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Program prezentacji 

• Cele i koncepcja szkolenia 
• Koncepcja prosumenta w świetle przepisów i praktyki 
• Podstawy prawne rozwoju energetyki rozproszonej 

opartej na OZE na obszarach wiejskich (ustawa OZE, 
Prawo energetyczne), 

• Wpływ nowych przepisów na opłacalność 
inwestowania w OZE oraz ceny energii dla rolników,  

• Prognoza kosztów energii elektrycznej dla odbiorców 
na obszarach wiejskich. 

• Taryfy energetyczne dla rolników oraz prognozy ich 
zmian w kontekście możliwości wykorzystania 
własnych instalacji OZE.  
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Odnawialne źródła energii a rolnictwo 
Produktywność różnych form generacji energii z hektara 
ziemi rolnej- produkcja energii w gospodarstwie  
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Gęstość 
energii [GJ/ha] 

Cena nośnika 
energii [zł/GJ] 

Produktywność 
[zł/ha] 

Założenia 

Ciepło z kolektorów słonecznych     36 000                    30    1 080 000    
porównawczo przyjęto cenę 

ciepła z kotła węglowego  

Energia elektryczna z systemu 
fotowoltaicznego  

      3 600                    139        500 400    przejęto 500 zł/MWh 

Energia elektryczna z farmy 
wiatrowej 

          700                    139           97 300    przejęto 500 zł/MWh 

Biomasa             190                      25          4 750    najwyższa cena biomasy 
energetycznej 

 Największa produktywność daje wytwarzanie ciepła z kolektorów słonecznych, ale rolnik sam nie może zużyć ciepła ponad własne 
zapotrzebowanie, a przy braku infrastruktury nie może sprzedać nadwyżek  

 Energia słoneczna przetworzona na energie elektryczna zapewnia największe produktywność (patrz uwagi na poprzednim slajdzie) .  
 W przypadku elektrownia wiatrowych obecnie w rolnik jest wydzierżawiającym, a nie producentem energii  
 Najgorszą produkcyjności ziemi  daje uprawa biomasy energetycznej, nawet bez uwzględnienia (odjęcia) bezpośrednich nakładów 

energii na produkcje i przetwarzanie biomasy). Jest to produktywność niż z typowych upraw rolniczych (tzw. standardowa produkcja) 
która wg GUS w 2010 roku wynosiła  6 tys. zł/ha 
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Małe technologie OZE dla rolnictwa 
 

Moduły fotowoltaiczne 

Małe elektrownie wiatrowe 

Mikrobiogazownie 

Kolektory słoneczne 

Pompy ciepła 

Kotły na biomasę 

Produkcja energii 
elektrycznej na 

potrzeby 
gospodarstw 

Produkcja ciepła 
na potrzeby 
gospodarstw 

Magazyny energii 
elektrycznej i ciepła 

Elementy mikrosieci i 
inteligentnej sieci 
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Mikro- i małe instalacje OZE 
Uproszczone procedury administracyjne w ustawie o OZE 
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• Prosument (indywidualny) - 
odbiorca końcowy zużywający 
wyprodukowaną z 
mikroinstalacji energię na 
potrzeby własne nie związane z 
działalnością gospodarczą – Art. 
4 Ustawy 

• Wytwórca będący 
przedsiębiorcą (prosument 
biznesowy) – energia z OZE na 
potrzeby działalności 
gospodarczej – Art. 41 Ustawy 

Mikroinstalacje w ustawie o OZE 

Prosument indywidualny i biznesowy 

Wg Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii PE: 
prosumenci - aktywni odbiorcy 
energii, w tym gospodarstwa 
domowe (zarówno właściciele, jak i 
najemcy), instytucje i małe 
przedsiębiorstwa, którzy 
uczestniczą w rynku energii przez 
produkowanie energii z OZE 
indywidualnie lub zbiorowo 
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Prosumencka  elektrownia słoneczna - fotowoltaiczna 
przyłączona do sieci   
cel – częściowa sprzedaż energii (tzw. rozliczenie netto) 
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Prosument indywidualny 

Mikroinstalacje 
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• Zgodnie z Art. 41 Ustawy, sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu 
oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą w 
rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

• Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej, powstaje od 
pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i 
trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2035 r. 

• Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 
100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa 
URE (obecnie 0,17114 zł/kWh) 

Prosument biznesowy 

Mikroinstalacje 
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Moc mikroinstalacji OZE na koniec 2015 roku. 
Źródło: URE, oprac. IEO Źródło URE, oprac. IEO  
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Moc mikroinstalacji 
Łączna zainstalowana moc 

[kW] 

do 3 kWp 3 576 

3 kWp - 5 kWp 6 376 

5 kWp - 9 kWp 4 936 

9 kWp - 12 kWp 3 223 

12 kWp - 40 kWp 15 500 

SUMA 33 611 

Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE  
oraz wielkość energii oddanej do sieci 



www.ieo.pl 

Rozwój prosumentów biznesowych  
w zakresie mikroinstalacji do 40 KW 
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Forma prawna wytwórcy 
Na koniec III kwartału 

2015 
Na koniec IV 

kwartału 2015 

Firmy prywatne (DG) 287 452 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 61 130 

Spółki jawne 20 37 

Spółki cywilne 14 26 

Spółki akcyjne 1 16 

Spółki komandytowe 1 1 

Spółki komandytowo-akcyjne 0 2 

Osoby fizyczne 2532 3751 

JST 6 17 

Spółdzielnie mieszkaniowe 4 5 

Spółdzielnie 3 3 

Inne 41 63 

RAZEM 2970 4503 
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Rozwój prosumentów biznesowych  
w zakresie małych instalacji do 200 kW 
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PV 69 

Biogaz 46    
Biomasa 1    
Wiatr 41    
Woda 306    
SUMA 463    

Małe instalacje o 
mocy do 200 kW 
w rejestrze URE  

Oprac. IEO  
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Przykłady inwestycji autoproducenckich OZE 
z różnych branż 
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Firma Branża działalności 
Instalacja 

OZE 
Moc [kW] 

Wykorzystanie 
energii z 

instalacji OZE 

Współczynnik 
autokonsumpcji  

CZANIECKIE MAKARONY SP. Z O.O. produkcja makaronów PV 40 Off-grid 100% 

POLIKAT S.A.  producent stelaży do mebli i elementów ze sklejki PV 40 Off-grid 100% 

AQUANET S.A. 
uzdatnianie wody i zaopatrzenie  w wodę, oczyszczanie i 

odprowadzenie ścieków 
PV 30 Off-grid 100% 

FERRERO POLSKA SPÓŁKA Z O.O. produkcja wyrobów czekoladowych i słodyczy MEWi 30 Off-grid 100% 

ZP-H-U ALSECCO SP. Z O.O. produkcja stolarki okiennej i drzwiowej PV 22 Off-grid 100% 

TRANSVER SP. Z O.O. produkcja odzieży i filtrów PV 10 Off-grid 100% 

EKOMAX SP. Z O.O. 
produkcja wyrobów ropopochodnych i chemii 

przemysłowej 
PV 40 semi off grid 95% 

INTER-NATURAL SP. Z O.O. 
rozbiór drobiu i sprzedaż hurtowa drobiu i mięsa 

drobiowego 
PV 9 semi off grid 90% 

GAS TRADING PODKARPACIE SP. Z 
O.O. 

magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego PV 34 semi off grid 76% 

KACPER SP. Z O.O. SP.K. produkcja obuwia PV 34 semi off grid 67% 

WITAŁ SP. Z O.O. produkcja odzieży  PV 40 semi off grid 49% 

Tymbark S.A / Grupa Maspex 
produkcja soków, dżemów, keczupów, sosów, 

przetworów warzywnych,  makaronów i dań gotowych  
PV 997 semi off-grid 25% 



Runek energii elektrycznej 
a inwestycje w OZE 

Trendy taryfowe 

wzrost cen energii  

www.ieo.pl 
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Podział odbiorców na grupy taryfowe 

odbiorców biznesowych 

www.ieo.pl 

Grupy taryfowe w zależności  od napięcia w miejscu  dostarczania: 

• A – napięcie wysokie (110kV i wyżej) 

• B – napięcie  średnie  - gł. duże przedsiębiorstwa , ceny negocjowalne 

• C – napięcie niskie (<1 kV) – gł. MŚP, rolnicy, ceny według stawek sprzedawcy  

Odstępstwa: 

• G – dla  gospodarstw  domowych (bez względu na napięcie), zatwierdzane przez URE 

• R – bez układu pomiarowo-rozliczeniowego (rozl. ryczałtowe) 

