KLUCZOWE WYZWANIA
stojące przed przemysłami energochłonnymi
w nawiązaniu do polityki klimatycznej.

Warszawa 13.06.2022 r.

WYCENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
–

mechanizm merit order.

▪ Do początków września 2021 r. cena energii elektrycznej notowanej w kontraktach BASE na 2022 r. była wyznaczana przez
mechanizm merit order, w oparciu o koszt produkcji elektrowni węglowych (koszty węgla szacowane na 300 zł/t i bieżące ceny CO2).
▪ Następnie cena energii podążała za krańcowym kosztem jej wytworzenia w elektrowniach gazowych.
Krańcową cenę energii elektrycznej wyznaczył koszt jej wytworzenia z gazu, podczas gdy w Polsce, moc zainstalowana w KSE
w źródłach gazowych to zaledwie 6% mocy zainstalowanych w KSE. Pozostałe 94%, w tym elektrownie na węgiel kamienny i brunatny,
uzyskują z tego tytułu zwiększone przychody.

Wyznaczanie cen energii elektrycznej na TGE – MECHANIZM MERIT ORDER

▪ W przypadku produktów terminowych, ponad 90% wytwarzanej energii pochodzi ze źródeł o zerowych lub dużo niższych kosztach
zmiennych, stosownie mechanizmu merit order powoduje, iż koszty produkcji niemal całej energii dostarczanej odbiorcom końcowym
są znacznie niższe od cen które płacą odbiorcy.
▪ Skala zwiększonych kosztów ponoszonych przez odbiorców przemysłowych z tytułu stosowanego przez TGE sposobu wyceny energii
elektrycznej jest olbrzymia, i sięga 40% w przypadku źródeł węglowych, do 500% dla źródeł odnawialnych.
▪ Należy rozważyć wprowadzenie mechanizmu redystrybucji zysków osiąganych przez źródła o zerowych lub niskich kosztach zmiennych,
do jednostek o kosztach najwyższych, niezbędnych do „domykania” krzywych podaży i popytu, decydujących o bezpieczeństwie KSE.
▪ Redystrybucja środków finansowych, „obniży” koszty wytwarzania w najdroższych jednostkach, a w konsekwencji umożliwi ustalanie się
cen równowagi na rynku energii elektrycznej na znacznie niższym poziomie, co obniży koszt energii dla odbiorców końcowych.

Skutki stosowania mechanizmu merit order – DLA ODBIORCÓW ENERGII

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 r.
−

brak bezemisyjnej energii elektrycznej w KSE.
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Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. nie przewiduje rozwoju SYSTEMOWYCH źródeł bezemisyjnych w stopniu
wystarczającym dla szybkiego przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu (brak wystarczającej
ilości energii z OZE w KSE).

PEP - 2040 r. – BRAK ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRODUKOWANEJ W ŹRÓDŁACH BEZEMISYJNYCH.

▪

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. nie przewiduje rozwoju źródeł bezemisyjnych w stopniu
wystarczającym dla szybkiego przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu,
a wprowadzanie do sieci KSE energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie jądrowe i wiatraki na
morzu, nastąpi zbyt późno.

▪

W perspektywie najbliższych 10 lat, znacząca zmiana krajowej struktury systemowego wytwarzania energii
elektrycznej nie jest możliwa. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r.,

▪

-

pierwsza elektrownia jądrowa, może się w Polsce pojawić dopiero w 2033 r.,

-

budowa morskiej energetyki wiatrowej jest obecnie w fazie początkowej i wymaga olbrzymich
nakładów finansowych na rozwój infrastruktury wytwórczej i sieciowej, oraz czasu na realizację
niezbędnych inwestycji.

-

również szeroko propagowana w ostatnim czasie technologia modułowych reaktorów jądrowych, na
dzień dzisiejszy nie jest gotowa do przemysłowego stosowania, a trwający obecnie proces jej certyfikacji
w USA, potrwa co najmniej do 2030 r.

Żywotnym interesem przemysłowych odbiorców energii elektrycznej, jest stworzenie technicznych i
regulacyjnych możliwości zużywania energii elektrycznej i cieplnej z OZE, pozyskiwanych po możliwie
najniższych kosztach, zarówno produkcji jak i dostawy.

Praktyczna realizacja tego celu wymaga wybudowania i bezpośredniego przyłączania, do
zakładowych sieci elektroenergetycznych odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
fotowoltaicznych i wiatrowych.
PEP - 2040 r. – PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH BEZEMISYJNYCH.

