwiązania
w budownictwie wielorodzinnym. Budynek został wybudowany w 1972 r. (w pierwszym roku
realizacji programu budowy Drugiej Polski, a przed pierwszym światowym kryzysem
energetycznym 1973/1974). Na budynek składają się 762 mieszkania rozmieszczone na
15 piętrach; parter („nogi”) jest poziomem usługowo-technicznym. Pozostałe dane są
następujące: łączna wysokość budynku – 51 m, długość – 187,5 m, powierzchnia użytkowa –
37,4 tys. m², powierzchnia mieszkalna – 33,6 tys. m², kubatura – 164 tys. m³, liczba klatek
schodowych – 9 (3 segmenty po 3 klatki schodowe), windy – 12, garaże w podziemiu – 173.
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Rys. 11. Ogólny widok superjednostki (centrum Katowic)

Rys. 12. Wybrana infrastruktura sieciowa WEK w otoczeniu superjednostki
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Również infrastruktura energetyki WEK stanowi przykład ekstremalnych rozwiązań
charakterystycznych dla okresu najintensywniejszego kształtowania się nieracjonalnych
koncepcji strukturalnych energetyki WEK, w tym w sferze bezpieczeństwa energetycznego
(pewności zasilania). W obszarze wytwarzania skutkiem nieracjonalnych koncepcji były
wymagane bardzo duże systemowe marginesy mocy wytwórczej (w Polsce 25%). W obszarze
sieci była to redundancja sieciowa (praktyczna zasada: n – 1, n – 2, a nawet n – 3). Duża
redundancja sieciowa nie zapewnia jednak automatycznie wysokiej niezawodności.
W sytuacji, kiedy występuje współzależność uszkodzeń (układowa, lub konstrukcyjna:
zwielokrotnione linie kablowe we wspólnych kanałach kablowych, wielotorowe linie
napowietrzne, inne) zwiększanie redundancji może prowadzić do pogorszenia się
niezawodności). Infrastruktura energetyki WEK przedstawiona na rys. 12, do której
przyłączona jest Superjednostka, stanowi studium przypadku umożliwiające analizę SWOT
wielkiej wagi, dotyczącą porównania infrastruktury WEK oraz infrastruktury prosumenckiej
(analizy taka nie wchodzi jednak w zakres Raportu).
Zrealizowany zakres modernizacji, bilans energetyczny. Superjednostka w Katowicach
jest przykładem budynku, który w strukturze Katowickiej Spółdzielni mieszkaniowej ma
status osiedla. Wybudowany w latach 1970. budynek charakteryzował się bardzo wysokim
jednostkowym zużyciem energii wynoszącym blisko 300 kW/m2. Termomodernizacja została
rozpoczęta w 2001 r. od ocieplania dylatacji, następnie ocieplono elewację i stropodach,
a zakończono termomodernizację w 2011 r. Zmodernizowano również centralne ogrzewanie,
w tym: zamontowano regulatory, zawory podpionowe i separatory mikro-pęcherzy
zanieczyszczeń a także zamontowano podzielniki ciepła. Od początku eksploatacji budynek
przeszedł wiele modernizacji, które przyczyniły się do prawie trzykrotnego obniżenia zużycia
ciepła grzewczego (105 kWh/m2). W budynku wymieniono oświetlenie na energooszczędne
z czujnikami ruchu a także zmodernizowano windy. Charakterystyka energetyczna budynku
obejmująca ciepło grzewcze przed i po modernizacji oraz energię elektryczną została
przedstawiona w tab. 9.
Tab. 9. Zużycie i koszt ciepła na cele grzewcze budynku (superjednostki)
przed i po zakończeniu modernizacji (2011) oraz zapotrzebowanie na energię elektryczna.
Zużycie roczne,
MWh
Ciepło grzewcze
przed modernizacją
Ciepło grzewcze
po modernizacji
Energia elektryczna,
mieszkańcy
Energia elektryczna,
potrzeby wspólne

Roczny koszt, Koszt jednostkowy, Jednostkowe zużycie
tys. PLN
PLN/MWh
roczne

9900

2500

260

295 kWh/m2

3500

900

260

105 kWh/m2

1530

1100

720

2 MWh/mieszkanie

160

118

720

210 kWh/mieszkanie

Grube oszacowanie skutków zmiany taryf energii elektrycznej: z taryf G na taryfy B.
Do oszacowania wykorzystuje się metodę skalowalności. W wypadku superjednostki
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potencjalna energia elektryczna (największa, gdyby zmiana objęła wszystkie gospodarstwa
domowe) wynosi 1,7 GWh, co daje roczne oszczędności 275 tys. PLN.
Koncepcja rewitalizacji budynku do standardu budynku elektrycznego. Powierzchnia
dachu superjednostki wynosi prawie 3200 m2 a ponieważ jest to dach płaski ze stosunkowo
małą liczbą kominów wentylacyjnych i innych obiektów utrudniających montaż paneli PV,
szacuje się, że można na nim zamontować źródła PV o mocy 250 kW i rocznej produkcji 250
MWh. Taka energia pozwala na pokrycie energii elektrycznej potrzeb wspólnych budynku
bilansowanych w okresie roku.
Ze względu na bardzo duże potrzeby energetyczne, skupione w ograniczonej przestrzeni
centrum miasta, transformacja tak dużego budynku do standardu budynku elektrycznego jest
bardzo trudna. Należy jednak podkreślić, że modernizacje są ciągle wykonywane a koszty
ulepszeń i prac modernizacyjnych poniesionych w latach 1992 – 2017 wyniosły 24 mln PLN.
Roczne oszczędności, jedynie w przypadku ciepła grzewczego, uzyskiwane dzięki
dotychczasowemu zakresowi modernizacji wynoszą 1,6 mln PLN.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice – studium przypadku 2
Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice położona jest na obrzeżach miasta w pobliżu strefy
ekonomicznej. Zasoby spółdzielni mieszkaniowej obejmują 26 budynków mieszkalnych 4kondygnacyjnych bez windy, o łącznej liczbie mieszkań 1011. Powierzchnia użytkowa
mieszkań wynosi 32 tys. m2. Dodatkowo w zasobach spółdzielni znajduje się parking,
budynek handlowy i budynek przychodni.

Rys. 13. Widok jednego z typowych budynków mieszkalnych
spółdzielni mieszkaniowej „Stare Gliwice”

Realizowany zakres rewitalizacji, bilans energetyczny. Spółdzielnia rozpoczęła w 2015 r.
duży program termomodernizacyjny połączony z gruntowną modernizacją gospodarki
ciepłowniczej (sposobem użytkowania ciepła grzewczego i CWU). Już w pierwszym etapie
modernizacji (zrealizowanym) dane o aktualnym zużyciu energii są monitorowane
i archiwizowane. Umożliwia to zarządowi i członkom (mieszkańcom) na dostęp do
aktualnych i archiwalnych profili ciepła grzewczego i CWU. Inwestycją towarzyszącą było
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nabycie przez spółdzielnię sieci internetowej. Pozwala to na łatwe przesyłanie informacji
potrzebnych do monitorowania zużycia ciepła, a dodatkowo umożliwia spółdzielni
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców.

