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Imię 

i Nazwisko
Jednostka Temat i komentarz Opiekun

Marek 

Mrówka

Dąbrowa 

Górnicza

Wdrażanie oszczędności poprzez zdalne wpływanie na zdane parametry jednostek 

gminnych wraz z podnoszeniem świadomości użytkowników oraz dalsza 

modernizacja oświetlenia ulicznego.

Krzysztof 

Bodzek

Joanna 

Zamorska
Żarki

Metody obniżania kosztów mediów energetycznych w obiektach samorządowych 

z wykorzystaniem własnych źródeł energii.

Andrzej 

Jurkiewicz

Adam 

Powązka
Katowice Koncepcja powstania gminnego klastra energii w Katowicach

Jan 

Popczyk

Jolanta 

Gołosz-

Rączka

Psary
Koncepcja samowystarczalności energetycznej z propozycją doboru obiektów do 

utworzenia spółdzielni energetycznej na terenie Gminy Psary

Jan 

Popczyk

Katarzyna 

Wolny
Żory

Analiza zużycia mediów w publicznych placówkach oświatowych na terenie Żor 

w na przestrzeni roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022 z uwzględnieniem 

przedsięwzięć racjonalizujących zużycie mediów.

Krzysztof 

Bodzek

Adam 

Foltyn
Mszana Brak możliwości wykonania pracy
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Biuletyn PPTE2050 nr 2 (6) /2022

ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU
Na dziś (kryzysowe), na jutro (budujące odporność elektroprosumencką), 
na rok 2050

https://nowa.elektroenergetyka.pl/sierpin-2022-numer-8-818/
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/10_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202(6)_2022.pdf
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Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne to dostęp do energii obejmujący dostępność
zasobów, spadającą zależność od importu, mniejsze negatywne skutki dla
środowiska, konkurencję i efektywność rynkową, poleganie na własnych źródłach
energii, które są środowiskowo czyste.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) 

Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bezpiecznego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

Ustawa Prawo energetyczne

Adekwatność dostaw

Zapewnienie pokrycia potrzeb energetycznych za pomocą zasobów własnych
(źródeł, magazynów, ...) wykorzystując lokalne bilansowanie, prognozy,
funkcjonalności przekształtników, a także wykorzystując dostęp do zasobów KSE
wtedy, gdy jest to konieczne, z uwzględnieniem zasady ZWZ-KSE.
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Odporność elektroprosumencka

To końcowy stan procesu budowania własnej niezależności energetycznej, aż do
osiągnięcia racjonalnego (uzasadnionego ekonomicznie) poziomu
samowystarczalności energetycznej, realizowana zgodnie z trajektorią TETIP
w sekwencji:

(on → on/off → off) grid

wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Odporność elektroprosumencka obejmuję wykorzystanie energii elektrycznej jako
energii napędowej, zastępując wszystkie obecne rynki paliw kopalnych.
Realizowana jest w środowisku kosztu krańcowego i efektywności krańcowej,
oraz zasady pomocniczości.
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Zapewnienie racjonalnej (ekonomicznej) odporności elektroprosumenckiej

• I: <20% (poziom bezpieczeństwa elektroprosumenckiego) – stan krytyczny

zasilane jedynie odbiorniki krytyczne zapewniające bezpieczeństwo ludzi oraz

bezpieczeństwo techniczne budynków i instalacji technologicznych

• II: 20%-100% (poziom zarządzania ryzyka ekonomicznego) – stan deficytu,

wymagający ze względu na strategię zarządzania odbiorami. Czym deficyt energii jest

wyższy, tym podjęte środki do jego ograniczenia muszą być większe

• III: ≥100% (poziom bezpieczeństwa środowiskowego) – stan komfortu,

zapewnione pełne pokrycie potrzeb energetycznych. Brak ograniczeń.

obecnie 

– bez klasyfikacji odbiorów

w elektroprosumeryzmie 

– z podziałem na odbiory krytyczne, 

priorytetowe i standardowe

Problem wyceny własnego bezpieczeństwa → zasoby własne vs. energetyka WEK
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Uzależnienie od paliw kopalnych przyczyną niskiej odporności elektroprosumenckiej

W 2020 r. UE zużyła łącznie około 16 tys. TWh energii pierwotnej (energia chemiczna surowców
energetycznych, łącznie z surowcami procesowymi, oraz energia produkowana w źródłach OZE)
z czego importowała aż 58 % [5], w tym 24,4 % energii pochodziło z Rosji.

