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Kim jesteśmy?

•  Think tank działający not-for-profit.  

•  Misja: efektywna, bezpieczna,  
czysta i innowacyjna energetyka. 
Czyste powietrze. Ochrona klimatu.  

•  Wspieramy krajowe regulacje  
i współpracę europejską. 

•  Kluczowe programy: rynek energii, 
OZE, czyste ciepło, LeadAir,  
Int-E-Grid.



Spadek LCOE w latach 2010 - 2018

77%
PV

35%
Wiatr na lądzie

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).

Rozwój OZE w elektroenergetyce

 •  Od kilku lat budowanych jest więcej elektrowni OZE  
niż elektrowni konwencjonalnych;

 •  Koszty OZE regularnie spadają.



Rozwój OZE w elektroenergetyce

 •  176 GW nowych mocy OZE w 2019 r.;

 • Dominują źródła słoneczne i wiatrowe.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).



Przyszłość sektora energii

Dominacja elektronergetyki

 • Udział w końcowym zużyciu energii z 19% w 2016 do 49% w 2050;

 • 86% energii elektrycznej z OZE, głównie z wiatru i słońca.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).



Przyszłość elektroenergetyki

Trendy transformujące elektroenergetykę

 • Elektryfikacja;

 • Decentralizacja;

 • Digitalizacja;

+ Dekarbonizacja.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA).



Nowe instalacje OZE w Polsce

1. Aukcje OZE – 7,3 GW do 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki.

Technologia [MW] 2018 2019
2020

(planowane)

Wiatr na lądzie 1,150 2,200 800

Fotowoltaika 514 900 1,500

Biomasa 0 20 100

Biogaz 29 0 30

Elektrownie wodne 12 0 30

Suma 1,705 3,120 2,460

2. Prosumenci

 • 650 MW nowych mikroinstalacji PV w 2019r; 

 • Trend wzrostowy będzie kontynuowany.



Co jeśli nie PV?
Wybrane rozwiązania w obszarze elektroenergetyki,  

transportu i ciepłownictwa



Biogaz składowiskowy i z oczyszczalni

 • Energia i ciepło głównie wykorzystywane na własne potrzeby;

 • Możliwość kierowania nadwyżki ciepła do pobliskiej sieci ciepłowniczej;

 • Istotne narzędzie w gospodarce odpadami.

Z BIOGAZOWNIĄ BEZ BIOGAZOWNI

3148

109

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
W POLSCE (2018)

WYSYPISKA ŚMIECI 
W POLSCE (2018)

189

97

Źródło: GUS, URE.



Biogazownia w oczyszczalni ścieków
Tychy-Urbanowice

 •  Produkcja od 2008,  
a samowystarczalność od 2010;

+  W 100 proc. pokrywa 
zapotrzebowanie zarówno  
na ciepło, jak również energię 
elektryczną Parku Wodnego  
w Tychach;

+  Sprzedaż do sieci takiej ilości 
energii, która w 100 proc. 
pokrywa roczne potrzeby 
trolejbusów w Tychach oraz 
pozwala oświetlić ¼ miasta;

 •  Prymus w Europie – jedynie ok. 40 
pasywnych oczyszczalni ścieków  
w Europie.



Biogazownie rolnicze

Ogromny potencjał 

6 - 10 tys. biogazowni wykorzystujących 
odpady z przemysłu rolno-spożywczego 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);

Gdzie potrzebne jest wsparcie samorządów?

 • Poparcie społeczne;

 • Zorganizowanie łańcucha dostaw;

 • Właściwa gospodarka odpadami;

 •  Możliwości lokalnego wykorzystania 
ciepła;

 • Sprawny proces inwestycyjny.

Biogazownia Michałowo.



Energetyka wiatrowa

Ok. 4 GW powstanie do 2023 r., ale co potem…. Zasada 10h

Korzyści dla gmin z budowy farm 
wiatrowych?

