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Streszczenie

Zarówno w Polsce, jak i ca ej Europie jednym z g ównych kierunków rozwoju 

rynku energii elektrycznej mo e okaza  si  odej cie od tzw. energetyki systemowej na 

rzecz lokalnej energetyki rozproszonej. G ównym wyznacznikiem zmian w takim po-

dej ciu s  zachowania aktywnych odbiorców energii – prosumentów, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem inwestycji w mikro ród a OZE. Celem artyku u jest charakterystyka 

modelu energetyki prosumenckiej oraz wskazanie g ównych barier i korzy ci wynika-

j cych z jej rozwoju, a tak e ukazanie wp ywu energetyki prosumenckiej na rynek 

energii elektrycznej w Polsce. 

S owa kluczowe: energetyka prosumencka, OZE, mikroinstalacje, Polska 

Wprowadzenie

Wykorzystanie odnawialnych róde  energii (OZE) jest jednym z kluczo-

wych dzia a  realizacyjnych polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakre-

sie ochrony klimatu, bezpiecze stwa energetycznego i ochrony rodowiska. 

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji (g ównie gazów cieplarnianych), 

pozytywny wp yw na bezpiecze stwo dostaw energii oraz efektywne u ytko-

wanie energii to czynniki istotne dla rozwoju domowych systemów energetycz-

                                                          
  Adres e-mail: sylwia.slupik@ue.katowice.pl. 
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nych. Energetyka ci le powi zana z ochron rodowiska wymaga zatem nowe-

go spojrzenia na efektywno  w gospodarce i tworzenia silnej pozycji energety-

ki spo ecznej, która b dzie realizowa  cele spo ecze stwa przez tworzenie  

i aktywacj  ruchu prosumenckiego. 

Model energetyki prosumenckiej to taki, w którym odbiorca energii jest 

jednocze nie jej producentem i konsumentem. Produkuj c ciep o lub energi

elektryczn  na w asne potrzeby, prosument mo e przy tym ich ewentualne 

nadwy ki odst pi  innym odbiorcom. Zgodnie z definicj  J. Popczyka energe-

tyka prosumencka obejmuje trzy filary1:

prosument to dotychczasowy odbiorca, podejmuj cy produkcj  energii 

elektrycznej na w asne potrzeby, 

energetyka prosumencka to przej cie od produktów kupowanych (ener-

gia elektryczna, ciep o, paliwa transportowe) od sektorowych dostaw-

ców w energetyce sektorowej do gospodarki energetycznej integruj cej 

popyt i poda  we wszystkich trzech segmentach produktowych (zgod-

nie ze spo ecznymi warto ciami), 

energetyka prosumencka to synteza energetyki i inteligentnej infra-

struktury zarz dczej (smart grid, smart metering itp.).

Prosument w tym modelu nie tylko szuka mo liwo ci obni enia kosztów, 

ale przede wszystkim rozszerza odpowiedzialno  za w asn  sytuacj  na obszar 

zaopatrzenia w energi  w powi zaniu z odpowiedzialno ci  za rodowisko na-

turalne, uwzgl dniaj c tak e wykorzystanie szans, jakie daje inteligentna infra-

struktura.

Celem artyku u jest charakterystyka modelu energetyki prosumenckiej, 

przeprowadzona na podstawie analizy materia ów ród owych, w tym aktów 

prawnych i dokumentów bran owych. Ponadto podj to prób  wskazania g ów-

nych barier i korzy ci wynikaj cych z rozwoju takiego modelu, a tak e ukaza-

nia wp ywu energetyki prosumenckiej na rynek energii elektrycznej w Polsce 

dzi ki analizie danych Urz du Regulacji Energetyki oraz Instytutu Energetyki 

Odnawialnej.