Procentowy miks energetyczny energii brutto w UE i Polsce w 2020 r. z podziałem na paliwa
kopalne i źródła OZE

UE, % Polska, %

Ropa naftowa 35 28,8

Gaz ziemny 24 16,9

OZE 17 14,7

Energetyka jądrowa 13 0

Węgiel 11 39,6

Zależność UE i Polski od importu w 2020 r. w tym importu z Rosji* jako procentowy udział całkowitej 
energii brutto

UE, % Polska, %

Import całkowity 57,5 (24,4) 42,8 (35,0)

Ropa naftowa 97,5 (19,3) 96,9 (76,3)

Gaz ziemny 83,6 (41,1) 78,3 (45,5)

OZE i biopaliwa 2,5 (0,0) 3,3 (0,0)

Węgiel 35,8 (36,5) 0,3 (13,4)

*w nawiasie podano udział importu brutto z Rosji



Przygotowanie sieci specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst

ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU

11

Zmiana cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (BASE) 5 sierpnia w trzech kolejnych 
latach od 2020 r. i co z tego wynika. 

Czy polityka chwilowych korzyści przynosi jakiekolwiek korzyści? A co 5 sierpnia 2023?

5 sierpnia 2020 5 sierpnia 2021 5 sierpnia 2022
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DLACZEGO ELEKTROPROSUMERYZM – RAZ JESZCZE

Jednostkowe zużycie surowców energetycznych wykorzystywanych 
do produkcji energii elektrycznej i ciepła

Wartość opałowa
Zużycie surowca

Energia elektryczna Ciepło

Węgiel kamienny 6 MWh/t 0,44 t/MWh 0,20 t/MWh

Węgiel brunatny 2 MWh/t 1,20 t/MWh -

Gaz ziemny 

wysokometanowy
10 kWh/m3 180 m3/MWh 100 m3/MWh

Ropa naftowa 12 MWh/t 0,22 t/MWh 0,10 t/MWh

Sprawność lokalna produkcji energii elektrycznej (dla Polski) wynosi około 39 % dla elektrowni na węgiel 
kamienny, 37 % dla elektrowni na węgiel brunatny oraz około 55 % dla elektrowni gazowej (blok combi) 
i 40 % dla energii pochodzącej z oleju napędowego. 
Produkcja ciepła, uwzględniają sprawność ciepłowni to około 85 % dla węgla kamiennego, 95 % dla gazu 
ziemnego oraz 90 % dla oleju opałowego. 

Wartości są wartościami uśrednionymi i nie uwzględniają charakterystyki sprawności 
w funkcji mocy wyjściowej. 



Przygotowanie sieci specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst

ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU

13

DLACZEGO ELEKTROPROSUMERYZM – RAZ JESZCZE

Szacowane ograniczenie zużycia paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej przy założeniu 
wybudowania 1 GW mocy w źródłach OZE

Produkcja 

energii, TWh

Ograniczenie zużycia

Węgla, mln t
Węgla, 

tys. wagonów*

Gazu ziemnego, 

mld m3

Źródła PV 1,0 0,4 7,3 0,2

Elektrownia

wiatrowa lądowa
2,8 1,2 20,5 0,5

Elektrownia

wiatrowa morska
4,5 2,0 33,0 0,8

Elektrownia

biogazowa
8,0 3,5 58,6 1,4

* przy założeniu transportu 60 ton węgla w jednym wagonie

Moc instalacji fotowoltaicznych na koniec maja 2022 r. wyniosła w Polsce 10,2 GW, co przekłada się na 
ograniczenia zużycia węgla o około 4,5 mln ton i redukcję potrzeby przewozu około 75 tys. wagonów 
z węglem. 
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIW KOPALNYCH DO PRODUKCJI CIEPŁA

Obniżenie temperatury?