•jej przekroczenie powoduje 
dodatkową  opłatę, Pu>40kW lub I > 

63A  

w grupach z 
kontrolą mocy (2) 

•jej przekroczenie może powodować 
zadziałanie zabezpieczeń 
nadprądowych (wyłączenie) 

w grupach bez 
kontroli mocy (1) 



Odbiorca indywidualny na taryfie „G” jako prosument 
oszczędzający na części zmiennej na rachunku  

(trendy historyczne, oprac. IEO) 

www.ieo.pl 

• Realne ceny energii rosną stosunków wolno 
• Rośnie udział składnika stałego w opłatach 

(model abonamentowy?)  
=> Ograniczona opłacalność inwestycji w 
domowe źródła prosumenckie (mająca korzyść 
krańcowa z oszczędzania energii) 

Prosument oszczędza 
na składniku zmiennym 
(energia czynna, 
jakościowa, opłata OZE) 

Wysoki składnik stały 
(abonament, opłata, 
przejściowa, dystrybucja)   
obniża opłacalność 
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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(rosnące) zróżnicowane regionalne kosztów energii elektrycznej w Polsce 

źródło: GUS, oprac. IEO 

MAŁOPOLSKIE; -4,98% 

LUBUSKIE; -3,45% 

ŚLĄSKIE; -1,92% 

WIELKOPOLSKIE; -1,92% 

DOLNOŚLĄSKIE; -1,92% 

OPOLSKIE; -1,92% 

[NAZWA KATEGORII]; 
 [WARTOŚĆ] 

LUBELSKIE; -0,38% 

PODKARPACKIE; -0,38% 

ŚWIĘTOKRZYSKIE; -0,38% 

[NAZWA KATEGORII]; 
 [WARTOŚĆ] 

MAZOWIECKIE; 1,15% 

ŁÓDZKIE; 2,68% 

PODLASKIE; 4,21% 

POMORSKIE; 5,75% 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE; 
5,75% 

-5,50%

-3,50%
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0,50%

2,50%
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6,50%

Odchylenia od średniej cen energii elektrycznej – przykład dla gospodarstw 
domowych, taryfa całodobowa w 2015 roku 
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Porównanie kosztów produkcji i dystrybucji energii dla 

biznesu w Polsce i w Niemczech  €c/kWh (bez VAT i 

podatków) Źródło: Eurostat 

www.ieo.pl 
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Wskaźnik przerw w 
dostawach energii SAIDI 
• Niemcy 14 minut  
• Polska 400 minut  
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców w 
różnych grupach taryfowych 
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Koszty energii elektrycznej w Polsce 
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Średni koszt netto energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w latach 2011-2015 
[PLN/MWh] 

IV kwartał 2011 r. IV kwartał 2012 r. IV kwartał 2013 r. IV kwartał 2014 r. IV kwartał 2015 r.

Dane publikowane w 
sprawozdaniach z 
działalności Prezesa URE* 
jasno pokazują, że z 
najwyższymi cenami energii 
elektrycznej muszą się 
liczyć odbiorcy przemysłowi 
przyłączeni do sieci niskiego 
napięcia, a więc w dużej 
mierze sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Pod koniec 2015 
roku, odbiorcy przynależący 
do grup taryfowych „C” 
płacili za energię 
elektryczną ponad 2-
krotnie więcej niż odbiorcy 
przyłączeni do sieci 
wysokiego napięcia. * Dane obejmują średnie stawki obowiązujące odbiorców, którzy podpisali z OSD umowy 

kompleksowe  

źródło: URE oprac. IEO 
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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Koszty energii elektrycznej w Polsce 
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Średnie stawki opłat netto za energię elektryczną netto w latach  
2011-2015 [PLN/MWh]  
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Średnie stawki opłat netto za usługi za dystrybucje netto w latach  
2011-2015 [PLN/MWh] 

Największa różnica między grupami taryfowymi „A”, 
„B” i „C” występuje w stawkach dystrybucyjnych.  

 
Różnice w stawkach za obrót energią elektryczną nie 
są aż tak drastyczne. Naturalnym jest wręcz, że 
odbiorcom, którzy charakteryzują się wyższym 
poziomem zużycia będą oferowane niższe stawki. 
Można uznać, że logika ta, w racjonalnym stopniu, 
ma swoje odzwierciedlenie w danych publikowanych 
przez URE. 
 
