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Blaski i cienie życia prosumenta
Do końca marca br. uaktywniło się w Polsce pierwszych 133 prosumentów,
czyli producentów i jednocześnie konsumentów energii elektrycznej wytwarzanej
przy użyciu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zdecydowana
większość wybrała instalacje PV; precyzyjne dane są bardzo trudne do zdobycia.
Osoby te bez podejmowania działalności gospodarczej produkują legalnie
energię na własne potrzeby, z możliwością sprzedaży nadwyżek.
To efekt pierwszych kilku miesięcy obowiązywania nowych przepisów
Prawa energetycznego.
dodatek czekający jeszcze na
procedurę legislacyjną w Sejmie
i Senacie dokument jest ostro
krytykowanej przez wiele środowisk. Powszechnie wyrażane
są opinie, że rozwój rozproszonej produkcji energii elektrycznej blokują koncerny energetyczne. Kluczowe znaczenie ma
niska – obecna i przewidywaną
na najbliższe lata – rentowność
inwestycji w branży PV.
Wobec powyższego podziwu
godne jest dążenie Polaków do
niezależności energetycznej. W

awangardzie są zwolennicy postępu technicznego, zapaleńcy,
hobbyści, osoby zdeterminowane lokalną sytuacją. Co ciekawe i również istotne najwięcej
jest ich na terenach wiejskich, w
małych miasteczkach, zwłaszcza
prowincjonalnych a także na terenach przygranicznych. Czy to
oznacza szansę na rozwój tych
obszarów, w tym np. tzw. „ściany wschodniej”?

Fot. BSW-Solar/Sun Technics

Dla wielu to przełom w biurokracji i fiskalizmie. Rewolucja
nie tylko energetyczna, ekologiczna, ale i społeczna. Jednak
sporo firm liczących od kilku lat
na bycie dostawcami i wykonawcami instalacji PV oraz producentami energii elektrycznej
z promieniowania słonecznego
już tego nie doczekało – zmiany
ustawowe są mocno spóźnione
i niewystarczające. Przykładem
tego jest przyjęcie przez rząd
projektu Ustawy o OZE dopiero w połowie kwietnia br. Na

Jasna strona życia prosumenta PV
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Przełom w biurokracji
i fiskalizmie?
Na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne
z 11 września 2013 r. osoba fizyczna może podłączyć swoją instalację odnawialnych źródeł
energii (do 40 kWp) do sieci operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) i sprzedawać nadwyżki
produkowanej energii elektrycznej, której nośnikiem jest prąd.
Wystarczy, że taka osoba, będąca prosumentem, czyli konsumentem, ale jednocześnie i producentem zgłosi chęć tego rodzaju
aktywności do OSD. Nie trzeba
rejestrować działalności gospodarczej, uzyskiwać warunków przyłączenia, koncesji a nawet jest zwolnienie
z opłat – mówiła w Programie 1
Polskiego Radia Katarzyna SzwedLipińska – Dyrektor Departamentu
Systemów Wsparcia w Urzędzie
Regulacji Energetyki.
Biorąc po uwagę skalę dotychczasowego oporu, biuro-
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Montaż typowej instalacji prosumenckiej na skośnym dachu krytym dachówką ceramiczną

kracji i fiskalizmu można to nazwać przełomem. Umożliwiono
podłączenie mikroinstalacji OZE
i uproszczono do minimum całą
procedurę. Jednak dla wielu to
ciągle za mało. Doświadczenia
i opinie praktyków są bardzo różne, wręcz sprzeczne.
– To co nie podoba się prosumentom, to ustalona odgórnie
cena, po której mogą odsprzedawać nadwyżki energii z odnawialnego mikroźródła. To tylko 80%
ceny prądu z roku ubiegłego czyli 18 groszy za kWh, ale na razie
traktujmy to jako pierwszy krok
– zwrócił uwagę w Radiowej
Jedynce Stanisław Gawłowski,
Wiceminister Środowiska.
Każdy może być
producentem energii
elektrycznej
Przykładowo, mała instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-3 kWp, czyli
na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego kosztuje 15-