𝑄 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ 𝑇𝑤 − 𝑇𝑜 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑇

gdzie:

U – współczynnik przenikania ciepła, W/(m2·K),

S – powierzchnia przenikania, m2,

Tw – temperatura wewnątrz mieszkania, K,

To – temperatura otoczenia, K,

DT – różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.

Obliczenie strumienia ciepła jest procesem, dosyć skomplikowanym, ponieważ należy wziąć pod uwagę 
różne współczynniki przenikania ciepła dla różnych materiałów (okna, drzwi, ściany, …), a także straty 
wynikające z istnienia wentylacji, czy w końcu uzysk ciepła np. z obecności domowników, czy 
promieniowania słonecznego. 
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIW KOPALNYCH DO PRODUKCJI CIEPŁA

Względna redukcja zapotrzebowania na ciepło

𝑄𝑥 = 𝑈 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑇 − 𝑇𝑥
gdzie:

Tx – obniżenie temperatury, ˚C

𝐶𝑥 =
𝑇𝑥
∆𝑇

100%
gdzie:

Cx – względna redukcja zapotrzebowania na ciepła, %.
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIW KOPALNYCH DO PRODUKCJI CIEPŁA

Studium przypadku - Warszawa

Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla Warszawa w 2020 r. wynosiło 10 TWh.

Zakładając Tw = 22 ˚C, a na podstawie analizy miesięcznych temperatur średnich w okresie 
grzewczym (listopad – marzec) średnia temperatura na zewnątrz wynosi Tz = 1,1 ˚C. 

Obniżając temperaturę o Tx = 1 ˚C, uzyskamy około 4,7 % ograniczenie zużycia energii, czyli 0,5 TWh, 
a dla Tx = 2 ˚C, będzie to około 9,5 % i 1,0 TWh.

Obniżenie 

temperatury

Redukcja 

zapotrzebowania, 

TWh

Ograniczenie zużycia

Węgla, mln t
Węgla, 

tys. wagonów*

Gazu ziemnego, 

mld m3

1 ˚C 0,48 0,10 1,61 0,05

2 ˚C 0,96 0,19 3,22 0,10
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OGRANICZENIE ZUŻYCIA PALIW KOPALNYCH DO PRODUKCJI CIEPŁA

Pasywizacja budownictwa i elektryfikacja ciepłownictwa? 

Dla Warszawy w modelu referencyjnym ograniczenie zużycia ciepła na cele grzewcze może obniżyć się do 
wartości 4,3 TWh (z 10,0 TWh) po pasywizacji budownictwa. Może zostać ono pokryte w dużej części z 
energii elektrycznej (zakładany udział pomp ciepła wynoszący 90 % w elektroprosumeryzmie). Dla takich 
założeń pokrycie potrzeb energetycznych można zrealizować za pomocą 1,3 TWh pochodzącej z energii 
elektrycznej oraz około 0,4 TWh z innych źródeł energii.
Spadek potrzeb energetycznych na cele grzewcze dla Warszawy z 10,0 TWh (2022 r.) do 1,7 TWh 
(elektroprosumeryzm), czyli około 83 %. 
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ROZWIĄZANIA NA DZIŚ (KRYZYSOWE)

Działania elektroprosumenckie – mikroekonomiczne

Układy gwarantowanego zasilania (UGZ) - szpitale, hotele, wieżowce, ale również mobilne agregaty 
będące w posiadaniu operatorów dystrybucyjnych.  

Realizacja dostaw energii za pomocą UGZ wymaga zmian prawnych i określenia zasad ich funkcjonowania.

Technicznie można rozważyć dwa sposoby wykorzystania UGZ w bilansowaniu energii. Pierwszy jest to

wpięcie agregatu do sieci elektroenergetycznej możliwe do osiągnięcia jedynie przez jednostki

wyposażone w układy synchronizacji z siecią. Ich praca nie różni się od pracy obecnych jednostek np.

elektrowni biogazowych, więc nawet w obecnym prawie jest to możliwe do zrealizowania.

Obniżenia temperatury – j.w.