W przypadku opłat dystrybucyjnych rysuje się zgoła 
inna sytuacja. Widać, że najmniejsi odbiorcy 
przemysłowi są obciążani zdecydowanie większymi 
kosztami dystrybucji. W ich przypadku również trend 
wzrostowy jest najwyraźniejszy. Można spodziewać 
się, że w przyszłości to właśnie odbiorcy należący do 
grup taryfowych „C” będą w nadmierny sposób 
ponosić nieracjonalnie wysokie koszty związane z 

działalnością przedsiębiorstw energetycznych. 

źródło: URE oprac. IEO 
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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Scenariusz bazowy dla kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w 
Polsce 

OPŁATA OZE: 
 
• Od lipca 2016 zaczęła obowiązywać tzw. „opłata OZE” w wysokości 2,51 zł/MWh netto.  

W związku z tym, przedsiębiorca zużywający rocznie 300 MWh energii elektrycznej 
będzie musiał się liczyć z rocznym kosztem energii elektrycznej większym o 753 zł netto. 
Od 1 stycznia 2017 r. wysokość opłaty OZE wzrasta do 3,7 zł/MWh 

rodzaj odbiorcy jednostka 
stawka 

miesięczna  
'2016 

stawka 
miesięczna  

'2017 

wzrost 
stawki, 

[%] 

wzrost 
2017, 

[zł/rok] 

Taryfa G – gospodarstwo 
domowe zł/m-c 

                    
3,87 8,00    107% 

(10kW) 
 50     

Taryfa C – podmiot 
podłączony do sieci NN zł/kW 

                    
0,85    1,65     94% 

(200kW) 
 1820     

OPŁATA PRZEJŚCIOWA: 
  
• wzrost od 1 stycznia 2017 r o około 100% stawki tzw. „opłaty przejściowej”, która 

znacznie silniej wpłynie na koszty energii w przedsiębiorstwach   
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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Scenariusz bazowy dla kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w Polsce 
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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Scenariusz bazowy dla kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w 
Polsce 

Analiza obejmuje stawki obowiązujące na terenie działania RWE Stoen Operator (od września 2016 innogy Stoen 
Operator), OSD posiadającego na terenie Warszawy względnie niskie stawki opłat (na terenach peryferyjnych opłaty są z 
reguły wyższe 
 
W poniższej analizie „odfiltrowano” czynnik inflacji, dlatego że wpływa całościowo na koszty i przychody i w pewnym 
sensie jest neutralny dla inwestycji.  
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jednostkowy koszt netto energii elektrycznej w cenach 2016 
[PLN/MWh] 
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Prognozy cen i taryf energii elektrycznej dla odbiorców 
przemysłowych 
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Scenariusz bazowy dla kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w 
Polsce 

Roczne koszty energii elektrycznej dla 
przedsiębiorcy zużywającego 300 MWh 
(na podstawie danych fakturowych oraz 
prezentowanego scenariusza; rok bazowy 
2016): 

• 2010:  151 306,52 zł 
• 2016:  175 159,74 zł 
• 2020:  228 000,00 zł 

 

 Przedsiębiorca korzystający z taryfy C21, 
na przestrzeni lat 2016-2020, będzie się 
musiał liczyć ze wzrostem rocznych 
kosztów energii elektrycznej ok 53 tys. 
złotych. 
 
W związku z 29% wzrostem 
jednostkowego kosztu EE na przestrzeni 
lat 2016-2020, w 2020 roku 
przedsiębiorca powinien zaoszczędzić ok. 
87 MWh EE aby ograniczyć wpływ 
wzrostu cen energii. 
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składnik zmienny opłaty netto za energię elektryczną w cenach 
2016 [PLN/kWh] 
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Podsumowanie wyników rocznego monitoringu  
zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych 
– projekt OZERISE 

Źródło: badania IEO w ramach projektu OZERISE 
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Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

 produkcyjne (taryfa C) i bytowe (taryfa G)  

przez wybrane typy gospodarstw rolnych 

Źródło: IEO, projekt OZERISE 
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Podział przedsiębiorców ze względu na koszty energii 
w różnych grupach taryfowych 

Wpływ wyboru taryfy dla gospodarstwa rolnego 

Koszty rozliczenia okresu 2 m-cy  [PLN] w zależności od grupy taryfowej 

Źródło: badania IEO w ramach projektu OZERISE 
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Ankieta umożliwiająca  
bezpłatny wstępny dobór instalacji 
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http://www.ieo.pl/pl/oze-dla-firm 