20 tys. złotych. Wystarczy 30 m2
nizeacienionego dachu czy działki
i bardzo wielu może mieć własną
elektrownie słoneczną.
– Zakłady energetyczne nawet
sprawnie tu działają. Od daty zgłoszenia, w ciągu 2-3 tygodni operatorzy realizują procedurę i możemy
sprzedawać prąd. Spodziewamy
się szybkiego wzrostu tej branży,
podobnie jak to było z instalacjami solarnymi do podgrzewania
wody. Jeszcze kilka lat temu ten
rynek raczkował, a teraz powstaje ich 100 tys. rocznie. Taka sama
skala będzie niebawem z prosumentami sprzedającymi prąd ze
swoich fotowoltaicznych mikroinstalacji, a także z pozostałych odnawialnych źródeł energii – prognozował w Radiowej Jednynce
Mariusz Klimaczak, prezes Banku
Ochrony Środowiska.
Przypomnijmy, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
uruchamia właśnie program
Prosument, który umożliwia uzy-

skanie kredytu, pożyczki lub dotacji dla osób fizycznych chcących zainwestować w odnawialne
źródła energii. Co istotne, oferta ta dotyczy nie tylko posiadaczy
domów i działek, ale także innych
podmiotów: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i samorządów. Te również mogą z pomocą
państwa inwestować w niezależność energetyczną, ekologię i uzyskać mniejsze koszty utrzymania
dla swoich mieszkańców
Czy to się opłaca?
Sprzedawanie energii elektrycznej po 18 gr/kWh, przy dodatkowo niekorzystnym systemie
rozliczeń, jaki proponują operatorzy sieciowi, to marny interes.
Ale spójrzmy na to szerzej, jako
na tzw. koszt uniknięty.
– Na razie możemy mówić raczej o oszczędnościach a nie zarabianiu pieniędzy ale to wcale nie
mało. Przede wszystkim zostawiamy w kieszeni około 65 groszy za

kilowatogodzinę, jeśli sami sobie ją
wytworzymy, a nie kupimy z zakładu energetycznego. Optymalnym
do zrealizowania tego jest zestaw
składający się z instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pompy ciepła. Taka kombinacja jest nawet
7 razy efektywniejsza od np. farmy wiatrowej i do tego powinniśmy
dążyć – zwrócił uwagę Mariusz
Klimaczak, prezes BOŚ.
Kto rządzi w Polsce
– rząd czy korporacje?
W obliczu chociażby niestabilności na Ukrainie znowu myślimy o imporcie energii z odległych części świata (np. gazu
z USA). Tymczasem nasze własne, odnawialne i ekologiczne zasoby wykorzystujemy w małym
stopniu. Zbyt wolno i nie dość
energicznie dążymy do uzyskania jak najwyższej niezależności
i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko jako indywidualni odbiorcy, ale także jako cały kraj.

www.elektroinstalator.com.pl/fotowoltaika
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Fot. Marcin Piasek

Entuzjazm wykonawcy i optymizm inwestora przebijają z opisu przykładowej prosumenckiej elektrowni PV w malowniczo położonej miejscowości Polańczyk w Bieszczadach na Podkarpaciu. Uruchomiona
ona została na nowych warunkach przyłączania instalacji OZE do sieci,
w myśl Prawa energetycznego. Działa od 27 listopada 2013 r. Została
wykonana w całości przez firmę ROTERO, regionalnego lidera w zakresie instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.
Właścicielem mikroinstalacji o mocy 8,64 kWp jest Pan Paweł Patała
– przedsiębiorca z Sanoka. W pierwszym etapie, zamontowano górną
grupę modułów Yingli Panda YL270 i wykonano jednofazową instalację fotowoltaiczną o mocy 3,24 kWp W drugim etapie dodano dolną
grupę modułów, klasy premium, IBC Monosol 270EX, współpracującą
z trójfazową siecią elektryczną, co zwiększyło moc zainstalowaną do
wspomnianych 8,64 kWp. Instalacja może w ciągu roku wyprodukować nawet 8 200 kWh energii. – Głównym powodem, który przyczynił
się do realizacji tego typu przedsięwzięcia był fakt wejścia w życie nowe- Dom w Polańczyku z modułami fotowoltaiczymi i kolektorami
lizacji ustawy prawa energetycznego tzw. „Małego Trójpaku” oraz znacz- słonecznymi na dachu.
ne korzyści ekonomiczne – podkreślił inwestor.
Elektrownia słoneczna została wykonana w tzw. systemie on-grid, czyli została sprzężona z istniejącą instalacją elektryczną budynku – w tym przypadku domku letniskowego oraz z siecią elektroenergetyczną. W instalacji wykorzystano integralne urządzenia każdej elektrowni PV, czyli inwertery. Są to: SMA SunnyBoy 2500TLST-21– przekształcający stałe napięcie
po stronie DC na napięcie zmienne 230 V o mocy znamionowej 2,5 kW
oraz trójfazowy SMA SunnyTripower 50000TL-20 o mocy 5,0 kW.
– Już w momencie pojawienia się niewielkiego promieniowania słonecznego, instalacja jest w stanie generować znaczny zysk z generatora PV, co
pozwala na pełną niezależność energetyczną – podkreśla właściciel firmy
wykonawczej ROTERO, Andrzej Kwiatkowski.
Podstawowym celem elektrowni słonecznej jest wykorzystywanie wytworzonej energii na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek lokalnemu operatorowi energetycznemu. W tym przypadku jest to grupa
PGE Rzeszów. Zgodnie z założeniem nowej ustawy, średnie ceny odsprzedanej energii będą na bardzo korzystnym poziomie. Takie założenie umożliwia ograniczyć czas zwrotu inwestycji średnio do 8-10 lat.
Nad prawidłowym rozliczeniem wytworzonej energii czuwa specjalnie
do tego przystosowany elektroniczny licznik energii.
Rozdzielnia elektryczna budynku z inwerterami; widoczny
A jakie wskazówki należy spełnić, aby stać się posiadaczem podobfragment zasobnika ciepła współpracującego z kolektorami
nej elektrowni?
słonecznymi, w jakie również wyposażono budynek.
– Z uwagi na fakt, że moja instalacja była pierwszą z instalowanych na
nowych zasadach, procedura uzyskania przyłącza wymagała skompletowania wszystkich niezbędnych załączników oraz certyfikatów potwierdzających
rzeczywiste parametry. Najważniejsze, aby elektrownia była wykonana w prawidłowy sposób przez certyfikowaną firmę, a do jej montażu zostały wykorzystane komponenty spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Po spełnieniu powyższych wymagań pozostaje jedynie złożenie wniosku o dokonanie przyłącza wraz z załącznikami – wyjaśnia Paweł Patała.