                                                          
1  J. Popczyk, Energetyka prosumencka, od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energe-

tyki prosumenckiej w prosumenckim spo ecze stwie, www.klaster3x20.pl/sites/default/files/pop-
czyk_2._ep_._xii.2013.pdf, s. 1–2 (30.09.2014). 
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1. Korzy ci i podstawowe bariery rozwoju energetyki prosumenckiej 

Rozwój mikrogeneracji, a co za tym idzie – energetyki prosumenckiej, 

niesie ze sob  du o korzy ci, takich jak np. mniejsze straty sieciowe czy te

zwi kszenie zainstalowanej mocy OZE. Za rozwojem tego typu róde  prze-

mawia krótki czas budowy inwestycji – w przypadku mikro róde  liczony  

w miesi cach, w przypadku du ych róde  OZE – w latach. Technologie OZE, 

tak e mikroinstalacje, s  skuteczn  metod  redukcji emisji gazów cieplarnia-

nych. Dotyczy to zarówno sytuacji zast powania przez mikroinstalacj  OZE 

energii elektrycznej z sieci ogólnokrajowej – wytwarzanej w dalszym ci gu 

niemal e w 90% w wysokoemisyjnych elektrowniach na paliwa kopalne, jak  

i zast pienia lokalnego nieodnawialnego ród a energii. 

Najwi ksze korzy ci z takiego modelu czerpi  jednak najwa niejsze grupy 

prosumentów: gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne oraz ma e i rednie

przedsi biorstwa. G ówne czynniki motywuj ce te grupy spo eczne do inwe-

stowania w rozwój mikroinstalacji OZE to: obni enie rachunków za energi ,

lokalne bezpiecze stwo dostaw energii, nowe lokalne miejsca pracy, rozwój 

nowych technologii, pozytywny wp yw na rodowisko naturalne oraz redukcja 

emisji gazów cieplarnianych. Przy zastosowaniu urz dzenia magazynuj cego

energi  elektryczn  wraz ze stosowaniem urz dze  do mikrogeneracji (PV, 

mikroturbiny wiatrowe) prosument zyskuje sta y dost p do energii elektrycznej 

nawet w czasie wyst pienia awarii sieci elektroenergetycznej. Jest to decyduj -

cy argument zw aszcza na terenach oddalonych od konwencjonalnych róde

wytwarzania i niestabilnych sieciach przesy owych. Zmniejszenie kosztów 

utrzymania nieruchomo ci, po czone z dodatkowym ród em dochodu, przy 

za o eniu mo liwo ci sprzeda y energii elektrycznej do sieci, to kolejny czyn-

nik motywuj cy do inwestowania w tego typu instalacje. Nale y przy tym za-

uwa y , e wraz z rosn cym globalnym popytem na mikroinstalacje ich ceny 

b d  spada , staj c si  dost pne szerszym grupom odbiorców. Podj cie decyzji 

o zostaniu prosumentem wynika równie  ze wzrastaj cej wiadomo ci odno nie

do dost pnych technologii i ich perspektyw ekonomicznych, systematycznego 

spadku cen systemów mikrogeneracji energii, rosn cych cen energii elektrycz-
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nej, a tak e atrakcyjno ci technologii oraz regulacji dotycz cych ochrony ro-

dowiska2.

Do podstawowych barier rozwoju modelu energetyki prosumenckiej nale-

y zaliczy  przede wszystkim brak dostatecznej informacji dla przedsi biorstw

i gospodarstw domowych, a tak e problemy z pozyskaniem niezb dnego kapi-

ta u lub ograniczenia p ynno ciowe. Ze wzgl du na brak dost pu do informacji 

potencjalni inwestorzy cz sto nie s wiadomi istnienia, dzia ania, kosztów  

i korzy ci niektórych technologii lub produktów dost pnych na rynku.  