UWARUNKOWANIA DLA BUDOWY OZE PRZYŁĄCZANYCH BEZPOŚREDNIO

DO SIECI ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH
–

alternatywna w stosunku do KSE forma dostarczania energii elektrycznej dla przemysłu.

Jedynie odnawialne źródła - fotowoltaiczne i wiatrowe, przyłączone bezpośrednio do zakładowych sieci
elektroenergetycznych, pozwolą zakładom produkcyjnych wykorzystywać najtańszą dostępną energię elektryczną.

Mechanizm rynkowej wyceny energii elektrycznej – KOSZT ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEMYSŁU

Obecnie jedyną możliwością zapewnienia odbiorcom przemysłowym taniej energii elektrycznej, jest budowa
elektrowni wiatrowych przyłączonych bezpośrednio do zakładowych sieci elektroenergetycznych.
▪ Żywotną potrzebą polskiego przemysłu, jest więc wprowadzenie odrębnej (od dostaw z KSE), formy
bezpośrednich dostaw energii elektrycznej odnawialnej dla przemysłu, z wykorzystaniem „linii bezpośredniej”
lub „autoprodukcji”, poprzez wprowadzenie dedykowanej regulacji, która wyłączy tereny, na których będą
powstawały takie źródła wytwórcze, z:
- ograniczeń wprowadzonych ustawą odległościową,
- przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, w szczególności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
oraz:
- spowoduje skrócenie czasu realizacji procesów inwestycyjnych w szczególności uzyskiwania decyzji
o uwarunkowaniach środowiskowych,
- pozostawi decyzyjność w zakresie lokowania źródeł wytwórczych na terenach przemysłowych i w ich pobliżu
w kompetencjach rad gmin,
- wprowadzi do krajowego porządku prawnego nowe definicje: linii bezpośredniej, wydzielonej jednostki
wytwarzania i wydzielonego odbiorcy.
Uruchomienie procesu niskoemisyjnej transformacji polskiego przemysłu wymaga również
▪
▪

uwzględnienia jej potencjału, szczególnie w zakresie możliwości zwiększenia generacji w OZE zakładów
przemysłowych w proces niskoemisyjnej transformacji polskiej energetyki,
wprowadzenie mechanizmów finansowania rozwoju rozproszonej energetyki przemysłowej, jako elementu
niskoemisyjnej transformacji energetyki systemowej.

Niskoemisyjna transformacja przemysłu – LIKWIDACJA BARIER

1. Ocena wpływu wizualnego na zabytkowe wartości krajobrazu kulturowego.
Zabytki dzieli się na trzy klasy o znaczeniu:
▪ lokalnym (gmina, powiat),
▪ regionalnym (województwo),
▪ krajowym i międzynarodowym.

Oddziaływanie wizualne farmy wiatrowej na krajobraz kulturowy z zabytkami występuje wówczas, gdy w tle zabytku lub na jego przedpolu
z istotnych punktów widokowych widać elektrownie wiatrowe:
- 0,7-1,0 km dla obiektów zabudowy mieszkaniowej (folwarki, zabytkowe domy, stodoły, itp.),
- 1,5-2,0 km dla obiektów wyróżniających się w krajobrazie (2-3 x wysokości zwykłej zabudowy - kościoły, zamki, pałace),
- 3,0-5,0 km dla obiektów zabytkowych o bardzo wysokiej ekspozycji. (katedry, zamki i pałace warownie).

Strefy 0,7-1,0; 1,5-2,0 i 3-5 km wyznaczają zasięg lokalizacji punktów i ciągów widokowych, posiadających walor obiektów zabytkowych.
Czasochłonność wykonania analizy skumulowanego oddziaływania przedsięwzięć energetyki wiatrowej na krajobraz oddziaływania
wiatraków to około 60 dni roboczych.
2. W obecnym kształcie przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ograniczeniem
lokalizacji jest również konieczność zachowania dziesięciokrotności wysokości wiatraka od obszaru Natura 2000 ustanowionego dla
ochrony roślin (możliwa lokalizacja o wysokości do 60 m). Bez szkody dla środowiska można zmienić przepisy ustawy tak, by
wymagana odległość nie dotyczyła obszarów Natura 2000 ustanowionych wyłącznie dla ochrony siedlisk roślin lub grzybów.
3. Zmiana w/w ustawy umożliwia jedynie podjęcie prac planistycznych mających na celu wprowadzenie odpowiednich ustaleń do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz planów miejscowych, w celu określenia zasięgu
oddziaływań elektrowni wiatrowych (również na obszarze gmin pobliskich).
4. Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany studium i planów miejscowych musi uwzględnić wytyczne Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących zakresu rozpoznania środowiska przy dokonywaniu ocen dla lokalizacji elektrowni
wiatrowych. Przed przystąpieniem do sporządzania zmian dokumentów planistycznych, konieczne jest rozpoznanie ornitologiczne
oraz chiropterologiczne trwające przynajmniej 12 miesięcy.