Fot. Marcin Piasek

Entuzjazm plus optymizm

MP

– Duże korporacje energetyczne nie chcę wpuścić na rynek małych producentów i szukają dziury w całym. Domaganie
się przez zakłady energetyczne
dodatkowych uprawnień, certyfikatów, by móc przyłączyć instalacje jest niedopuszczalnym
nadużyciem i skandalem. Zapisy
w ustawie i jej intencje są jednoznaczne: podłączenie mi10
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kroinstalacji OZE ma być tak
samo proste jak np. anteny satelitarnej na dachu. Może to
zrobić każdy z uprawnieniami energetycznymi. Oczekuję
od zakładów energetycznych,
że będą przestrzegały prawa
a od stosownych urzędów np.
URE, że to wymuszą – zaapelował Stanisław Gawłowski,
Wiceminister Środowiska.

Mamy pierwszych
w Polsce prosumentów
To osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, które zaspokajają swoje potrzeby energetyczne i sprzedają swoje nadwyżki
energii. Jak wygląda sytuacja u
5 największych operatorów systemu dystrybucyjnego obsługujących 100% rynku. (PGE,
Tauron, Enea, Energa Operator,

RWE Stoen i przyzakładowi dystrybutorzy). Na razie ustaliliśmy,
że na terenie całego kraju mamy
już 133 działające instalacje odnawialnych źródeł energii. 400
wniosków złożonych przez gospodarstwa domowe jest w trakcie realizacji. Do tego dodajemy
2 firmy już zarabiające i 121 czekających na podłączenie do sieci (on gird).
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– Zdecydowanym liderem
rynku jest Energa Operator, który podłączył 103 mikroźródła
o łącznej mocy 1080 kWp, a 172
wnioski oczekują na to – poinformowała Alina GeniuszSiuchnińska, Rzecznik Prasowy
Energa Operator S.A. Wg informacji udzielonej przez
Marcina Marzyńskiego, Szefa
Biura Komunikacji TAURON
Dystrybucja do sieci tego przedsiębiorstwa przyłączonych jest
obecnie 18 mikroinstalacji, które wprowadzają do niej energię elektryczną. Właścicielami
ich są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodar-

czej. 90 podmiotów ubiega się
o przyłączenie, z czego 50 to
osoby fizyczne.
– Mamy już przyłączone
12 mikroinstacji w tym 10 od osób
fizycznych. 172, w tym 120 od osób
fizycznych jest w trakcie procedowania – powiedziała z kolei Iwona
Stanisławek z Biura Komunikacji
PGE Dystrybucja, zaś Danuta
Tabaka, Kierownik Biura PR
i Promocji ENEA Operator,
poinformowała, że od wejścia
w życie znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne tj. od
11 września 2013 r. spółka ENEA
Operator uruchamia 58 mikroinstalacji osób fizycznych i 19 fir-

mowych. Na razie jednak żadna
z nich nie działa w sieci.
Natomiast do RWE Stoen
Operator wpłynęło 7 wniosków
od osób fizycznych i firm, ale
jeszcze nikt nie sprzedaje energii. I wreszcie dwa mikroźródła
podłączył lokalny, przyzakładowy
dystrybutor, spółka Energoserwis
z Kleszczowa.
Operatorzy twierdzą, że nikomu nie odmawiają, ale URE
zna takie przypadki. – Jak na razie wiadomo nam, że w 2013 r.
było 19 odmów przyłączenia mikroinstalacji – informuje Agnieszka
Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki.