W zwi zku z tym bardzo trudno jest im podj  optymaln  decyzj  w sytuacji 

niemo no ci oszacowania op acalno ci takich mikroinstalacji. Problemem  

w tym przypadku jest równie  cz sty brak mo liwo ci dok adnego oszacowania 

przysz ego zu ycia energii elektrycznej, a co za tym idzie – kosztów jej u yt-

kowania w sytuacji planowania nowych inwestycji budowlanych. Uniemo liwia 

to inwestorowi ocen  mo liwych do uzyskania w przysz o ci korzy ci, które 

wi  si  z przynajmniej cz ciow  samowystarczalno ci  w tym zakresie. 

Ograniczenia kapita owe s  kolejn  istotn  barier , wp ywaj c  na niskie zain-

teresowanie prosumpcj , wyst puj c  przede wszystkim w przypadku gospo-

darstw domowych oraz ma ych i rednich przedsi biorstw. Inwestycja w mikro-

instalacje wi e si  z wysokimi nak adami pocz tkowymi, które nie zawsze 

mog  zosta  pokryte ze zgromadzonych oszcz dno ci3. Mo na zawsze liczy  na 

ród a zewn trzne w formie kredytów bankowych lub innych zró nicowanych 

form wsparcia, np. w postaci zaanga owania trzeciej strony do sfinansowania 

instalacji generuj cej energi . Takim przyk adem mo e by  model biznesowy 

ESCO (Energy Saving Company), polegaj cy z jednej strony na wsparciu w po-

zyskaniu finansowania mikroinstalacji, a z drugiej – na pomocy w jej zamonto-

waniu i pó niej w zarz dzaniu ni . Ten model biznesowy jest odpowiedzi  na 

rozbie no  interesów firm sprzedaj cych energi  elektryczn  i prosumentów,  

a polega g ównie na finansowaniu inwestycji kosztem przysz ych zysków – 

wdro enie mikrogeneracji generuje oszcz dno ci dla prosumenta, który w za-

                                                          
2  M. Bukowski, A. Pankowiec, P. Szczerba, A. niegocki, Prze omowa energetyka pro-

sumencka. Dlaczego ród a rozproszone mog  doprowadzi  do przewrotu na rynku energii, War-
szawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2014, s. 16. 

3  Tam e, s. 18. 
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mian za uzyskanie finansowego wsparcia rozlicza si  z operatorem, dziel c si

przysz ymi zyskami4.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne5 zdefiniowa a poj cia mikroinsta-

lacji i ma ej instalacji, daj c tym samym podstawy do rozwoju rynku prosu-

menckiego w Polsce. Jednak e z urz du nakazuj c sprzedawcom zakup produ-

kowanej przez mikroinstalacje energii po cenie wynosz cej 80% lub 100% ceny 

sprzeda y energii elektrycznej (w zale no ci od tego, czy chodzi o instytucje 

czy o gospodarstwa domowe), co w oczach rodowisk zwi zanych z bran

OZE jest cen  zbyt nisk , zniech ca do inwestowania w tego typu ród a. We-

d ug danych Urz du Regulacji Energetyki (URE)6 od daty wej cia w ycie tych 

przepisów (wrzesie  2013 roku) do ko ca pierwszego pó rocza 2014 roku do 

sieci spó ek dystrybucyjnych (pe ni cych funkcj  sprzedawców zobowi za-

nych) przy czono trzysta dwana cie mikroinstalacji o mocy cznej zaledwie 

ok 1,7 MW (g ównie mikroelektrownie fotowoltaiczne). Daje to jeden z najni -

szych wska ników rozwoju mikroinstalacji w ostatnich trzech kwarta ach

w ca ej Europie7, w szczególno ci je li chodzi o ród a przy czane do sieci. 

Wi kszo  mikroinstalacji w Polsce zosta a zbudowana z wykorzystaniem do-

tacji, co wiadczy o tym, e system promocji energetyki prosumenckiej dzia a

nieskutecznie lub e jest dost pny tylko dla wybranych (kryterium dost pu sta-

nowi  dotacje, które nie s  rozwi zaniem powszechnym). 