Rys. 14. Infrastruktura sieciowa WEK i spółdzielcza,
do której przyłączone są budynki spółdzielni mieszkaniowej „Stare Gliwice”

Energetyczny bilans wyjściowy (przed gruntowną termomodernizacją) przedstawiono
w tab. 10. Czterokondygnacyjne budynki w spółdzielni charakteryzują się niskim
jednostkowym zużyciem energii wynoszącym 81 kWh/m2. Zużycie to jest niższe od
aktualnych wymagań dla nowo budowanych budynków (85 kWh/m2) i świadczy o dobrej
polityce ciepłowniczej spółdzielni.
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Tab. 10. Charakterystyka energetyczna spółdzielni mieszkaniowej Stare Gliwice
Zużycie roczne,
MWh

Roczny koszt, Koszt jednostkowy, Jednostkowe zużycie
tys. PLN
PLN/MWh
roczne

Ciepło grzewcze

2660

718

270

81 kWh/m2

Ciepło CWU
Energia elektryczna,
mieszkańcy
Energia elektryczna,
potrzeby wspólne
Gaz

1690

330

195

796 kWh/os

2000

1530

720

2 MWh/mieszkanie

100

72

720

100 kWh/mieszkanie

1480

371

250

700 kWh/os

Grube oszacowanie skutków zmiany taryf energii elektrycznej: z taryf G na taryfy B.
Budynki spółdzielni mieszkaniowej Stare Gliwice stanowią zwartą grupę budynków
oddalonych od siebie o 10 do 50 m. Budynki zasilane są z czterech stacji transformatorowych
SN/nN. Spółdzielnia mieszkaniowa toczy spór sądowy o istniejącą infrastrukturę (stacje
transformatorowe SN/nN oraz linie elektroenergetyczne). Infrastruktura została wybudowana
przez Gliwicką Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 1980., a następnie przekazana na rzecz
ówczesnego zakładu energetycznego (Górnośląski Zakład Energetyczny, energetyka WEK).
Spółdzielnia mieszkaniowa podjęła działania na rzecz odzyskania prawa własności do
transformatorów SN/nN i linii nN (wraz z przyłączami). Po przejęciu przez spółdzielnię
infrastruktury zaistnieją warunki do zmiany taryf G na taryfę B.
Przedstawione poniżej oszacowanie potencjalnych korzyści przeprowadzone zostało
z wykorzystaniem propozycji metodycznej przedstawionej w pierwszej części Raportu.
Punktem wyjścia do oszacowania jest roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Wynosi ono: 1011 mieszkań x 2 MWh (na mieszkanie) plus około 100 MWh na potrzeby
wspólne, co daje łączne roczne zapotrzebowani 2,1 GWh. Wykorzystując współczynnik
skalowalności można oszacować korzyści wynikające ze zmiany taryfy G na B. Wynoszą one:
1,6 mln PLN (obecny szacunkowy roczny koszt energii elektrycznej) x 0,23 (współczynnik
skalowalności), co daje 370 tys. PLN rocznych oszczędności.
Koncepcja rewitalizacji budynku do standardu budynku elektrycznego. W ramach
rewitalizacji budynków spółdzielczych przewiduje się kontynuację termomodernizacji oraz
modernizację systemu ciepłowniczego. Realizowana modernizacja systemu ciepłowniczego
polega na decentralizacji systemu, polegającej na budowie indywidualnych węzłów cieplnych
dla każdego budynku. Sterowanie i nadzór nad węzłami będzie realizował system SyNiS
(w połowie 2018 r. system jest na etapie uruchamiania). System ten pozwala na pełne
monitorowanie i kontrolę węzłów ciepłowniczych. Wybrane funkcjonalności systemu
obejmują: dostęp online do parametrów pracy węzłów wraz z danymi historycznymi,
indywidualną zmianę parametrów pracy a także system powiadamiania o alarmach
i zdarzaniach występujących w sieci.
Indywidualna kontrola oraz algorytmy pracy węzłów pozwolą na ograniczenie zużycia
energii cieplnych ale także ograniczenie cieplnej mocy przyłączeniowej. Zgodnie
z szacunkami wprowadzenie systemu i termomodernizacja pozwolą na roczne zmniejszenie
zużycia ciepła grzewczego o 15 % a ciepła CWU o 10 %. Całkowite koszty rewitalizacji
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szacuje się na 9,5 mln PLN (termomodernizacja – 7 mln, modernizacja systemu
ciepłowniczego – 2,5). Szacowane roczne oszczędności, to 430 tys. PLN.
Tab. 11. Porównanie zapotrzebowania na ciepło grzewcze przed i po rewitalizacji
Zużycie roczne, MWh

Roczny koszt, Koszt jednostkowy, Jednostkowe zużycie
tys. PLN
PLN/MWh
roczne
Przed modernizacją

Ciepło
grzewcze

2660

718

270

81 kWh/m2

Ciepło CWU

1690

330
Po modernizacji

195

796 kWh/os

2260

530

235

69 kWh/m2

1513

261

173

713 kWh/os

Ciepło
grzewcze
Ciepło CWU

Osiedle Stare Gliwice jest w dobrej sytuacji wyjściowej na drodze do osiedla elektrycznego.
Stanowi o tym niskie zapotrzebowanie na ciepło oraz duży potencjał w zakresie instalacji
źródeł PV (26 budynków o powierzchni dachów równej 300 m2 każdy). Taka powierzchnia
dachu (pojedynczego) po uwzględnieniu kominów wentylacyjnych i innych obiektów
pozwala na montaż paneli PV o mocy potencjalnie wynoszącej 20-25 kW (roczna produkcja
20-25 MWh). Montując panele na wszystkich budynkach osiąga się moc wynoszącą 500-650
kW (roczna produkcja 500-650 GWh). Pozwala to na pokrycie 25 % całkowitego
zapotrzebowania na energię elektryczną.
Wspólnota mieszkaniowa 1 (duży blok mieszkalny w Gliwicach) – studium przypadku 3
Jest to wspólnota zamieszkująca 11-kondygnacyjny blok mieszkalny na planie kwadratu,
z jedną klatką schodową. W bloku znajduje się 56 mieszkań (2- i 3-pokojowych o łącznej
powierzchni 2815 m2) oraz piwnice.

Rys. 15. Ogólny widok budynku wspólnoty mieszkaniowej 1
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Budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa PEC Gliwice, które
dostarcza do budynku zarówno ciepło grzewcze jak i ciepłą wodę CWU, produkowaną
w grupowym wymienniku ciepła (zasilającym cztery budynki). Budynek jest podłączony do
sieci gazu ziemnego wysokometanowego (ciśnienie do 0,5 MPa), gaz zasila kuchnie gazowe,
w które są wyposażone wszystkie mieszkania.