Zarabia do 100 zł miesięcznie
Jak już wspomniano, zdecydowana większość mikroinstalacji OZE powstaje na terenach
wiejskich, w małych miejscowościach na dalekiej prowincji.
Zdecydowanie przeważają instalacje fotowoltaiczne, ale są
też przykłady elektrowni wodnych. Czy to oznacza szansę na
rozwój obszarów wiejskich i
prowincjonalnych? Przykładowo
we wschodniej Polsce takim
pionierskim zagłębiem OZE jest
południowe Podkarpacie oraz
zaraz za jego miedzą okolice
Tarnowa, który potwierdza tym
samym, że jest polskim biegu-

Jak to robią w Jaśle
Jako uzupełnienie tekstu o pierwszych w Polsce prosumentach OZE, w większości
PV, zamieszczamy dwa zdjęcia wykonane w Jaśle na Podkarpaciu. Przedstawiają one mikroinstalację fotowoltaiczną Daniela Dobosza. Przez pół roku działalności elektrownia
ta wyprodukowała w sumie 954 kWh energii elektrycznej. Przedstawiam też kalkulację
zysków instalacji PV z Jasła.
MP
Fot.: Marcin Piasek

W rozdzielni domu w Jaśle, Daniel Dobosz
prezentuje urządzenia techniczne, m.in. inverter

Moduły PV instalacji w Jaśle

Kalkulacja zysków mikroinstalacji Daniela Dobosza z Jasła
Miesiąc

grudzień
styczeń
luty
III-14
IV-14

Grid
feed-in

96
37
114
180
172

Selfconsumption

39
18
34
114
37,7

External
Monthly
energy comsumpsupply
tion

110
30,87

0
0
39
18
34
224
68,57

Koszty

Mój wkład

Moja
sprzedaż

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
64,90 zł
18,21 zł

0,00 zł
0,00 zł
23,01 zł
10,62 zł
20,06 zł
67,26 zł
22,24 zł

0,00 zł
0,00 zł
16,03 zł
6,18 zł
19,04 zł
28,80 zł
27,52 zł

Do zapłaty Do zapłaty
0,00 zł
0,00 zł
-16,03 zł
-6,18 zł
-19,04 zł
36,10 zł
-9,31 zł

0,00 zł
0,00 zł
23,01 zł
10,62 zł
20,06 zł
132,16 zł
40,46 zł

Zysk
0,00 zł
0,00 zł
39,04 zł
16,80 zł
39,10 zł
96,06 zł
49,76 zł

www.elektroinstalator.com.pl/fotowoltaika
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Sąsiadujące ze sobą moduły PV i kolektory słoneczne na dachu budynku o lekkiej konstrukcji

