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Charakterystyka źródeł OZE i magazynów energii. 
Koszty krańcowe technologii

wybrane aspekty
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Koszty zewnętrzne technologii
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Czy opłata za CO2 jest zasadna?

Współczynnik zgonów (w wyniku incydentów i skażenia powietrza) dla różnych źródeł produkcji 
energii na 1 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej

Kto powinien ponosić odpowiedzialność?  

https://ourworldindata.org/

https://ourworldindata.org/


Dlaczego elektroprosumeryzm
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Rynek pracy 

Szacowane zatrudnienie w sektorze energetyki w Polsce

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf
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Koszty LCOE (Levelized Cost of Electricity) nowych technologii OZE 
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf
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Światowe inwestycje w obszary związane z transformacją energetyczną
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf
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https://oze.net.pl

https://oze.net.pl/


Źródła PV
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Montaż źródeł w blokach 
(produkcja uśredniona, uwzględniająca straty)

Kąt optymalny, południe 1,05 MWh/kW Ściana boczna (90º), południe 0,75 MWh/kW

Ściana boczna (90º), zachód 0,52 MWh/kW Ściana boczna (90º), wschód 0,52 MWh/kW

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis


Źródła PV
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Czy to się jeszcze opłaca?

Od 1 kwietnia 2022 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczeń prosumentów 
wprowadzona ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Nowy system rozliczeń - net billing 

Prosumenci 
sprzedaż energii - po średniej cenie hurtowej z poprzedniego kwartału – docelowo po 
godzinowej cenie giełdowej (rok 2024)
zakup energii - cena detaliczna z doliczonymi opłatami dystrybucyjnymi operatora

Wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą rozliczani na 
dotychczasowych zasadach - w systemie opustów - przez 15 lat.
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Czy to się jeszcze opłaca?

ceny krzemu, ogniw i modułów

ceny energii elektrycznej 

w kontraktach rocznych

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wzrost-cen-pradu-w-

2022-2023-o-ile-wiecej-zaplacimy-za-prad-aa-3PYA-geoj-q1GF.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Rekordowe-ceny-gazu-Nawet-piec-razy-wiecej-

niz-w-2021-r-n167033.html

https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf

Problem z surowcami, elektroniką, …

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wzrost-cen-pradu-w-2022-2023-o-ile-wiecej-zaplacimy-za-prad-aa-3PYA-geoj-q1GF.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Rekordowe-ceny-gazu-Nawet-piec-razy-wiecej-niz-w-2021-r-n167033.html
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.pdf
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Projekt koncepcyjny budowy EW Ruda Śląska – 2 MW

Lokalizacja przeszkód 
- redukcja ograniczeń 
- „ustawa odległościowa”

analizy warunków wiatrowych
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Projekt koncepcyjny budowy EW Ruda Śląska – 2 MW

Róże wiatrów w Rudzie Śląskiej

Następne kroki:
- pomiary wietrzności (opcjonalnie)
- dobór ze względu na warunki 
- analiza środowiskowa
- wystąpienie o przyłączenie
- budowa

Moc, MW Generator Rodzaj generatora Koszty Wysokość Niezawodność

Vestas V80 2 asynchroniczny
z regulowaną parą biegunów 

stojana
1 500 000€ 100m Wysoka

Vensys 82 1,5 synchroniczny
z trwałym magnesem 

wzbudzającym
955 000€ 80m Wysoka 

Porównanie dwóch rozwiązań
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Miesięczna zmienność produkcji EW Miesięczna zmienność produkcji PV

https://globalwindatlas.info/

Ustawa odległościowa!!!

150 GW na morzu północnym

Dolna Saksonia - małe turbiny wiatrowe zainstalowane na wysokości do 15 metrów 
bez zezwoleń budowlanych

Szerokie otoczenie:

https://globalwindatlas.info/
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Właściwości elektrowni wiatrowych

Cecha Wpływ, stan

Pewność generacji wymuszona, prognozowalna

Rezerwowanie mocy brak, produkcja wymuszona

Regulacja U i Q realizowana lokalnie

Regulacja nadrzędna U i Q realizowalne, rzadko stosowana

Regulacja f i P realizowalna, rzadko stosowana (jako ograniczenia)

Jakość energii wpływ negatywny lub pozytywny - zależny od rozwiązań 

Czas wykorzystania mocy szczytowej gorszy w porównaniu ze źródłami klasycznymi

Stabilność napięciowa poprawa 

Obrona systemu EE realizowana, stosowana jako ograniczenie

Odbudowa systemu EE nierealizowana, możliwa w powiązaniu z systemem(WSE) off grid

Przetrwanie zwarcia realizowane

Sztuczna inercja realizowane, efekt zależny od rozwiązań

Niechciane przepływy mocy w układach bez sterownia

Odporność na atak ograniczony, możliwa w powiązaniu z systemem(WSE) off grid

Koszt produkcji niski, poniżej źródeł konwencjonalnych

Charakter wpływu

negatywny pozytywny



Magazyny energii
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Ceny domowych magazynów energii Li-ion

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf#page=1&zoom=auto,-278,842
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf#page=1&zoom=auto,-278,842


Dobór akumulatora dla instalacji off grid

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/

Założenia
dzienne zapotrzebowanie – 1 kWh
dobór na podstawie profili
koszt akumulatora – 3 tys. PLN/kWh
koszt źródła PV – 4 tys. PLN/kW

liczba dni z pełnym pokryciem zapotrzebowania nakłady inwestycyjne 

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/


Dobór akumulatora dla instalacji off grid
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Proces budowania odporności elektroprosumenckiej

Koszt krańcowy pokrycia potrzeb energetycznych 
(dni z pełnym pokryciem zapotrzebowania, w %) 
w funkcji nakładów inwestycyjnych 
dla instalacji ze źródłem PV oraz akumulatorem 



Wykorzystanie elektrowni biogazowej jako źródło regulacyjno-bilansujące
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Dwuwymiarowa charakterystyka 
kosztu generacji energii 
elektrycznej w zespole 
prądotwórczym

Charakterystyka kosztu generacji 
energii elektrycznej z trajektorią 
sterowania agregatami

- optymalizacja kosztu



Wykorzystanie elektrowni biogazowej jako źródło regulacyjno-bilansujące
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Udział elektrowni biogazowej w rynku bilansującym – analiza 3 dni

Roczny zysk do 30 % w porównaniu z pracą ze stałą mocą 



Podsumowanie
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Odporność Polski (ale również UE) jest

bardzo niska.

Manipulacje na rynku energetycznym

powodują drastyczne zmiany cen.

Właściwość ta, co pokazują ostatnie lata

jest bezwzględnie wykorzystywana w

polityce energetycznej.

Konieczne jest zwiększanie

odporności elektroprosumenckiej.

Niestety kolejny raz w sytuacji

kryzysowej.