Rys. 16. Infrastruktura sieciowa WEK, do której przyłączony jest budynek wspólnoty
mieszkaniowej 1

Zrealizowany zakres modernizacji, bilans energetyczny. W części ciepłowniczej
przeprowadzona została w 2004 r. zasadnicza modernizacja. Była to mianowicie
termomodernizacja budynku, do ocieplenia wykorzystany został styropian o grubości 10 cm.
Mieszkania wyposażone zostały w podzielniki ciepła pozwalające na indywidualne
rozliczanie ciepła.
W części elektrycznej zrealizowane zostały jednie „kosmetyczne” modernizacje, przy
tym jedna miała tylko charakter „towarzyszący”. Mianowicie, w 2013 r. była to modernizacja
dwóch wind, w które jest wyposażony budynek (oczywiście, w tym wypadku trzeba mówić
jedynie o obniżeniu elektrochłonności wind wynikającej z ich wyższej klasy efektywności
energetycznej, jako dodatkowym skutku wymiany wind uwarunkowanej podstawowo
względami użytkowymi). Z kolei w 2017 r. przeprowadzona została modernizacja
oświetlenia części wspólnej budynku (i otoczenia) polegająca na wymianie tradycyjnego
oświetlenia na oświetlenie LED; zainstalowane źródła LED wyposażone są w czujniki ruchu
i zmierzchu (zapewniające dodatkowe ograniczenie zużycia energii).
Tabela 12 wymaga odrębnego komentarza dotyczącego jednostkowego rocznego zużycia
poszczególnych rodzajów energii (ciepła, energii elektrycznej, energii chemicznej gazu).
Termomodernizacja budynku pozwoliła na osiągniecie rocznego współczynnika
zapotrzebowania na ciepło porównywalnego do wymagań dla nowobudowanych budynków.
Doprowadzenie ciepła realizowane jest w taki sam sposób jak przed termomodernizacją.
Istniejąca wymiennikownia jest zbyt duża jak na zmniejszone potrzeby ciepła grzewczego,
zwłaszcza, że pozostałe budynki zasilane z wymiennikowni również zostały ocieplone.

27

Istotny jest również podział kosztów dostarczenia ciepła grzewczego. Dla wspólnoty 70 %
kosztów związane jest z opłatami stałymi za przyłącze.
Energia chemiczna gazu wykorzystywana jest jedynie w kuchniach gazowych. W 2015 r.
zarząd wspólnoty rozważał zmianę energii chemicznej gazu na energię elektryczną, ale ze
względu na konieczność zmiany instalacji wewnętrznej (doprowadzenie zasilania
trójfazowego do mieszkań) oraz konieczność wymiany kuchenek gazowych na elektryczne
uchwała nie została przyjęta, w szczególności ze względu na drogie (wówczas) kuchnie
indukcyjne.
Tab. 12. Charakterystyka energetyczna budynku wspólnoty 1, energia elektryczna tylko w
zakresie części wspólnej

Ciepło grzewcze
Ciepło CWU
Energia elektryczna,
mieszkańcy
Energia elektryczna,
potrzeby wspólne
Gaz

Zużycie roczne
MWh
252,3
Koszty stałe (70%)
Koszty zmienne (30%)
54

Roczny koszt Koszt jednostkowy
tys. PLN
PLN/MWh
70
280
49
194
21
83
14,9
280

112

80,6

720

10,1

5,8

585

85,5

21,5

251

Jednostkowe
zużycie roczne
90 kWh/m2
458 kWh/os
2 MWh/mieszkanie
180
kWh/mieszkanie
724 kWh/os

Wspólnota 1 zarządzana jest przez zewnętrzną firmę (funkcjonującą na rynku usług
administrowania i zrządzania nieruchomościami). Firma ta obsługuje rozliczanie ciepła,
energii elektrycznej na potrzeby wspólne oraz gazu (w mieszkaniach nie ma podliczników
gazu). Ze względu na to, że energia elektryczna na potrzeby wspólne rozliczana jest przez
zewnętrzną firmę, to mogła ona zaoferować dostarczenie energii po cenie netto (podatek VAT
został rozliczony w inny sposób). Odliczenia podatku nie może dokonać spółdzielnia
w budynkach które są jej własnością.

Rys. 17. Zużycie ciepła grzewczego (2016) z podziałem na miesiące

Na rysunkach 17 do 20 zamieszczono miesięczne profile zużycia ciepła grzewczego, ciepła
CWU, energii elektrycznej na potrzeby wspólne oraz gazu (kuchnie gazowe). Profile te
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można potraktować jako profile referencyjne (z uwzględnieniem współczynników
skalujących) dla budynków wielomieszkaniowych. Współczynniki skalujące będą zależne od
różnych parametrów, a mianowicie: ciepło grzewcze – jednostkowe zapotrzebowanie ciepła
grzewczego; ciepło CWU – osoby; energia elektryczna – mieszkania; gaz (na potrzeby kuchni
gazowych) – osoby.
Okres grzewczy w Polsce zaczyna się od połowy września i trwa do połowy maja (rys.
17), przy czym największe zapotrzebowanie występuje w grudniu i styczniu. Należy jednak
podkreślić, że zużycie ciepła grzewczego zależy od temperatury zewnętrznej i profil
zapotrzebowania może różnić się w każdym roku, jednak ogólna tendencja pozostanie taka
sama. Taki profil został w raporcie przyjęty do analizy zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Rys. 18. Zużycie ciepła CWU (2016) z podziałem na miesiące

Profil ciepła CWU jest bardzo stabilny w ciągu roku. Niewielkie zmiany zużycia nie
przekraczają 10 % średnio-miesięcznej wartości wynoszącej dla wspólnoty 4,5 MWh.
Zapotrzebowanie ciepła CWU można więc przyjąć na stałym poziomie w całym roku.
Analogicznie wygląda zużycie energii elektrycznej na potrzeby wspólne (rys. 19).

