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Formularz zgłaszania uwag do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 15 pkt 6) Punkt 6 Naszym zdaniem zbyt mały nacisk postawiony jest na taką modernizacją bloków węglowych by 
zwiększyć elastyczność tradycyjnej generacji czyli rozszerzyć zakres mocy roboczych bloków 
węglowych z kilku do kilkudziesięciu % mocy znamionowej oraz skrócić do maksimum czasu ich 
rozruchu zimnego. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych (Niemcy, Wlk Brytania, Austria itd.) 
wskazują że jest zupełnie realne skrócenie czasu rozruchu oraz zwiększenie zakresu mocy 
roboczych nawet o ¾ (od 20% mocy znamionowej, i czas liczony w pojedynczych godzinach) . 
Działania te przyniosłyby znaczącą poprawę integracji dużej liczby niestabilnych OZE oraz 
zwiększyłyby efektywność systemu el-en w warunkach koniecznej integracji OZE. Tymczasem w 
strategii nie ma o tym mowy natomiast w strategiach większości krajów UE czynnik ten występuje. 
Proponujemy go także uwzględnić w planach długoterminowych budowy i modernizacji 
tradycyjnych mocy wytwórczych. Można to oczywiście połączyć z syngazem/zgazowaniem węgla. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że perspektywie 20-30 lat syngaz produkowany z prądu z OZE może 
okazać tańszy od gazu ziemnego. Należy to uwzględnić w strategii długoterminowej, której polityka 
gazowa jest istotnym elementem. To oznacza również, że być może systemowo należy przewidzieć 
scenariusz, w którym technika projektowania rurociągów powinna uwzględnić potrzebę przesyłu w 
obu kierunkach na wielu poziomach sieci gazowej. 

KIGEiT Strona 15 pkt 9) Punkt 9 Nie do końca rozumiemy przyczynę wykluczenia lądowych farm wiatrowych które są przynajmniej 
na razie bardziej konkurencyjne od fotowoltaiki. Ponadto polski klimat przynajmniej w zimowym 
okresie bardziej sprzyja wykorzystaniu tych zasobów także (stabilizacja systemu i brak 
konieczności przesyłania energii na duże odległości z północnych farm wiatrowych na Bałtyku. 
Energia z wiatru może mieć kluczowe znaczenie dla ekonomiki ładowania samochodów 
elektrycznych, na które popyt po roku 2025 będzie gwałtownie wzrastał z przyczyn ekonomicznych. 

KIGEiT Strona 17  Podpunkt d (zakres 
modernizacji) 

Proponujemy dopisać „Oraz tworzenia warunków rozwoju dla w pełni sterowalnych źródeł OZE”. 

KIGEiT Strona 18 Po słowie ..Słowacja). Proponujemy dopisać: 
„Budowę nowych połączeń transgranicznych (zwiększenie konkurencyjności cenowej, 
wykorzystanie energii z OZE w innych częściach kontynentu gdy polskie źródła OZE nie pracują 
np. z powodu braku wiatru lub zachmurzenia.” 
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Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 18  w perspektywie 2022 r. 
ustalono stopień 
odtworzenia 
infrastruktury na 
poziomie ok….. 

Proponujemy podwyższenie tego współczynnika do 5% ponieważ tak niski współczynnik nie 
poprawi stanu naszej sieci a wręcz go pogorszy. Przyjęcie 5% zapewniłoby że z czasem większość 
infrastruktury nie miałaby więcej niż 20 lat co wydaje się wiekiem bezpieczniejszym niż około 75 lat 
przy średniorocznym 1,4% . 

KIGEiT Strona 18 w perspektywie 2022 r. 
ustalono stopień 
odtworzenia 
infrastruktury na 
poziomie ok. 1,4% 
rocznie (średnia w 
okresie). 

Proponujemy by w strategii uwzględnić zupełnie inne podejście do wymiany infrastruktury i zamiast 
definiować/zobowiązywać OSD do odtwarzania infrastruktury na określonym poziomie %, 
zobowiązać OSD do zastosowania w określonym terminie Aktywnego Zarządzania Majątkiem 
sieciowym czyli  coraz częściej stosowanego na świecie (i w polskich firmach już też) podejścia 
bazującego na danych pozyskiwanych ze zdalnych sensorów sieciowych w głębi sieci oraz 
modułach analityki predyktywnej w systemach zarządzania majątkiem sieciowym i systemach 
DMS, które sprawią, że inwestycje odtworzeniowe będą realizowane tylko tam gdzie 
prawdopodobieństwo awarii jest największe. W odróżnieniu od stosowanego do tej pory prostego 
podejścia opartego na czasie od wymiany do wymiany podejście predyktywne zapewnia 
wielomiliardowe oszczędności (nie wymieniamy tam gdzie nie ma konieczności nawet pomimo 
zaawansowanego wieku urządzeń a wymieniamy wtedy gdy to konieczne nawet wtedy gdy 
urządzenie/infrastruktura jest stosunkowo nowa ale podległa częściowemu uszkodzeniu 
zagrażając awarią). 