Ograniczenie oświetlenia – również wpływa na zmniejszenie zużycia zapotrzebowania. Warszawa analizuje

możliwość wygaszenia podświetlenia budynków. W Berlinie zaprzestano oświetlać zabytki nocą, a rząd

Hiszpani apeluje o zaprzestanie podświetlania pomników i zakazuje sklepom oświetlania witryn po

godzinie 22.00, również Francja ogranicza oświetlenie nocą

Działania proefektywnościowe – (inwestycje w efektywne rozwiązania), ale również zmiana sposobu

użytkowania energii
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ROZWIĄZANIA NA DZIŚ (KRYZYSOWE)

Działania elektroprosumenckie – makroekonomiczne

Zwiększenie wykorzystania sieci – wykorzystujące zasadę współużytkowania zasobów KSE. 
Zwiększenie wykorzystania sieci można osiągnąć również poprzez dopuszczenie stosowania ograniczeń w 
instalacjach OZE, nie tylko technicznych, tak jak jest to obecnie, ale wynikających z mechanizmów 
kształtowania profili oraz wykorzystania innego profilu produkcji źródeł OZE różnego typu. Ograniczenia 
sieciowe byłyby kontrolowane przez strażnika mocy, którego rolą byłoby kontrola dopuszczalnych 
przepływów sieciowych na osłonach kontrolnych.

Określenie mikroinstalacji na podstawie mocy (lub części mocy) przyłączeniowej – wykorzystujące 
zasadę współużytkowania zasobów KSE. 

Zmiana prawa dla elektrowni wiatrowych – Potrzebna jest ustawa, która na wzór wprowadzonych w 
Dolnej Saksonii przepisów pozwala na budowę małych elektrowni wiatrowych, o wysokości do 15 m, bez 
zezwoleń. Podobną zasadę wprowadzono również w Hamburgu. 
W sytuacji kryzysowej jest to istotne, ponieważ budowa tego typu małej elektrowni wiatrowej jest na tyle 
krótka, że umożliwiłaby ich budowę jeszcze w tym sezonie jesienno-zimowym. 

Informacja – o możliwościach zastosowania rozwiązań ograniczających zużycie. Mała wiedza, niskie 
kompetencje, pryzmat ekonomiczny. Np. RCB.
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ROZWIĄZANIA NA JUTRO (BUDUJĄCE ODPORNOŚĆ ELEKTROPROSUMENCKĄ)

Do kryzysu można się przygotować

Potrzebne są konsekwentne działania. Przepisy, które nie będą blokować nowych rozwiązań a wręcz 
powinny być bodźcem do ich wdrażania. Potrzeba Prawa elektrycznego, które „zalegalizuje” zmianę 
sposobu funkcjonowania energetyki. 

Działania budujące odporność elektroprosumencką można określić jako takie, które pozwolą na 
maksymalizację wykorzystania lokalnych zasobów, dążą od wysokiej efektywności energetycznej 
oraz pozwalają na pokrycie potrzeb energetycznych energią pochodzącą ze źródeł OZE. 

Funkcjonowanie nowych rozwiązań w obecnym systemie prawnym, wypacza siłę ich oddziaływania i 
ogranicza możliwości implementacyjne jedynie do bardzo wąskiego obszaru i to w sytuacji 
posiadania koncesji na obrót energią. To musi ulec zmianie i to tak szybki jak jest to możliwe. Bez 
przychylnych (a przynajmniej nie blokujących inicjatyw) rozwiązań prawnych osiągnięcie 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od paliw kopalnych będzie trudne.

Jeżeli występują „dziury” technologiczne, to „załatanie” ich jest kwestią czasu
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ROZWIĄZANIA NA JUTRO (BUDUJĄCE ODPORNOŚĆ ELEKTROPROSUMENCKĄ)

KOSZT (W ELEKTROPROSUMERYZMIE) VS. CENA (W ENERGETYCE WEK)

ENERGETYKA WEK

cena i wszystkie z tym związane konsekwencje

vs.

ELEKTROPROSUMERYZM

koszt i jego stabilność

Z perspektywy elektroprosumenta, wyprodukowana energia z własnej instalacji jest cenniejsza od tej 
pochodzącej z KSE. Działa tutaj efekt, który doskonale wykorzystała firma IKEA, a polega on na znacznie 
większym docenianiu rzeczy, które wykonało się samemu, chociaż w przypadku instalacji OZE raczej należy 
mówić, sfinansowało się samemu. 
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Niechęć do zmian!