Rys. 19. Zużycie energii elektrycznej w części wspólnej (2016) z podziałem na miesiące

Również zużycie gazu w kuchniach gazowych (rys. 20) jest bardzo podobne w każdym
miesiącu. Mniejsze zużycie w okresie letnim wynika z sezonu urlopowego.
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Rys. 20. Zużycie gazu w kuchniach gazowych (2016) z podziałem na miesiące

Grube oszacowanie skutków zmiany taryf energii elektrycznej: z taryf G na taryfy B. Do
obliczeń wykorzystano rzeczywiste dane o rzeczywistym zużyciu energii na potrzeby
wspólne oraz przyjęto szacunkową roczna wartość zużycia wynosząca 2 MWh na osobę. Dla
jednoskładnikowych cen energii przedstawionych w tab. 13 (z których wynika współczynnik
skalujący) dla rocznego zużycia energii wynoszącego 120 MWh roczny koszt uniknięty
energii (w przypadku przejścia na taryfę B wszystkich mieszkańców) wynosi 20 tys. PLN.
Daje to średnioroczne oszczędności około 360 PLN na mieszkanie.
Tab. 13. Porównanie kosztów energii elektrycznej wspólnoty mieszkaniowej 1
przy zmianie taryfy G na B
Zużycie
MWh
Potrzeby wspólne,
bez VAT
Mieszkańcy,
z VAT
Suma

Taryfa G
Jednoskładnikowa
Roczny
cena energii
koszt, tys.
PLN/MWh
PLN

Taryfa B
Jednoskładnikowa
Roczny koszt,
cena energii
tys. PLN
PLN/MWh

10

585

5,8

450

4,5

112

720

80,6

550

62,0

122

(-)

(-)

(-)
Roczny koszt uniknięty
Średnioroczny koszt uniknięty na mieszkanie

(-)
20 (23 %)
360 PLN

Koncepcja rewitalizacji budynku do standardu budynku elektrycznego. Zrealizowana
termomodernizacja została wykonana prawie 15 lat temu, wykorzystując dostępne wówczas
technologie (10 cm styropian). Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną wymaga
zastosowania termomodernizacji realizowanej nowoczesnymi metodami (płyta fenolowa,
płyta PIR, bezspoinowe systemy ocieplania itp.). W celu dalszego ograniczenia zużycia ciepła
można zastosować rekuperację, jednak ze względu na konieczność zwiększenia kanałów
wentylacyjnych jest ona trudna w realizacji. Wymaga w większości przypadków
wykorzystanie części mieszkalnej.
Całkowita powierzchnia dachu budynku wspólnoty 1 wynosi 625 m2, jednak kształt dachu
pozwala wykorzystać jedynie około 100 m2 powierzchni dachu pod montaż paneli PV.
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Dostępna moc źródeł PV wynosi około 16-20 kW. Pozwala to na uzyskanie 16-20 MWh
rocznie. Przewyższa to dwukrotnie zapotrzebowanie energii na potrzeby wspólne.
Zmiana sposobu przyrządzania posiłków pozwoliłaby na ograniczenie rocznego zużycie
energii pierwotnej (chemicznej gazu) z 85 MWh do 43 MWh (o 50 %) energii elektrycznej
(zakładając sprawność kuchenki gazowej wynoszącej 45 %, natomiast kuchenki indukcyjnej
90 %). Dodatkowo energia elektryczna mogłaby pochodzić z zainstalowanych źródeł PV.
Zwiększyłoby to wykorzystanie energii na potrzeby własne, ze względu na dużą korelację
produkcji w źródłach PV i zapotrzebowania kuchni indukcyjnej na energię elektryczną.
W przypadku transformacji do budynku elektrycznego, jest to jeden ze sposobów
ograniczenia zużycia energii pierwotnej. Rozwój technologii kuchni indukcyjnych, a także
spadek ich cen pozwoli ponownie rozważyć zmianę kuchni gazowych na indukcyjne
(propozycja zarządu została odrzucona przez mieszkańców w 2015 r.), w szczególności, że
budynek czeka kosztowana modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej.
Wspólnota mieszkaniowa 2 (kamienica podlegająca ochronie konserwatorskiej)
– studium przypadku 4
Wspólnota mieszkaniowa 2 to ponad stuletnia kamienica podlegająca ochronie
konserwatorskiej. Jest to trzy piętrowy, podpiwniczony budynek zlokalizowany w zwartej
zabudowie. We wspólnocie 2 znajduje się 9 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 715
m2 (całkowita powierzchnia 1120 m2). Kamienica nie jest ocieplona, a z drugiej strony ze
względu na ochronę konserwatorską jej rewitalizacja energetyczna napotyka na liczne
ograniczenia.

Rys. 21. Ogólny widok budynku wspólnoty mieszkaniowej 2
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Rys. 22. Budynek wspólnoty mieszkaniowej 2 w mini-otoczeniu urbanistycznym,
z infrastrukturą sieciową energetyki WEK (sieci: elektroenergetyczna i gazowa)

Zrealizowany zakres modernizacji, bilans energetyczny. Zrealizowany już zakres
rewitalizacji polegał na adaptację poddasza do celów mieszkaniowych. Podczas prac
adaptacyjnych został wymieniony i ocieplony dach, w którym zamontowano nowe okna
dachowe. Na strychu znajdowały się również małe przypodłogowe okienka, które zostały
zaślepione od wewnątrz. Pozostałe okna są stare, drewniane i charakteryzują się słabymi
właściwościami izolacyjnymi. Oprócz zmodernizowanego dachu pozostała część budynku nie
jest ocieplona, ze względu na konieczność zachowania oryginalnego wyglądu.
Budynek charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na ciepło grzewcze.
Jednostkowe roczne zapotrzebowanie na ciepło szacuje się na 300 kWh/m2. Zapotrzebowanie
to aktualnie pokryte jest indywidualnie przez mieszkańców w bardzo różny sposób. Jedno
z mieszkań ogrzewane jest elektrycznie za pomocą pieców akumulacyjnych, w pozostałych
przypadkach jest to ogrzewanie gazowe, a w dwóch mieszkaniach węglowe.
Tab. 14. Charakterystyka energetyczna budynku wspólnoty 2
Ciepło grzewcze
Ciepło CWU
Energia elektryczna
Gaz
1