KIGEiT Strona 19 diagnostyki i analizy 
pracy sieci (do 2022 i 
2028 r.);… 

Współpracujące z systemami monitorowania i nadzoru i pozostałymi systemami operacyjnej pracy 
sieci. 

KIGEiT Strona 19  Po słowach: w regulacjach 
dotyczących warunków 
funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego 

Sądzimy, że kluczem do zapewnienia niezawodności pracy sieci nie jest odpowiednia liczba 
pracowników wyposażonych w sprzęt lecz automatyzacja i zdalny nadzór nad siecią na wszystkich 
poziomach napięć. Ludzie powinni wyjechać do awarii tylko wtedy, gdy sieć nie będzie już mogła 
się sama lub zdalnie zrekonfigurować/naprawić (sefl - healing grid). Większość operacji na sieci 
powinna być wykonywalna zdalnie. Dziś wiemy, że pracowników/fachowców z odpowiednim 
doświadczeniem jest zbyt mało, a ich praca będzie coraz droższa. Rozwiązaniem tego problemu 
powinna być tak samo jak w innych sektorach (np. przemyśle) szybka automatyzacja i 
wykorzystanie inteligentnych urządzeń sieciowych wspartych danymi z liczników i sensorów 
sieciowych. Proponujemy podejście „Sprytniej i zdalnie” a nie „Więcej osób w terenie” 
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KIGEiT Strona 19  Po słowach:  
zapewnienie przez OSDe 
liczby pracowników i 
sprzętu odpowiednich 
dla zapewnienia 
standardów określonych 
w regulacjach dotyczących 
warunków funkcjonowania 
systemu 
elektroenergetycznego; 
 

Prawdopodobnie zamiast lub oprócz celu 10% mocy magazynów energii lepsze byłoby postawienie 
celu wprowadzenia w Polsce dobrowolnego rynku elastyczności energetycznej dzięki taryfom 
dynamicznym przez 5 lat. Uzasadnienie: Rozwijanie magazynów energii jest niewątpliwie 
skutecznym ale nie jedynym i niekoniecznie najbardziej efektywnym energetycznie i ekonomicznie 
rozwiązaniem. Jeszcze bardziej skuteczne jest zbudowanie podstaw elastycznego rynku energii. 
Oznacza to że oprócz dotychczasowego pojedynczego rynku towarowego czyli rynku energii 
wycenia się i płaci także za drugi nowy rynek elastyczności energetycznej (Energy flexibility) czyli 
zdolności do elastycznej (szybkiej) zmiany poziomu produkcji lub zużycia energii na żądanie OSPe.  
W tym podejściu nie wymusza się konkretnej technologii (tu magazynów energii) lecz płaci się za 
pomoc w zbilansowaniu popytu i podaży (elastyczność wytwarzania, przekierowania lub 
zużytkowania). W praktyce zbędne są „sztuczne” statyczne taryfy za magazynowanie energii – płaci 
się nie tyko za dostawę energii, ale także za dostawę/redukcję na czas. Do uruchomienia rynku 
elastyczności energetycznej potrzebne są dynamiczne taryfy (np. godzinowe) i inteligentne liczniki 
energii, które już obecnie potrafią obsługiwać i zliczać. Za energię powinniśmy płacić mniej wtedy 
gdy jest jej zbyt dużo i więcej wtedy, gdy jest jej za mało. Taka jasna zasada rynkowa spowoduje, 
że rozwiną się te technologie które, sprzyjają elastyczności zużywania i dostarczania energii 
(operatorzy farm wiatrowych np. mogą zastosować własny przywiatrakowy magazyn energii lub też 
zastosować zdalne sterowane z poziomu OSD lub/i OSP ograniczenie dostarczanej do systemu 
mocy (nie powinniśmy traktować OZE jako źródeł niesterowalnych - wręcz przeciwnie powinniśmy 
stwarzać warunki by stały się w pełni lub częściowo sterowalne bo dzisiejsze różne technologie na 
to pozwalają). Podobnie w przypadku zdalnego ograniczenia popytu DSM/DSR oraz prosumentów 
nie powinniśmy z góry zakładać że magazyny energii są jedynym możliwym i najtańszym 
rozwiązaniem – po prostu powinniśmy uwolnić z zatwierdzania taryfy C i G i stworzyć warunki dla 
taryf dynamicznych opartych nie tylko na ilości, ale także czasie dostarczenia/pobrania energii. 
Oprócz magazynów energii pojawi się całe mnóstwo już dostępnych  technologii wspierających 
elastyczność energetyczną. Elastyczność energetyczna jest zasadniczym elementem regulacji tzw. 
Pakietu Zimowego UE a Polska może stać się pierwszym krajem który rozwinie rynek i technologie 
przyszłości. 
Należy też uwzględnić, że w perspektywie 10 lat, największą pojemnością magazynową 
przyłączoną do systemu będą magazyny ee samochodów elektrycznych. Większość z nich będzie 
przez większość czasu przyłączona do ładowarek. To spowoduje, że samo zarządzanie procesem 
ich ładowania pozwoli na skuteczną stabilizację systemu, co wynika z analiz ilościowych. Można 
konserwatywnie przyjąć, że każdy milion samochodów, to będzie minimum 30 GWh pojemności w 
systemie (przyjęto, że przeciętnie samochód w roku 2030 będzie miał ok. 60 kWh oraz tylko połowa 
pojemności będzie dostępna regulacyjnie). Warunkiem koniecznym do uruchomienia tej 
funkcjonalności jest stworzenie warunków umożliwiających kontrolę poziomu ładowania w czasie 
rzeczywistym. 
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Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 19  Po słowach: systemy 
automatycznego 
monitorowania, 
sterowania, regulacji i 
zabezpieczenia sieci 