 •  podatek od nieruchomości 
(nawet 1/3 ich rocznego 
budżetu);

 • czynsze z tytułu dzierżawy; 

 •  rozbudowa infrastruktury 
energetycznej oraz budowa 
nowych odcinków dróg (wzrost 
atrakcyjności innych działek 
przeznaczonych na inwestycje);

 •  Nowe miejsca pracy – pośrednie 
i bezpośrednie.

Gminy adwokatem zmian?
Zasada 10H – zakaz lokowania elektrowni wiatrowych w mniejszej 

odległości niż 10-krotna wysokość turbiny wraz z uniesionymi łopatami.



Ciepłownictwo
Które technologie w 2050 r.?

Kolektory słoneczne oraz pompy ciepła będą dominującym źródłem OZE w ciepłownictwie

Źródło: opracowanie własne KAPE S.A.



Kolektory słoneczne
Nie tylko w gospodarstwach domowych

 

 •  Źródła uzupełniające w systemach 
ciepłowniczych;

 •  Możliwe stosowanie w średnich  
(np. spółdzielnie mieszkaniowe)  
i w dużych systemach 
ciepłowniczych;

 •  Wielkowymiarowe systemy  
od 500 do 50.000 m2 (0,35-35 MW);

 • Współpraca z magazynami ciepła.

SDH Silkeborg

SDH Vojens



Słoneczne systemy ciepłownicze
Rozwój na świecie

 

 •  Ponad 300 wielkoskalowych 
słonecznych systemów ciepłowniczych 
(SDH), głównie w Europie;

 •   Najbardziej powszechne rozwiązanie  
w Danii, Austrii, Niemczech, Szwecji.

Źródło: REN 21.



Słoneczne systemy ciepłownicze
Dlaczego nie rozwijają się w Polsce?

Pierwsze próby w Polsce w Olsztynie i Ostrowie Wielkopolskim

Bariery

 •  Brak finansowania;

 •  Bardzo ograniczona powierzchnia 
w dyspozycji przedsiębiorstw 
ciepłowniczych;

 •  Brak wiedzy.

Potencjalne źródło informacji

 •  https://www.solar-district-heating.
eu/pl/witaj/

 •  Finansowany ze środków UE;

 •  Cel: wspieranie słonecznych 
systemów ciepłowniczych.



Pompy ciepła o dużej mocy

 • Już znane w zastosowaniach mieszkaniowych; 

 •  Możliwe zastosowania komercyjne i przemysłowe, szczególnie w ciepłowniach oraz 
elektrociepłowniach zawodowych;

 • Zastosowanie w miastach europejskich od 2 tysięcy do 1,8 mln mieszkańców;

 • Rozwiązania dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Różne dolne źródła ciepła:

 • Woda kopalniana;

 • Woda głębokomorska;

 • Woda z jeziora;

 • Woda ściekowa;

 • Linia powrotna systemu ciepłowniczego;

 • Ciepło odpadowe z serwerowni IT.



Biometan w transporcie

 •  Wciąż melodia przyszłości w Polsce, ale w UE 11% biogazu wykorzystywane  
jest w transporcie;

 • Liderzy: Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja;

 •  Sprężony biometan może być stosowany jako samoistne paliwo lub jako 
mieszanina w dowolnych proporcjach z CNG w pojazdach zasilanych  
gazem ziemnym; 

 •  Autobusy napędzane CNG coraz popularniejsze w Polsce.

Jak rozwinąć bioCNG?

Model niemiecki 

 • Od rynku CNG do stopniowego zwiększania roli biometanu;

Model szwedzki

 •  Miejska komunikacja autobusowa i usługi komunalne w oparciu  
o pojazdy zasilane lokalnie wytwarzanym biometanem.
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23 kwietnia, czwartek,  
godz. 9:30

EBI dla samorządów.  Dobre praktyki  
 i zasady pozyskiwania funduszy.

16 kwietnia, czwartek,  
godz. 16:00

Energy transition in Poland.   
Key data and trends.

LIVE DLA MIAST

Najbliższe webinaria Forum Energii