Zużycie roczne, MWh

Jednostkowe zużycie roczne

215

300 kWh/m2

36
20+161
180

1200 kWh/os
4 MWh/mieszkanie
20 MWh/mieszkanie

energia na cele grzewcze w mieszkaniu ogrzewanym piecem akumulacyjnym

Grube oszacowanie skutków zmiany taryf energii elektrycznej: z taryf G na taryfy B.
Zmiana taryf G na taryfę B przez wszystkich mieszkańców, pozwoliłaby na zmniejszenie
kosztu energii elektrycznej o prawie 6 tys. PLN. Jednak budynek wspólnoty 2 jest oddalony
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od stacji transformatorowych (rys. 22), charakteryzuje się stosunkowo niskim
zapotrzebowaniem na energię elektryczną (mała liczba mieszkań) oraz zlokalizowany jest
w zwartej zabudowie. Uwarunkowania te uniemożliwiają przejście wspólnoty 2 na taryfę B.
Koncepcja rewitalizacji budynku do standardu budynku elektrycznego. Kamienica
podlega nadzorowi konserwatora, który nie wyraża zgody na zmiany w elewacji frontowej.
Pierwotny wygląd zewnętrzny musi zostać zachowany, dlatego termomodernizacja jest
trudniejsza w realizacji ale możliwa. Jednym ze sposobów jest zastosowanie docieplenia
wewnętrznego realizowanego np. za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych wykonanych
z lekkiej odmiany betonu komórkowego. Konserwator pozwala na modyfikację kamienicy od
strony podwórza. Tylną ścianę można ocieplić za pomocą tradycyjnych metod, które nie
ingerują w przestrzeń mieszkalną. Po termomodernizacji klatki schodowej oraz wymianie
starych okien i drzwi, szacuje się możliwość uzyskania rocznego zapotrzebowania na ciepło
wynoszące mniej niż 100 kWh/m2.
Specyfika kamienicy oraz fakt, że jest ona we wspólnocie może utrudnić realizację
rewitalizacji. Prawo spółdzielcze definiuje wspólnotę jako „ułomną” osobowość prawną,
dlatego może pojawić się trudność w uzyskaniu zgody oraz funduszy remontowych. Prawo
spółdzielcze w przypadku wspólnoty jest tak skonstruowane, że jeden współwłaściciel może
doprowadzić do zablokowania inwestycji. Wspólnota 2 jest więc przypadkiem o bardzo
skomplikowanej sytuacji prawnej. Należy jednak podkreślić, że pomimo tego proces
rewitalizacji został zapoczątkowany (wymieniono dach i ocieplono poddasze).
Osiedle deweloperskie Ogrody Królowej Bony (Gliwice) – studium przypadku 5
Osiedle deweloperskie Ogrody Królowej Bony, rys. 21 (teren inwestycyjny dewelopera), to
trzy segmenty w różnej fazie realizacji, w obszarze miejskim ze starą zwartą zabudową.
Segment pierwszy to trzy budynki mieszkalne z zakończoną już (2017) rewitalizacją zgodną
z dotychczasowymi standardami deweloperskimi (nie obejmującymi zastosowania
najnowszych technologii, takich jak np. pompy ciepła i źródła PV). Segment drugi to trzy
apartamentowce wraz z przyległą infrastrukturą, będące aktualnie w budowie. Segment trzeci
do budynek biurowo-usługowy, aktualnie w fazie projektu.
Tab. 15. Powierzchnia użyteczna budynków osiedla deweloperskiego
Budynek przy ulicy Królowej Bony
Budynki przy ulicy Górnych Wałów
Planowane apartamentowce
Centrum biurowo-usługowe (CBU)
Razem

Powierzchnia użytkowa, tys. m2
9,5
3,0
8,7
5,0
26,2

W osiedlu deweloperskim docelowo powstanie 300 mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej 21 tys. m2 oraz centrum biurowo-usługowe o powierzchni 5 tys. m2. Własność
dewelopera to około połowa kwartału w centrum miasta (rys. 24).
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Rys. 23. Wizualizacja projektowa (segment w budowie) osiedla deweloperskiego
Ogrody Królowej Bony

Rys. 24. Osiedle deweloperskie Ogrody Królowej Bony wraz z integralnym obszarem
inwestycyjnym dewelopera oraz infrastrukturą sieciową WEK i deweloperską

Sformułowanie zadania badawczego. Studium przypadku 5 stanowi punkt wyjścia do analiz
w kontekście tak zasadniczych zagadnień jak nowy model biznesowy dewelopera.
W szczególności chodzi o model biznesowy, który powinien być odpowiedzią na włączenie
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się segmentu deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego w proces transformacji
energetyki. Przy tym powinien to być model, który nawiązuje do trzech uwarunkowań. Są to:
1. Model prosumencki budownictwa (PV, pompy ciepła, …) zapewniający deweloperowi
wzrost cen zbytu mieszkań, a wspólnocie mieszkaniowej po przejęciu zarządzania osiedlem
korzyści związane z mniejszymi kosztami utrzymania, zwiększeniem bezpieczeństwa
energetycznego oraz wyższej ceny mieszkania wyposażonego w infrastrukturę energetyczna.
2. Budowa drugiej „nogi” biznesu deweloperskiego w postaci infrastruktury energetycznej
(i nie tylko) osiedla deweloperskiego.
3. Ekspansja biznesu energetycznego zlokalizowanego wyjściowo w osiedlu deweloperskim
na przyległe otoczenie (budowa funkcjonalności: operatorstwo, sprzedaż, franchising
w zakresie nowych rozwiązań technologicznych).
W kontekście przedstawionych trzech uwarunkowań zadanie badawcze można sformułować
w bardzo różnorodny sposób. W szczególności można analizować dobór źródeł energii
elektrycznej i ciepła przy trzech głównych założeniach, spójnych z przedstawionymi
uwarunkowaniami. Są to:
1. Założenie dotyczące strategii dewelopera podporządkowanej potrzebom wspólnoty, po
przejęciu zarządu (wzrost majątku, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego wspólnoty,
obniżenie kosztów zaspokajania potrzeb energetycznych).
2. Założenie dotyczące równoważenia ryzyka dewelopera (inwestującego we własną
infrastrukturę, stanowiącą drugą nogę biznesową) i wspólnot (oczekujących odpowiedniej
jakości usług energetycznych za przystępną cenę). W tym wypadku strategia musi polegać na
optymalnym zakresie inwestycji energetycznych, czyli na budowie źródeł ciepła i energii
elektrycznej w sposób zapewniający minimalizację przepływów na osłonie kontrolnej OK2
(deweloper/wspólnoty – energetyka WEK).
3. Założenie agresywnej strategii rynkowej sprzedaży energii elektrycznej do otoczenia
(inwestycje deweloperskie ukierunkowane na dużą nadwyżkę energii elektrycznej na osłonie
kontrolnej OK2).
Zrealizowany zakres modernizacji, bilans energetyczny. Uproszczoną charakterystykę
energetyczną osiedla deweloperskiego, obejmującą zapotrzebowanie na ciepło grzewcze,
ciepło CWU oraz energię potrzebną do klimatyzacji głównie centrum biurowo-usługowego
(chłód) zamieszczono w tab. 13. Do obliczeń przyjęto roczne zapotrzebowanie na ciepło
wynoszące 90 kWh/m2, a ciepło CWU 1200 kWh/os. dla części mieszkalnej (rys. 24 budynki
a, b, c) oraz ze względu na prognozowane duże zapotrzebowanie CWU w budynkach części
biurowo-usługowej (rys. 24 budynek d) przyjęto roczne zapotrzebowanie wynoszące 350
MWh. Do obliczenia potrzeb związanych z klimatyzacją przyjęto, że będzie ona
wykorzystywana w budynku d oraz częściowo w apartamentowcach (budynek b) o mocy
chłodzenia dobranej z przelicznikiem 0,1 kW/m2.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną obliczono przyjmując średnie roczne zużycie
energii na mieszkanie wynoszące 2 MWh, natomiast roczne zużycie centrum biurowousługowego przyjęto na poziomie 300 MWh.
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Charakterystyka energetyczna osiedla deweloperskiego dla przyjętych założeń została
przedstawiona w tab. 16.
Tab. 16. Charakterystyka energetyczna osiedla deweloperskiego
Ogrody Królowej Bony (Gliwice)
Ciepło grzewcze
Ciepło CWU
Klimatyzacja