Proponujemy dopisać: „I systemy aktywnego i predyktywnego zarządzania majątkiem sieciowym 
(Predictive Asset Management Systems).” Argumentacja jak wyżej. 

KIGEiT Strona 20  Po słowach: „internetu 
rzeczy… 

Proponujemy dopisać: 2B.8 Wprowadzenie do 2023 roku rynku elastyczności produkcji i 
użytkowania energii elektrycznej koordynowanego przez sygnały elastyczności z PSE i 
wspieranego danymi z OIP. Pełne uwolnienie taryf od zatwierdzania i dopuszczenie dobrowolnych 
taryf dynamicznych dla chętnych do udziału w rynku elastyczności odbiorców, producentów i 
operatorów magazynów energii. 

KIGEiT Strona 27  Po słowach:  

Wyposażenie 80% 
gospodarstw domowych 
w inteligentne liczniki do 
2026 r. Są one kluczowym 
elementem 
umożliwiającym zarówno 
dostęp do danych i 
informacji, jak i świadome 
zużywanie energii. Ich 
instalacja jest skorelowana 
z budową inteligentnej 
sieci1. 

Proponujemy dopisać: i z uzyskaniem przez gospodarstwa domowe możliwości uruchomienia 
natychmiastowego dostępu do danych o bieżącym zużyciu oraz stopniowego wykorzystania z 
całego wachlarza korzyści i nowych usług efektywności energetycznej bazujących na 
wykorzystaniu tych danych zgodnie z dyrektywą efektywnościową WE. 

KIGEiT Strona 27  Po słowach: rynku przez 
lokalne wspólnoty 
energetyczne2.  

Proponujemy dopisać: Uwolnienie od konieczności zatwierdzania przez Prezesa  URE taryf dla 
gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, które jest warunkiem koniecznym do pełnego 
wykorzystania przez gospodarstwa domowe korzyści z wdrożenia inteligentnych liczników, a także 
uruchomienia zainteresowania oszczędnościami generowanymi poprzez usługi pozalicznikowe. 

                                                           
1 Patrz: kierunek 2, część A – rozwój inteligentnych sieci. 
2 Np. mieszkańcy bloku, na którym umieszczono panele fotowoltaiczne. 
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Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 27 przez lokalne wspólnoty 
energetyczne3.  
 

Proponujemy dopisać: Uzyskanie przez gospodarstwa domowe i prosumentów dostępu do danych 
o bieżącym zużyciu energii i mediów energetycznych. Konsument powinien mieć możliwość 
dysponowania danymi i bieżącym zużyciu oraz udostępniania ich upoważnionym przez niego 
stronom trzecim. Udostępnianie danych o bieżącym zużyciu z inteligentnych liczników powinno 
odbywać się w sposób szybki i odbywać się bez nadmiernych  formalności. Dane o bieżącym 
zużyciu należą do zużywającego i może on nimi dysponować. Prosumenci powinni mieć możliwość 
uzyskiwania danych licznikowych w czasie rzeczywistym, poprzez łącze pomiędzy licznikiem, a 
bramą instalacji domowej. 