Problemem w rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce jest zarówno 

niekorzystny kszta t regulacji, jak równie  niepewno  inwestycyjna zwi zana  

z cz stymi zmianami przepisów prawa oraz brakiem d ugookresowej strategii 

energetycznej. Najpowa niejsz  regulacyjn  barier  rozwoju mikrogeneracji  

w Polsce jest brak uchwalonej ustawy o odnawialnych ród ach energii. W pro-

jektach aktu prawnego znale  mo na wprawdzie definicj  mikrogeneracji, 

warunki otrzymania wsparcia finansowego przy zakupie i monta u technologii, 
                                                          

4  S. Pasierb, Nowe mo liwo ci finansowania przedsi wzi  energetycznych. Co to jest 
ESCO?, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2003, s. 1–3. 

5  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw (DzU 2013, poz. 984). 

6 Informacja Prezesa Urz du Regulacji Energetyki (nr 24/2014) dla operatorów syste-
mów dystrybucyjnych elektroenergetycznych w sprawie przekazywania Prezesowi Urz du Regu-
lacji Energetyki sprawozda  dotycz cych wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji,
www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5795,Druga-tura-sprawozdan-w-zakresie-mi- 
kroinstalacji.html?search=782238 (30.09.2014). 

7  IEO: Barometr fotowoltaiczny – EurObserv’ER, www.energies-renouvelables.org/
observ-er/stat_baro/observ/baro-jdp11_po.pdf (30.09.2014). 
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warunki przy czenia do sieci, ceny sprzeda y energii z mikrogeneracji oraz 

mechanizm przyznawania i umarzania wiadectw pochodzenia. Jednak e znacz-

ne opó nienie ustawy, brak daty jej ostatecznego przyj cia i niepewno  co do 

ostatecznego kszta tu hamuj  rozwój mikrogeneracji i energetyki prosumenc-

kiej.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w dokumencie „Uwagi i propozy-

cje dotycz ce rz dowego projektu ustawy o odnawialnych ród ach energii”8

stwierdza, i  rz dowy projekt ustawy o OZE preferuje rozwi zania odpowiada-

j ce najbardziej interesom du ych koncernów energetycznych (korzystniejsz

form  wsparcia ma by  obj ta jedynie nieefektywna technologia wspó spalania, 

a koncepcja systemu aukcyjnego utrwala tylko dominuj c  pozycj  monopoli 

na rynku), przez co projekt ustawy zatraci  prosumencki i obywatelski charak-

ter. IEO zauwa a, i  projektowany system, zak adaj cy jedn  cen  urz dow

odkupu energii z instalacji prosumenckich, po czony z mechanizmem rozli-

cze  salda energii zakupionej przez prosumenta i odsprzedanej do sieci w okre-

sie pó rocznym (tzw. net metering), nara a inwestorów na ryzyka i straty finan-

sowe, a sektor prosumencki – pozbawiony realnego wparcia – na wieloletni 

zastój w sytuacji, gdy nadmiernie wspierane b d  inne segmenty energetyki9.

W dokumencie zwrócono uwag  na niekorzystne zjawisko wzrostu udzia u

róde  energii w przedziale 10–40 kW, przy spadku udzia u róde  o mocach do 

10 kW, oraz jednoczesny spadek wspó czynnika autokonsumpcji energii wy-

produkowanej w mikroinstalacjach z 37% w 2013 roku, do 29% w 2014 roku. 