Budynki
a, b, c + d = razem
a, b, c + d = razem
a, b ,c + d = razem

Energia elektryczna

Razem ciepło
a, b, c + d = razem
Razem

Zużycie, MWh
1850 + 450 = 2300
750 + 350 = 1100
100 + 250 = 350
3750
600 + 300 = 900
4650

Uwzględniając zapotrzebowanie osiedla na ciepło (ciepło grzewcze, CWU oraz chłód) można
wyznaczyć miesięczne zapotrzebowanie na ciepło (rys. 25), które posłuży do wyznaczenia
mocy źródła trójgeneracyjnego. Dla maksymalnego miesięcznego zapotrzebowania
wynoszącego blisko 550 MWh w styczniu i grudniu, potrzebna jest moc cieplna wynosząca
około 2 MW. Ze względu na znaczącą różnicę w zapotrzebowania ciepła w okresie zimowym
(październik-kwiecień) w porównaniu do okresu letniego (maj-wrzesień) w celu pokrycia
całego zapotrzebowania na ciepło dla osiedla deweloperskiego, założono modułowe źródło
trójgeneracyjne składające się z dwóch modułów o mocy cieplnej wynoszącej 1 MW każdy.

Rys. 25. Zużycie ciepła grzewczego, CWU oraz energii na potrzeby klimatyzacji w osiedlu
deweloperskim Ogrody Królowej Bony

Szczególnym przypadkiem założenia/uwarunkowania 1 jest montaż źródeł PV na dachu
budynku d oraz częściowo na budynkach mieszkalnych (w tym na budynkach a i b
zrewitalizowanych w pierwszym etapie). Dostępna całkowita powierzchnia pod źródła PV
wynosi około 2400 m2. Przyjmując powierzchnię potrzebną do zainstalowania 1 kW
w źródłach PV równą 6 m2, na dachach można zainstalować maksymalnie 400 kW. Do
analizy przyjęto 350 kW (roczna produkcja 350 MWh).
Obciążenie wyznaczono na podstawie złożenia dwóch charakterystycznych 15minutowych profili zapotrzebowania dla mieszkańców oraz centrum biurowo-usługowego
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(Raport 6 cykl BPEP [2]). Docelowo bilansowanie energii elektrycznej powinno być
prowadzone dla profili 5-minutowych, jednak na tym etapie badań, ograniczeniem jest brak
dostępu do takich profili.

Rys. 26. Bilans mocy osiedla deweloperskiego Ogrody Królowej Bony
ze źródłem PV o mocy 350 kW (350 MWh)

Analizy przeprowadzone w Raporcie odnoszą się do uwarunkowania/założenia 2 oraz 3,
w których deweloper dostarcza energię do osiedla (założenie 2) oraz dodatkowo do
przylegającego otoczenia (założenie 3). Dostępność różnych technologii wytwarzania ciepła
i energii elektrycznej pozwala przeanalizować wiele struktur wytwórczych W Raporcie
proponuje się trzy różne struktury dla uwarunkowania/założenia 2 a mianowicie:
1. Dobór źródła trójgeneracyjnego do zapotrzebowania na energię elektryczną. Moc
elektryczna źródła trójgeneracyjnego powinna wynosić około 100 kW. Dostępne rozwiązania
dla takiej mocy elektrycznej charakteryzują się mocą cieplną wynoszącą 200 kW. Brakującą
moc cieplną może dostarczyć gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 2 MW.
2. Alternatywnie, moc cieplna może pochodzić z pomp ciepła, o mocy 600 kW (COP 3,2),
zasilanych energią elektryczną pochodzącą ze źródeł PV (net metering) oraz źródła
trójgeneracyjnego, którego moc elektryczną można zwiększyć (inne rozwiązanie) do mocy
400 kW. Pozostała część energii elektrycznej będzie pochodzić z rynku wschodzącego (1).
3. Dobór takiego rozwiązania, które pozwoli na pokrycie zarówno ciepła jak i energii
elektrycznej przez źródło trójgeneracyjne oraz pompy ciepła. W tym przypadku będzie to
pompa ciepła o mocy 400 kW (1300 kW ciepła) oraz źródło trójgeneracyjne o mocy
cieplnej/elektrycznej 600/600 kW.
W analizie rozważono dwa przypadki: w pierwszym moc elektryczna dobrana jest do
zapotrzebowania (model prosumencki), w drugim źródła PV i źródła trójgeneracyjne
pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło (źródło trójgeneracyjne,
pompy ciepła). W pierwszym modelu moc elektryczna źródła trójgeneracyjnego wynosi 100
kW i ograniczana jest do 50 kW w okresie letnim, w drugim modelu moc elektryczna wynosi
600 kW i ograniczana jest do 300 kW w okresie letnim. Dla każdego modelu założono
możliwość zmiany mocy w zakresie od 0,5 do 1 mocy znamionowej. Rozważono również
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dwa tryby pracy źródła. Tryb regulacyjno-bilansujący w którym moc elektryczna źródła
trójgeneracyjnego zależy od aktualnego obciążenia, oraz tryb maksymalnej mocy w którym
źródło pracuje w całym okresie z maksymalną mocą elektryczną. Bilans mocy dla źródła
o mocy 100 kW został przedstawiony na rys. 27. W bilansie można wyraźnie rozróżnić dwa
okresy zimowy i letni (dostępna jest różna moc elektryczna).

Rys. 27. Bilans mocy osiedla deweloperskiego Ogrody Królowej Bony
ze źródłem PV 350 kW (350 MWh) oraz źródłem trójgeneracyjym
o mocy elektrycznej/cieplnej 100/200 kW

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest uporządkowany roczny profil obciążenia (rys. 28) dla
różnej struktury źródeł wytwórczych. Instalacja źródeł PV powoduje, że przez 1400 h istnieje
nadwyżka energii, głównie w okresie letnim. Natomiast produkcję źródła trójgeneracyjnego
ogranicza występowanie deficytu do 4000 h – osiedle jest samowystarczalne przez połowę
roku (bez żadnych magazynów energii).