Zmiana podejścia z:

trzeba „coś” zrobić, żeby uczestniczyć w transformacji

na:

trzeba „coś” zrobić, żeby w transformacji nie uczestniczyć.

Clean Energy Charging – Apple
strategia ograniczenia śladu węglowego 

Propozycja:

Konieczność rezygnacji z wprowadzenia zmian przez spółdzielnię/spółki zależne

Przykład:

Problem społeczny

http://prosumentclub.eu/blog/jak-niechec-do-bogatych-ludzi-nie-pozwala-zdobyc-ci-tylu-pieniedzy-ile-chcesz-zdobyc/
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ROZWIĄZANIA W HORYZONCIE 2050 (ELEKTROPROSUMERYZMIE)

Zmiana zapotrzebowania Polski wraz z aproksymacji eksponentą

Doskonale widoczny jest stan wojenny w 1981 r., czy zmiana ustrojowa w 1989 r. Widać również, że poza 
zmianą ustrojową, która zamieniła gospodarkę centralnie sterowaną na gospodarkę rynkową, można 
zauważyć, że z perspektywy czasu, chwile kryzysy nie wpłynęły na trajektorie rozwojowe, które dobrze 
opisują krzywe S
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ROZWIĄZANIA W HORYZONCIE 2050 (ELEKTROPROSUMERYZMIE)

Zakładając osiągnięcie neutralności w horyzoncie 2050 r. właściwe są wszystkie działania obejmujące 
ranking efektywności pięciu obszarów transformacji TETIP i budujących wirtualny system elektryczny. 

Są to:

1. pasywizacja budownictwa, 
2. elektryfikacja ciepłownictwa, 
3. elektryfikacja transportu, 
4. użytkowanie energii elektrycznej, rozwój elektrotechnologii, przemysł 4.0, gospodarka GOZ,
5. reelektryfikacja OZE.

Dla przykładu źródło PV o mocy dostosowanej do lokalnych potrzeb i wykorzystywane w systemie WSE, 
może być efektywne w elektroprosumeryzmie, ale to samo źródło zlokalizowane w wielkoskalowych 
farmach fotowoltaicznych przyczyni się do konieczności wielkich inwestycji w sieci.
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Błąd oceny oddziaływania na środowisko krajobrazowe i zapotrzebowania na teren
Środowisko przyrodnicze jest kategorią słabo zdefiniowaną. Z kolei klimat został, jako kategoria, zbyt
jednostronnie w ostatnich trzydziestu latach zredukowany do efektu cieplarnianego mającego
przyczynę w emisji gazów cieplarnianych, polegającego na ociepleniu klimatu

Sprawność całościowa (od wydobycia, przez obróbkę, wykorzystanie i składowanie) energii jądrowej 
jest zbliżona do zera.

źródło: Stanek W., Białecki R.: Can natural gas warm the climate more than coal? Fuel 136 (2014) 341-348

Jednym z bardziej jaskrawych jest błąd poznaczy polegający na fałszywym poglądzie, że gaz ziemny jest 
paliwem dużo bardziej przyjaznym dla klimatu niż węgiel
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Koszt TEC ślad CO2 i KEE dla różnych źródeł OZE