nem ciepła. Z oficjalnych danych
na koniec 2013 r. wynika, że we
wschodniej części Polski obsługiwanej przez operatora sieci PGE
(6 województw 29% całego
kraju, było zaledwie 7 mikroinstalacji OZE. Przy czym w woj.
podkarpackim jest prawie połowa z tego bo aż 3. Są one
w miejscowościach Polańczyk,
Terliczka, Jasło. Dwie to elektrownie fotowoltaiczne, a jedna to mała elektrownia wodna.
Z kolei pod samym Tarnowem
mikroźródeł jest 5, w miejscowościach: Wojnicz, Bogumiłowice, Łętowice, Wierzchosławice,
Wola Rzędzińska (obszar operatora Tauron Dystrybucja S.A.).
Dla porównania z sąsiadami
w woj. świętokrzyskim nie ma
żadnej elektrowni w gospodarstwach domowych, a w lubelskim jest jedna. Powstają wolno, do marca 2014 r. na terenie
PGE Dystrybucja S.A przybyły
jeszcze 3, ale na razie nie wiemy w jakich lokalizacjach.
Pierwszym prosumentem na
Podkarpaciu i jednym pierwszych w Polsce jest Daniel
Dębosz z Jasła. Od 5 miesięcy,
czyli jak tylko było to prawnie,
12
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technicznie możliwe produkuje
energię elektryczną z instalacji
fotowoltaicznej. Większość wykorzystuje na własne potrzeby
a nadwyżki odsprzedaje do sieci.
Przecierał szlaki przez kilka miesięcy, problemów biurokratycznych z podłączeniem do sieci
operatora (on-gird) nie brakowało. Jego elektrownia słoneczna
o mocy zainstalowanej 2,5 kWp
może wyprodukować 3 tys. kWh
energii rocznie. Zarabia do 100
zł miesięcznie (w zależności od
skali własnego zużycia). Instalacja
współpracuje z dwoma pompami
ciepła o mocy 3,8 kW, służącymi
do podgrzewania wody użytkowej. Daniel Dębosz szacuje, że inwestycja, która kosztowała 20 tys.
złotych zwróci się po 12 latach.
By uzyskać jak największe
oszczędności, dodatkowo do
elektrowni zastosowano system
inteligentnego zarządzania energią w budynku. – Dla przykładu,
jeśli gospodyni nastawia pranie, to
czeka ono w pralce do momentu,
aż będzie energia ze słońca. Jeśli
włączamy zmywarkę, to automatycznie uruchomi się ona dopiero
wówczas, kiedy uzyskamy energię ze słońca. Oczywiście może-

my zmienić priorytety działania
poszczególnych urządzeń i poboru energii – wyjaśnia Daniel
Dębosz.
Tanio sprzedać,
drogo kupić
Wśród przedsiębiorców branży
PV opinie co do szans jej rozwoju są znacznie bardziej sceptyczne. Wielu z nich liczyło, że
przełom nastąpi znacznie szybciej i zmiany będą odważniejsze.
Wielu nie przetrwało na rynku.
– Z naszych klientów o przyłączenie mikroźródła OZE wystąpiło
około 10 osób. Zainteresowanie jest
spore, ale kiedy dochodzi do określenia szczegółów dotyczących warunków finansowych, to już sprawa
przedstawia się gorzej. Główne przeszkody to ekonomia. Nie opłaca się
podłączać fotoogniw do sieci, ponieważ prąd generowany jest tylko
w ciągu dnia. Rzadko kiedy prywatne osoby mogą wykorzystać go będąc np. w pracy. Wieczorem trzeba już płacić za energię kupowaną
z zakładu energetycznego po stawce 3 razy wyższej. Czas zwrotu nakładów na taką instalację wyniesie
ok. 14 lat – to opinia Piotra Dudy
z AirGenerator w Gdyni.

– Z pewnością, niewiele się
zmieni, jeśli ceny odbioru energii
elektrycznej pozostaną na poziomie 80%. Mędrcy w Warszawie
myślą, że jak ktoś na ogniwa fotowoltaiczne na dachu, to może
wszystko sam zużyć i nie musi
nic sprzedawać. Niestety przy
normalnym użytkowaniu instalacji PV, zużycie własne to tylko około 25% wyprodukowanej
energii . Dopiero dość skomplikowane i kosztowne przygotowanie instalacji i wyposażenie
jej w magazyny energii, sterowanie odbiornikami prądu, odpowiednia instalacja grzewcza CO
i CWU może ten bilans poprawić.
Prostszym rozwiązaniem było by
rozliczanie z operatorem w cyklach półrocznych, aby móc korzystać z prądu np. wieczorem,
w zamian za oddany do sieci,
w ciągu dnia. Ale na takim rozwiązaniu koncerny nie zarobią
swoich podarowanych im 20%
ceny prądu. W całej ustawie widać, że lobby energetyczne mocno trzyma w ręku ustawodawców
i ma gdzieś obywateli – z goryczą stwierdził Witold Wawdysz,
Prezes Zarządu Sunpark Polska
Sp. z o.o. z Poznania.
By zakończyć bardziej optymistycznie, zwróćmy uwagę
na dwie sprawy. Po pierwsze
nadwyżki energii będzie można
z czasem magazynować, np.
ładując akumulatory samochodów elektrycznych; to będzie
także przyczynek do rewolucji motoryzacyjnej. Po drugie
zagranicą działają, a u nas zaczynają powstawać sąsiedzkie
spółdzielnie energetyczne, ułatwiające rozwój elektroenergetyki słonecznej Mają w tym
pomóc odpowiednie uregulowania prawne. 		
n
Marcin Piasek

Marcin Piasek
Dziennikarz niezależny, działający w branżach energetyka/ekologia, marcin.piasek@vp.pl