Rys. 28. Uporządkowany roczny profil obciążenia osiedla deweloperskiego
(źródło PV 350 kW; źródło trójgeneracyjne 2x50 kW)

Wykorzystanie źródeł PV ogranicza ujemne saldo energii elektrycznej osiedla o prawie 40 %.
Zastosowanie źródła trójgeneracyjnego o mocy 100 kW pozwala na dobre (praktycznie
dokładne) zbilansowanie osiedla w przedziale rocznym. Dla takiej mocy źródła występuje
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deficyt wynoszący około 16 % (150 MWh) ale powstające nadwyżki pozwalają na aktywne
uczestnictwo w rynku wschodzącym (1) energii elektrycznej.
Tab. 17. Roczny bilans energii elektrycznej dla osiedla deweloperskiego (900 MWh)
Struktura źródeł
Bez źródeł
Źródła PV (350 kW)
Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne
100 kW – tryb regulacyjno-bilansujący
Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne
100 kW – tryb maksymalna produkcja
Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne
600 kW, pompy ciepła 400 kW
– tryb regulacyjno-bilansujący
Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne
600 kW, pompy ciepła 400 kW
– tryb maksymalna produkcja
1

Saldo
MWh
-900
-550

Nadwyżka Deficyt
MWh
MWh
0
900
120
670

Moc szczytowa1
kW
-220
280

30

1780

150

320

140

290

150

370

-50

50

100

470

1120

1020

100

670

znak „-” dla obciążenia, znak „+” dla produkcji

W drugim modelu (miks źródeł) bilansu energetycznego zapotrzebowanie na energię
elektryczną zwiększa się z 900 MWh do 3,1 GWh ze względu na duże zapotrzebowanie pomp
ciepła (2,2 GWh – roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi 5500 h).
Zapotrzebowanie to zaspokajane jest przez źródła PV (350 MWh) oraz źródło trójgeneracyjne
(2,7 GWh – roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej wynosi 6000 h). Ujemne saldo
osiedla (w bilansie rocznym) wynosi 50 MWh, a deficyt 100 MWh. Deficyt ten stanowi
jedynie 3 % rocznego zapotrzebowania osiedla na energię elektryczną. Praca źródła
trójgeneracyjnego z maksymalną mocą zwiększa roczne saldo do 1,1 GWh. W tym przypadku
deweloper mógłby wykorzystać model sprzedaży sąsiedzkiej energii elektrycznej do
pobliskich budynków. Wiązałoby się to z wykupieniem lub wydzierżawieniem sieci nN.
Grube oszacowanie skutków zmiany taryf energii elektrycznej: z taryf G na taryfy B.
Osiedla deweloperskie mają najlepsze podstawy do wyboru taryfy energii elektrycznej,
w szczególności w sytuacji gdy deweloper buduje stację transformatorową SN/nN. Do tej
pory stacja taka była „przekazywana” na rzecz operatora OSD (sprzedawana po cenach
operatora). Jeżeli deweloper nie sprzeda stacji, to będzie możliwe rozliczanie energii
elektrycznej dla osiedla zgodnie z taryfą B, co daje roczne oszczędności wynoszące 150 tys.
PLN.
Koncepcja rewitalizacji osiedla do standardu osiedla elektrycznego. Rewitalizacja do
standardu osiedla elektrycznego będzie składała się z kilku etapów. Pierwszy etap został już
częściowo zrealizowany i polegał na termomodernizacji istniejących budynków b i częściowo
budynku a. Nowo powstające budynki c budowane są ze wskaźnikiem rocznego
zapotrzebowania na ciepło wynoszące 75 kWh/m2. Pod budynkami c znajdują się garaże,
z których ciepło będzie odzyskiwane i wykorzystywane na potrzeby CWU. Budynek
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d (będący na etapie projektu) będzie się charakteryzował zapotrzebowaniem na ciepło
wynoszącym 75 kWh/m2. Do produkcji chłodu (klimatyzacja) zostanie wykorzystana
instalacja z wodą lodową z której powstające ciepło odpadowe, zostanie wykorzystane na
potrzeby CWU. Planowane są również inwestycje w trzy pionowe pompy ciepła o łącznej
mocy 300 kW, które pozwolą pokryć zapotrzebowania na ciepło przez większą część roku.
Deweloper planuje wykorzystać trzecie uwarunkowanie/założenie, szczególnie w części
dotyczącej energii elektrycznej, dlatego przewiduje instalację generatora o mocy elektrycznej
0,5 MW, wykorzystywanego w sytuacji awaryjnej, ale również do handlu energią na rynku
wschodzącym (generator będzie dostosowany do pracy z systemem KSE).
ZAKOŃCZENIE
Raport w całości, część metodologiczna (organizująca opis zagadnienia), ale także praktyczna
(pięć reprezentatywnych studiów przypadku) upoważnia do sformułowania istotnych
wniosków praktycznych, a zarazem daje podstawy pod ogólne refleksje dotyczące miejsca
transformacji energetycznej w kształtowaniu relacji makro- i mikro-ekonomii.
Wnioski praktyczne
Sformułowane wnioski praktyczne mają podstawę w przeprowadzonych analizach dla
wszystkich trzech struktur podmiotowych (zarządczo-organizacyjnych) istniejących
w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym (spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa,
budownictwo deweloperskie) oraz dla dwóch głównych segmentów budynkowych
(budynków istniejących rewitalizowanych, i nowych – budowanych już w środowisku
transformacji budownictwa do modelu elektrycznego). Analizy zostały przeprowadzone
z wykorzystaniem bogatych zbiorów danych dotyczących pięciu studiów przypadku (w tym
danych sprawozdawczych, a także dokumentacji projektowej). Ponadto, analizy zostały
wzbogacone poprzez wykorzystanie piśmiennictwa internetowego i oficjalnej statystyki
(GUS, NBP), po ich starannej „krzyżowej” weryfikacji.
Analizy uwiarygodniają wielki potencjał tytułowej (tytuł Raportu) platformy
transformacyjnej energetyki w miastach, związanej z budownictwem wielorodzinnym. Jet to
przy tym potencjał, którego uruchomienie wymaga przejścia do holistycznych rozwiązań
polegających na „rozwodnieniu” energetyki w strukturach budownictwa wielorodzinnego.
Przejście to wymaga rewizji (modyfikacji) tych struktur w zakresie: modeli biznesowych,
stosowanych technologii energetycznych, rachunku ekonomicznego (z naciskiem na
zastosowanie modeli behawioralnych), a także rozwiązań prawno-regulacyjnych. Wybrane
kwestie zostały zasygnalizowane we wnioskach praktycznych.

1. Istniejący model indywidualnych umów, zawieranych przez gospodarstwa domowe na
dostawę energii elektrycznej przez dostawcę zobowiązanego (lub niezależnego) trzeba
w wypadku budownictwa wielorodzinnego współcześnie uznać za model już całkowicie
nieracjonalny, nieprzystający do współczesnych możliwości, naruszający podstawowe
wymagania efektywności (obniżający społeczną wydajność pracy).
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2. Wspólnoty mieszkaniowe, ze względu na ich ułomną osobowość prawną obsługiwane są
przez, firmy zewnętrzne. Dla przykładu, firma taka obsługująca wspólnotę 1 odpowiada za
dostarczenie energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu (gaz wysokometanowy, brak
liczników do indywidualnego pomiaru zużycia, rozliczanie ryczałtowe, proporcjonalne do
liczby osób zameldowanych w mieszkaniu) na potrzeby wspólne w ilości 400 MWh. Zużycie
energii elektrycznej na potrzeby indywidualne gospodarstw domowych, indywidualnie
rozliczane, stanowi obecnie tylko 20 % sumarycznych potrzeb energetycznych (gospodarstw
i wspólnych).
3. Skalowalność zagadnienia. Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych wniosków
wynikających z Raportu. Ma on silną podstawę w wynikach zaprezentowanych w Raporcie
Dodatkową podstawę ma w spostrzeżeniu, że cała powojenna historia budownictwa
wielorodzinnego w Polsce jest związana z bardzo daleko posuniętą typizacją. Inaczej,
z modelem uprzemysłowionego budownictwa wielorodzinnego.