Rodzaj źródła
TEC

MWh*/MWh

Ślad CO2

kg / MWh

KEE

€/MWh

1 Rozwiązania fotowoltaiczne 0,294 41 (26 - 60) 2,1 - 4,1

2 Mikro- oraz biogazownie rolnicze 0,082

159 (-188 - 700) 8,0 - 15,92aBiogazownia przetwarzająca odpady komunalne 0,026

2bBiogazownia przetwarzające osady ściekowe 0,021

3 Farma wiatrowa onshore (EWL) 0,029 7 (5 - 56) 0,4 – 0,7

4 Farma wiatrowa offshore (EWM) 0,024 12 (8 - 35) 0,6 - 1,2

5
Mikroźródło wiatrowe o pionowej osi obrotu 

(VAWT) 2-6 kW
0,17 46 12,3 - 4,6

6
Nowoczesna elektrownia parowa na węgiel 

kamienny
2,49 700 35,0 - 70,0

7 Elektrownia parowa na węgiel brunatny 3,18 900 45,0 - 90,0

8 Elektrownia gazowo-parowa 1,74 490 (410 - 650) 24,5 - 49,0

9 Elektrownia parowa na biomasę 0,27 230 (130 - 420) 11,5 - 23

10 Elektrownia jądrowa 34 12 (4 - 110) 0,6 - 1,2

Dla uprawnień od 50 do 100 €/MWh

Dalej istnieje mała świadomość co do wpływu energetyki WEK i OZE na środowisko 
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Miara wyczerpywania się nieodnawialnych bogactw naturalnych w elektroprosumeryzmie wiążąca się

z produkcją energii elektrycznej bezpośrednio w źródłach odnawialnych (słonecznych, wiatrowych,

wodnych), czyli bez ponoszenia strat w procesach spalania i cieplnych, i użytkowaniem jej (energii

elektrycznej) do zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych, w tym potrzeb wszystkich

elektrotechnologii realizowanych w środowisku cyfrowym.

𝐾𝐸𝐸 𝐸𝑃 =

𝑖=1

5

𝐾𝐸𝐸 𝐸𝑃 𝑖

Koszt elektroekologiczny (1) to suma pięciu składników powiązanych z pięcioma segmentami (obszarami)

elektroprosumeryzmu:

gdzie i:

1 – pasywizacja budownictwa,

2 – elektryfikacja ciepłownictwa,

3 – elektryfikacja transportu,

4 – użytkowanie energii elektrycznej i elektrotechnologie w środowisku cyfrowym i gospodarki GOZ,

5 – reelektryfikacja OZE.
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W analizie uwzględnia się skumulowany ślad CO2

Obliczenie jednostkowego kosztu 

elektroekologicznego związanego z budową KEEI

gdzie:

                     - ślad CO2 materiału i

                     - koszt uprawnień

- roczna produkcja

2( )i u
I r

GHG M C CO
KEE E

czas życia


= 


( )iGHG M

2uC CO

rE

Obliczenie jednostkowego śladu CO2 magazynu energii GHGm 

gdzie:

               - ślad CO2 technologii wytwórczej i

               - roczna energia technologii wytwórczej i

               - sprawność magazynowania

1Wi rWi
M

rWi

GHG E
GHG

E 


= 




WiGHG

rWiE


Obliczenie kosztu elektroekologicznego 

gdzie:

               - ślad CO2 technologii  i

               - roczna energia technologii i

            

2I i ri uKEE KEE GHG E C CO= +  

iGHG

riE

Indukowanie kosztu w magazynach energii
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Skumulowany ślad CO2 wybranych produktów 

Produkt
Skumulowany ślad CO2, 

t CO2/t produktu

Bloki stalowe 2,7

Produkty stalowe 1,9

Aluminium 8,5

Maszyny i urządzenia 1,0

Papier 2,9

Srebro 9,8

Produkty ropopochodne 3,6

Szkło 2,1

Drewno 1,1

Siarka 0,5

Beton 0,5

Podatek graniczny (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Stanek W. i in.: Thermodynamics for Sustainable Management of Natural Resources, Springer International Publishing, 2017, DOI 10.1007/978-3-319-48649-9
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Zużycie surowców potrzebnych do budowy elektrowni węglowych i gazowych 

Materiał
Ślad CO2

t CO2/t

Zużycie surowców, 

t/MW

Ślad CO2, 

t CO2/MW

Elektrownia 

węglowa

Elektrownia 

gazowa

Elektrownia 

węglowa

Elektrownia 

gazowa

Beton 0,5 158,8 97,8 81,6 50,2

Stal 2,7 50,7 31,0 135,4 82,9

Aluminium 8,5 0,4 0,2 3,6 1,7

Żelazo 1,9 0,6 0,4 1,2 0,8

SUMA 220 135

Zużycie surowców potrzebnych do budowy elektrowni jądrowych – istniejących i generacji III+