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – WPŁYW NA CZAS REALIZACJI INWESTYCJI.
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Bezpośrednie dostarczanie energii elektrycznej z OZE dla przemysłu – UWARUNKOWANIA I KORZYŚCI

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
1) Wprowadzenie definicji
- odbiorcy przemysłowego – (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2015 r. o OZE),
- wytwarzania energii elektrycznej we własnych źródłach OZE, oraz bezpośredniego jej dostarczenia przez
odbiorcę przemysłowego (w rozumieniu ustawy z dnia 20.02.2015 r. o OZE), w celu jej zużycia na potrzeby
własne, jak również

- dostarczania energii elektrycznej za pomocą linii bezpośredniej do odbiorcy przemysłowego w celu
zużycia przez odbiorcę przemysłowego na potrzeby własne.
2)

Włączenie do katalogu przedsięwzięć celu publicznego pozycji:
- wydzielanie gruntów pod instalacje OZE wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
w celu wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby bezpośredniego jej dostarczenia do odbiorcy
przemysłowego,
- budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub
dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, w celu jej dostarczania do odbiorcy
przemysłowego, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń,

- budowa oraz utrzymywanie instalacji OZE wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
w celu wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby bezpośredniego jej dostarczenia do odbiorcy
przemysłowego.

Likwidacja BARIER w budowie i dostarczaniu, energii z OZE dla przemysłu – PROPOZYCJE LEGISLACYJNE.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1) W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury odnawialnych źródeł energii w celu wytwarzania energii
elektrycznej na potrzeby bezpośredniego jej dostarczenia do odbiorcy przemysłowego,
- obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, z wyłączeniem inwestycji celu
publicznego.
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim
rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego.
3) Nie stosuje się ustaleń planu miejscowego w zakresie ustanowionych zakazów lub przyjętych w nim
rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego.
4) Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego, nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej
lokalizowanie, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
5) W przypadku braku planu miejscowego, lokalizację inwestycji celu publicznego, ustala się w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6) W sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb wytwarzania energii
elektrycznej na potrzeby bezpośredniego dostarczenia do odbiorcy przemysłowego nie stosuje się
przepisów: (i) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
(ii) przepisów art. 7a ust. 3 prawa energetycznego oraz (iii) ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji.
Likwidacja BARIER: w budowie i dostarczaniu, energii z OZE dla przemysłu – PROPOZYCJE LEGISLACYJNE.

NISKOEMISYJNA TRANSFORMACJI TECHNOLOGICZNA I ENERGETYCZNA
POLSKIEGO PRZEMYSŁU

Polski przemysł w ciągu najbliższych 5 lat, musi przeprowadzić procesy niskoemisyjnej transformacji
technologicznej i energetycznej:

1)
2)

aby umożliwić zbyt swoich produktów w długim okresie czasu poprzez zmniejszenie „śladu węglowego”
i nadanie im cech ekologicznych,
aby utrzymać koszty energii (elektrycznej, ciepła, paliw), a więc i koszty produkcji, na poziomie umożliwiającym
utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynkach europejskim i globalnym.

Niskoemisyjna transformacja technologiczna
- zmiany wprowadzane w przemysłowych procesach technologicznych, których skutkiem jest dekarbonizacja
(eliminowanie węgla i zastępowanie go reagentami bezemisyjnymi, np. wodorem), zmniejszanie zużycia energii
oraz ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne.
Dekarbonizacja wymaga:
▪ wprowadzania, na ogromną skalę, niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów,
▪ korzystania w produkcji ciepła, z energii elektrycznej pochodzącej z OZE,

▪ wprowadzenia do stosowania w produkcji przemysłowej zielonego wodoru i bezemisyjnych reagentów
chemicznych niezbędnych w takich procesach jak np.:
- redukcja rud metali,
- produkcja klinkieru dla przemysłu cementowego,
- produkcja prekursorów dla przemysłu chemicznego.
Przeprowadzenie dekarbonizacji będzie się wiązało z koniecznością przeprojektowania procesów przemysłowych
oraz dokonania przebudowy instalacji i urządzeń technologicznych (np. pieców i reaktorów chemicznych).