4. Budowa przemysłu i rynku usług dla potrzeb rewitalizacji energetycznej
budownictwa wielorodzinnego. Ze skalowalności zagadnienia, którym jest rewitalizacja
energetyczna budownictwa wielorodzinnego bezpośrednio wynika wielki potencjał budowy
przemysłu i rynku usług dla jej potrzeb. Naturalną podstawą tej hipotezy jest konstatacja, że
rewitalizacja budownictwa wielorodzinnego jest bardzo silnie podatna (poprzez skalowalność
jej rozwiązań) na efekt skali rynku (usług) oraz efekt produkcji fabrycznej (dóbr
inwestycyjnych na które rewitalizacja tworzy zapotrzebowanie).
5. Budowa potencjału dyfuzji innowacji przełomowych. Spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe oraz deweloperzy w naturalny sposób tworzą środowisko, które jest bardzo
dobrze uwarunkowane do budowy potencjału dyfuzji innowacji przełomowych w obszarze
gospodarki energetycznej. Uwarunkowaniem „rozruchowym” jest oczywiście zamiana
indywidualnej umowy członka spółdzielni mieszkaniowej z dostawcą energii elektrycznej na
„zapis” w fakturze obejmującej koszty użytkowania mieszkania oraz zmiana platformy
taryfowej G na platformę B. Te dwa rozwiązania same w sobie są innowacją przełomową, bo
zmieniają sposób funkcjonowania wielkiego i bardzo stabilnego (nadmiernie stabilnego)
rynku (rynku końcowego energii elektrycznej).
Refleksje. Raport uprawnia do optymistycznych wniosków, ale pod warunkiem, że Polska
włączy się na poziomie polityki gospodarczej w globalny trend innowacji przełomowej
w energetyce. W tym zakresie istnieje niestety duże ryzyko kontynuacji przez Polskę
antytransformacyjnej polityki energetycznej: etatyzacji energetyki WEK, blokowania rozwoju
energetyki EP-NI. Jest to jednak już ta faza polityki antytransformacyjnej, która nie przynosi
nawet krótkotrwałych korzyści energetyce WEK, gwałtownie osłabia natomiast jej bieżącą
pozycję. Tworzy się w ten sposób naturalne (fundamentalne) środowisko wzrostu energetyki
EP-NI, chociaż w trybie kryzysowym, a nie w trybie racjonalizacji procesu
transformacyjnego.
Na drugim biegunie muszą być pobudzone pozytywne trendy społeczne. Przede
wszystkim musi być pokonana bariera deficytu kapitału społecznego (przeciwieństwo
etatyzacji energetyki WEK). Spółdzielczość mieszkaniowa sama w sobie nie jest na razie
platformą wzrostu tego kapitału (chociaż z natury rzeczy powinna być). Spółdzielczość
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energetyczna jako uzupełnienie spółdzielczości mieszkaniowej jest całkowicie nową
okolicznością, o dużym pozytywnym potencjale sprawczym. Wynika to z bardzo dobrych
uwarunkowań transformacyjnych budownictwa wielorodzinnego, czyli z jego dużej
potencjalnej podatności na zastosowanie nowych technologii energetycznych oraz na zmianę
modelu biznesowego (przekształcenie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła i paliw
transportowych w inwestycje zwiększające wartość mieszkań).
Trzy bardziej szczegółowe refleksje/propozycje, wiążące dwa zarysowane bieguny
(polityki energetycznej i kapitału społecznego) są następujące.
1. Na domknięcie Raportu, a jednocześnie jako punkt wyjścia do dalszej penetracji
problematyki (między innymi w ramach biblioteki BPEP), którą stanowi transformacja
energetyczna budownictwa wielorodzinnego, proponuje się konfrontację dwóch punktów
widzenia: rozwój od mikroekonomii do makroekonomii (wykorzystanie potencjału
skokowego wzrostu społecznej wydajności pracy) vs bezpieczeństwo energetyczne
(blokowanie wzrostu społecznej wydajności pracy przez grupy interesów tworzących sojusz
polityczno-korporacyjny). Stawia się hipotezę, że konfrontacja ta, przeprowadzona poprawnie
metodologicznie, ujawni że decyzje mikroekonomiczne prosumentów, deweloperów
i spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych są znacznie bardziej racjonalną gwarancją
zaspokojenia potrzeb energetycznych niż polityka energetyczna (mająca na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa grup interesów polityczno-korporacyjnych).
2. Niezwykle ważną sprawą staje się budowa macierzy ryzyka utraty bezpieczeństwa
energetycznego w segmencie budownictwa wielorodzinnego z jednej strony, a z drugiej
macierzy czynników oporu transformacji energetycznej tego budownictwa do standardu
elektrycznego OZE. Stawia się hipotezę, że proces poprawnej metodologicznie budowy
macierzy i dopełniająca analiza porównawcza tych macierzy ujawnią zagrożenie pochodzące
z utraty efektywności (ze wzrostu sumy kosztów użytkowania mieszkań, uwzględniającej
koszty zakupu energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych), a nie z utraty
bezpieczeństwa energetycznego.
3. Drugą ważną sprawą staje się zbudowanie poprawnego metodologicznie
prognostycznego modelu szacowania wartości (jednak raczej antycypowanej, niż
prognozowanej) rynku dóbr inwestycyjnych oraz usług dla potrzeb rewitalizacji budownictwa
wielorodzinnego. Jest zrozumiałe, że czas przydatności takiego modelu będzie krótki.
Z drugiej strony jego przydatności nie da się łatwo zakwestionować. O jednym i drugim
decyduje splot okoliczności. Po pierwsze, ze względu na wielką skalowalność rozwiązań
rewitalizacyjnych przedmiotowy rynek będzie się szybko rozwijał, jednak dopiero po
„zadziałaniu” mechanizmu innowacji przełomowej. Czyli model będzie potrzebny
pretendentom na etapie podejmowania przez nich decyzji o pobudzeniu rynku (pretendenci
zawsze dążą do obniżenia swojego ryzyka). Po wejściu rynku w stabilną fazę komercyjną
model prognostyczny zostanie zastąpiony modelem aposteriorycznym (technicznym).
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