Proponowanym przez IEO rozwi zaniem promuj cym rozwój inwestycji pro-

sumenckich ma by  system dedykowanych dla poszczególnych technologii 

taryf typu Feed-in (FiT – gwarantuj cych minimaln  cho by op acalno ) dla 

prosumentów, którzy w zale no ci od ceny energii z sieci decyduj  albo  

o sprzeda y nadwy ek, albo zu yciu jej na potrzeby w asne. Ponadto w doku-

mencie postuluje si  segmentacj  obszaru mikroinstalacji OZE na przedzia y do 

3 kW, do 10 kW i do 40 kW oraz dobranie wsparcia w postaci taryf FiT od-

wrotnie proporcjonalnych do wielko ci mocy w poszczególnych segmentach 

                                                          
8  Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej dotycz ce rz dowego projektu 

ustawy o odnawialnych ród ach energii (materia  na wys uchanie publiczne w dniu 15 wrze nia 
2014 roku), http://gramwzielone.pl/uploads/files/ Stanowisko%20i%20propozycje%20Instytutu% 
20Energetyki%20Odnawialnej%20wobec%20rz%C4%85dowej%20wersji%20ustawy%20o%20
OZE.pdf (30.09.2014). 

9  Tam e, s. 5–7. 
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mikroinstalacji, tak aby upowszechni  dost p obywateli do systemu wsparcia. 

Takie rozwi zanie pozwoli na zastosowanie silniejszego wsparcia najmniej-

szym mikroinstalacjom. Ponadto proponowane ograniczenie mocy zainstalowa-

nych w ka dym z segmentów do 2020 roku zdaniem IEO stanowi zarówno za-

bezpieczenie ekonomiczne przed nadmiernym wzrostem cen energii dla pozo-

sta ych odbiorców energii, jak i czynnik motywuj cy do inwestycji dla pierw-

szej grupy inwestorów, prowadz cy do bardziej masowego stosowania rozwi -

za  prosumenckich i dalszego spadku kosztów. 

2. Rynek energii elektrycznej a energetyka prosumencka 

Istotn  cech  energetyki prosumenckiej jest jej pozytywny wp yw na roz-

wój konkurencji na rynku zaopatruj cym w energi  elektryczn  gospodarstwa 

domowe oraz drobne przedsi biorstwa. Jest to w danej chwili praktycznie jedy-

ne sprawne narz dzie, mog ce uruchomi  realn  konkurencj  w tym segmencie 

rynku (taryfy C i G). To szczególnie wa ne w wietle deklarowanego uwolnie-

nia taryf na rynku gospodarstw domowych i rolnych (taryfa G). Energetyka 

prosumencka nie tylko wp ywa na obni enie rachunków za energi  elektryczn

z sieci dla prosumentów, ale te  dla pozosta ych uczestników rynku. Na konku-

rencyjnym rynku pojawienie si  nowych mocy, o niskich kosztach kra cowych 

produkcji energii, przesuwa krzyw  poda y, prowadz c do spadku ceny i wzro-

stu produkcji. Z kolei poprawa efektywno ci energetycznej urz dze  elektrycz-

nych przek ada si  na spadek popytu i ceny na rynku. 

Wed ug analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej10 ju  w 2020 roku czna 

moc (elektryczna i cieplna) zainstalowana w mikroinstalacjach OZE w Polsce 

mo e wynie  prawie 25 GW, a liczba instalacji (i prosumentów, gdyby za o-

y , e jeden z nich korzysta tylko z jednej instalacji o redniej mocy 10 kW) 

przekroczy 2,5 mln. Prognozy Instytutu im. Kwiatkowskiego i Spo ecznej Ra-

dy ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej natomiast to 2 mln instalacji i ok.  

6 GW mocy generuj cych ponad 6 TWh energii. Takie scenariusze rozwoju 

energetyki prosumenckiej w Polsce zak adaj  uzyskanie szeregu korzy ci spo-

eczno-gospodarczych w d ugim okresie czasu. Dotyczy to zarówno wzrostu 

                                                          
10 Instytut Energetyki Odnawialnej, Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych 

róde  energii do 2020 roku, Warszawa 2013 r. 
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aktywno ci gospodarczej w ca ym kraju i pobudzenia inwestycji prywatnych  