Niskoemisyjna transformacja przemysłu – TECHNOLOGICZNA I ENERGETYCZNA

Niskoemisyjna transformacja energetyczna w przemyśle może będzie realizowana poprzez budowę:
▪ odnawialnych źródeł energii przyłączanych bezpośrednio do zakładowych sieci elektroenergetycznych,
▪ niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej,

▪ instalacji odzyskujących ciepło odpadowe,
▪ przemysłowych, samobilansujących się obszarów energetycznych,
- wyposażonych w: (1) nisko/zero emisyjne źródła energii elektrycznej i ciepła, (2) urządzenia i instalacje
umożliwiające magazynowanie energii (w różnych formach), (3) regulacyjne źródła gazowe (CHP),
- zdolnych do bilansowania (w ramach obszaru energetycznego), zmiennego zapotrzebowania na energię
elektryczną z jej produkcją w źródłach pogodozależnych (wiatraki i PV) oraz regulacyjnych (gazowych),
- zapewniających stały pobór energii elektrycznej z sieci KSE.
▪

systemów zintegrowanego zarządzania energią pobieraną z sieci KSE, zużywaną oraz produkowaną.

Bardzo ważny, a powszechnie niedoceniany, jest aspekt systemowy budowy odnawialnej energetyki przemysłowej
wyposażonej w magazyny energii, przygotowanej do magazynowania energii w produktach, przez co zdolnej do:
- bilansowania pogodozależnej generacji OZE i zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną w obrębie
zakładowych sieci elektroenergetycznych,
- bezpośredniego korzystania z energii odnawialnej do okresowego zwiększania produkcji, co wymaga
przeprowadzenia inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne i magazyny produktów.
Odnawialna energetyka przemysłowa gwarantuje największą możliwą do uzyskania efektywność wykorzystania
pochodzącej z OZE energii.
Niskoemisyjna energetyka przemysłowa zwiększa również potencjał mocy wytwórczych w KSE.

Niskoemisyjna transformacja przemysłu – TECHNOLOGICZNA I ENERGETYCZNA
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Niskoemisyjna transformacja energetyczna – BUDOWA GAZOWYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.

MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE W PRODUKTACH
–

wymaga zwiększania mocy produkcyjnych i budowy przestrzeni magazynowych.

Magazynowanie energii elektrycznej w produkcie.
▪ Energochłonne branże polskiego przemysłu charakteryzują się dużymi wolumenami, pobieranej
z krajowego systemu elektroenergetycznego energii elektrycznej, oraz stabilnym profilem zużycia
w każdej godzinie doby.
▪ Produktowy magazyn energii opiera się na koncepcji zmiany profilu produkcji przemysłowej poprzez
przenoszenie jej na określone godziny doby w których produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE
przyłączonych do KSE, jest największa.
▪ Magazynowanie produktowe daje możliwość modulowania wielkości produkcji, a więc i poboru energii
elektrycznej z sieci KSE, stosownie do potrzeb bieżącego bilansowania pogodozależnych źródeł OZE.
▪ Obecnie łączna moc zainstalowana źródeł OZE wynosi ok. 17,4 GW, w tym pogodozależne źródła
wiatrowe i fotowoltaiczne osiągnęły poziom 15,2 GW (dane styczeń 2022 r.)
▪ Wyniki przeprowadzonych aukcji OZE na lata 2020-2021 wskazują, iż w najbliższym czasie należy się
spodziewać dodatkowych 4,8 GW mocy fotowoltaicznych.
▪ Dane te nie uwzględniają planowanych inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe oraz produkcji energii
z mikroinstalacji prosumenckich.
▪ Niezbędne jest uruchomienie dedykowanego programu, w ramach którego finansowane będą inwestycje
zwiększające moce instalacji produkcyjnych w przemyśle oraz dodatkowe powierzchnie magazynowe, co
pozwoli na dostosowywanie profilu zużycia zakładów produkcyjnych do potrzeb KSE.

Magazyn produktowy jest najbardziej efektywnym sposobem magazynowania energii,
efektywność tego rozwiązania wynosi 100%.
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