Materiał

Skumulowany 

ślad CO2, 

t CO2/t

Zużycie surowców, 

t/MW

Skumulowany ślad CO2, 

t CO2/MW

Istniejące Generacja III+ Istniejące Generacja III+

Ropopochodne 3,6 114 114 410 410

Stal 2,7 36 78 95 210

Beton 0,5 180 758 95 390

SUMA 600 1000

Jednostkowy koszt elektroekologiczny budowy elektrowni w modelu WEK-PK(iEJ)

Koszt uprawnień, 

€/t CO2

Kosz elektroekologiczny tys. €/MW

Elektrownia 

węglowa

Elektrownia 

gazowa

Istniejące 

elektrownie 

jądrowe

Elektrownie 

jądrowe - Generacja 

III+

ESP - Turów

25 5,5 (0,4 %) 3,4 (0,5 %) 15,0 (1,4 %) 25,0 (0,2 %) 1,1 (36 %)

50 11,0 (0,8 %) 6,8 (1,0 %) 30,0 (2,8 %) 50,0 (0,5 %) 2,3 (76 %)

75 16,5 (1,3 %) 10,1 (1,6 %) 45,0 (4,1 %) 75,0 (0,7 %) 3,4 (112 %)

100 22,0 (1,7 %) 13,5 (2,1 %) 60,0 (5,5 %) 100,0 (0,9 %) 4,6 (150 %)
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Obszar wyłączony z użytku przez linie przesyłowe

Rodzaj 

linii

Długość
Szerokość pasa 

technicznego 

Obszar 

wyłączony 

z użytku 

Całkowity obszar 

wyłączony 

z użytku
Uwagi

km m ha/km tys. ha

110 kV 35000 40 4 140

Linie 110 kV będą wykorzystywane 

w elektroprosumeryzmie w obszarze miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców

220 kV 7380 50 5 37
W modelu WEK-OZE zmniejsza się ich 

znaczenie na rzecz linii 400 kV

400 kV 7822 70 7 55

750 kV 114 140 14 2 Linia wyłączona z użytku

SUMA 233 7,5 ‰ powierzchni Polski
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Zużycie surowców oraz ślad CO2 linii przesyłowych

Rodzaj linii Stal, t/km Aluminium, t/km Beton, t/km Ślad CO2, t CO2/km

110 kV 17 18 150 275

220 kV 19 22 210 350

400 kV 31 58 300 730

Koszt elektroekologiczny budowy nowy linii przesyłowych

Koszt uprawnień, €/t CO2

Kosz elektroekologiczny tys. €/km

110 kV 220 kV 400 kV

50 13,8 (4 %) 17,3 (3 %) 36,4 (3 %)

100 27,5 (8 %) 34,7 (5 %) 72,9 (7 %)

Koszt inwestycyjny, mln PLN/km 1,5 3 5

Surowce potrzebne do budowy linii przesyłowych

Rodzaj 

linii

Rozpiętość 

słupów

Zalecane przekroje 

przewodów

Waga linii 

(bez fundamentów), t/km

Waga fundamentów betonowych,

t/km 

110 kV 350 AFL-6-240 mm2 31 150

220 kV 400 AFL-8-525 mm2 37 210

400 kV 450 AFL-8-2x525 mm2 85 300



Przygotowanie sieci specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej jst/odporności elektroprosumenckiej jst

KOSZT ELEKTROEKOLOGICZNY

37

Jednostkowy koszt elektroekologiczny WEK-WB (Elektrownia Turów) – studium przypadku

Koszt uprawnień, €/t CO2

Kosz elektroekologiczny €/MWh

Bloki 1-6 Blok 7

25 30 25

50 60 50

75 90 75

100 120 100

Ślad CO2, t CO2/MWh 1,2 1,0

Skumulowany ślad CO2 elektroprosumeryzmu

Skumulowany 

ślad CO2

Roczna 

produkcja

Skumulowany 

ślad CO2

Koszt 

uprawnień 
KEE

kg CO2/MWh TWh kg CO2/MWh €/t CO2 €/MWh

PV 41 240

66

25 1,6

mEW 46 30 50 3,3

EWL 7 150 75 4,9

mEB 159 60 100 6,6

EB 159 120

Akumulatory 46 42