(w tym gospodarstw domowych) na rzecz energetyki, co mo e by  wyra one

obrotami na rynku, jak i pochodnych inwestycji w postaci miejsc pracy i reduk-

cji emisji zanieczyszcze , w tym w szczególno ci CO2, do atmosfery. Realiza-

cja inwestycji w mikroinstalacje OZE ma zatem olbrzymie znacznie dla zrów-

nowa onego rozwoju oraz mo e wp yn  na zrównowa enie „miksu” energe-

tycznego, który pozwoli by Polsce na11:

doprowadzenie do zmniejszenia z roku na rok kosztów w systemie 

wsparcia OZE oraz kosztów w a cuchu dostaw mikroinstalacji,  

zwi kszenie dywersyfikacji dostawców i poszerzenie mo liwo ci wy-

boru konsumenckiego, co zapewni oby konkurencj  wewn trzn  na 

rynku mikroinstalacji, 

zmniejszenie potrzeby bilansowania mocy w systemie energetycznym 

przez wprowadzanie do systemu energetycznego energii z ró nych  

mikro róde  o ró nych profilach produkcji energii, wraz z wi ksz

mo liwo ci  wzajemnego dostosowania potrzeb energetycznych i zna-

cz co poszerzenie dost pu „zwyk ych” obywateli do systemu wsparcia, 

co poprawi struktur  w a cicielsk ,

zapewnienie rozwoju krajowego przemys u mikroinstalacji; wprowa-

dzany system aukcyjny stanowi zaproszenie dla du ych mi dzynaro-

dowych dostawców technologii, podczas gdy system prosumencki daje 

szanse krajowym producentom, 

planowanie wydatkowania rodków z funduszy UE (RPO, PROW)  

na lata 2014–2020 oraz programowanie funduszy ekologicznych do 

2020 roku. 

Podsumowanie 

Polski system energetyczny z jednej strony skupia si  na kontynuacji roz-

woju wytwórczych technologii w glowych (w tym czystych technologii w -

glowych) oraz technologii sieciowych w elektroenergetyce i na tym tle rozpo-

czyna si  intensyfikacja prac w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej g ów-

nie w postaci energetyki wiatrowej, z rosn c  rol  fotowoltaiki na drugim bie-

                                                          
11  Uwagi i propozycje Instytutu Energetyki Odnawialnej..., s. 3. 
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gunie. Kontynuowany jest nurt rozwoju technologicznego po stronie u ytkowa-

nia energii, bez uwzgl dnienia pe nego potencja u przebudowy struktury ca ego

bilansu paliwowo-energetycznego za pomoc  takich technologii, które opieraj

si  na aktywnym prosumencie, jak ród a rozproszone czy mikrokogeneracja. 

Tymczasem odnawialne ród a energii, zgodnie z przyj t  przez rz d Polityk

Energetyczn  Polski do 2030 roku, maj  stanowi  20% ca o ci wytwarzanej  

w Polsce energii. W skali globalnej szacuje si , e prosumenci b d  generowa

oko o 10% dostaw, natomiast w poszczególnych regionach ten udzia  mo e by

znacznie wi kszy. W energetyce prosumenckiej upatruje si  wi c szansy na 

nowy kszta t systemu energetycznego, w którym odbiorca b dzie nie tylko 

u ytkownikiem, ale tak e aktywnym uczestnikiem.  
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PROSUMER ENERGY MODEL AND ITS IMPACT ON THE ELECTRICITY MARKET 

Abstract 

Both in Poland and in Europe one of the main directions of the electricity market 

development may be moving away from conventional energy system for local 

distributed energy. The main determinant of changes in this approach is the behavior of 

active energy buyers – prosumers (pol. person who is both producer and consumer), 

with particular emphasis on investment in renewable energy micro-sources. The aim of 

the article is to characterize prosumer energy model and to show the main barriers and 

benefits of its development as well as to demonstrate the impact of prosumer energy on 

the electricity market in Poland. 

Keywords: prosumer energy model, renewable energy sources, small-scale power ge-
neration, Poland
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