KIGEiT Strona 27 przez lokalne wspólnoty 
energetyczne4.  

Ceny  energii  elektrycznej dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione z obowiązku 
taryfowego z początkiem 2024 r. Zakończenie deregulacji oraz dywersyfikacja źródeł dostaw1 
umożliwią dalszy rozwój warunków dla tworzenia konkurencji. 

KIGEiT Strona 28  Dopiero skumulowane 
ilości mogą być atrakcyjne 
dla OSPe. 

Rozwój i upowszechnienie rynku elastyczności energetycznej wsparty wprowadzeniem taryf 
dynamicznych. Energia elektryczna jest charakterystycznym towarem który jest trudny w 
magazynowaniu w związku z czym jej realna cena powinna być zróżnicowana w zależności od tego 
czy jest jej w danym momencie zbyt dużo, zbyt mało lub gdy popyt dokładnie równoważy podaż. 
Taryfy dynamiczne pozwolą odbiorcom i prosumentom, którzy zdecydują się z nich skorzystać 
przekazanie sygnałów cenowych, które uruchomią rynek elastyczności energetycznej i umożliwią 
integrację większej ilości źródeł OZE, a także zwiększą efektywność energetyczną. 

KIGEiT Strona 28 Obowiązek zatwierdzania 
GUD przez URE, które 
aktualnie podlegają jedynie 
uzgodnieniu.  

W ramach zwiększania konkurencyjności rynku i znoszenia barier proponujemy zrezygnować z 
zatwierdzania GUD przez URE 

                                                           
3 Np. mieszkańcy bloku, na którym umieszczono panele fotowoltaiczne. 
4 Np. mieszkańcy bloku, na którym umieszczono panele fotowoltaiczne. 
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Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 28 wypłaszczenia dobowej 
krzywej zapotrzebowania 
na moc 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę że spłaszczenie krzywej zapotrzebowania jest tylko jedną z 
możliwości  aktywnego zarządzania bilansem energii, nie zawsze optymalną ponieważ paradygmat 
ten zakłada „sztywne źródło”. Tymczasem Istnieją także technologie zmierzające do aktywnego 
nadążania popytu za podażą, aktywnego  sterowania przepływami energii  na średnim i niskim 
napięciu oraz aktywnego sterowania rozproszonymi i sterowalnymi źródłami energii które łącznie 
mogą stanowić najbardziej optymalną alternatywę dla jednokierunkowego systemu 
elektroenergetycznego, ponieważ zmniejszają potrzebę kosztownych inwestycji infrastrukturalnych 
(głównie automatyka, a nie „stal i miedź”)   

KIGEiT Strona 28 W dalszej perspektywie 
zapewniona zostanie 
możliwość korzystania z 
taryf dynamicznych – w 
takiej taryfie koszt 
wytworzenia energii ma 
odzwierciedlenie w cenie 
zużycia w funkcji czasu, co 
oznacza, że konsument 
obniża swoje 
zapotrzebowanie, gdy 
cena jest najwyższa, 

Proponujemy zastąpić frazą: Udostępnienie możliwości skorzystania z dobrowolnych taryf 
dynamicznych – (dalej tak samo). Na końcu akapitu: „Taryfy dynamiczne umożliwią uruchomienie 
rynku elastyczności energetycznej” 

KIGEiT Strona 28 Rozwój inteligentnych 
sieci5, które umożliwią 
świadome wykorzystanie 
energii oraz efektywne 
zarządzenie siecią przez 
OSPe i OSDe. 

Proponujemy dodać punkt : Rozwój technologii aktywnego sterowania przepływem mocy, które 
umożliwią sterowanie przepływem energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego na wszystkich 
poziomach napięć (np. Volt/Var control, On Load Tap Changers itd.) 

                                                           
5 Patrz: kierunek 2, część B – rozwój magazynowania energii i rekuperacji oraz rozwój inteligentnych sieci. 
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Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 
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PEP2040 lub wpisać Uwagi 
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zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 29 W tym celu niezbędne jest 
stworzenie ram prawnych, 
które umożliwią lokalne 
bilansowanie spółkom 
dystrybucyjnym. 

Proponujemy dopisać „oraz niezależnym podmiotom” Komentarz: dopuszczenie konkurencji obniży 
cenę usług bilansowania i zapobieganie powstawaniu  monopoli. 

KIGEiT Strona 29 Do tego konieczne będzie 
także zwiększenie 
kompetencji dystrybutorów 
w tym zakresie (w 
perspektywie 5 lat). Istotne 
znaczenie dla lokalnego 
bilansowania będzie mieć 
także rozwój klastrów 
energii6. 

Proponujemy dopisać :…oraz technicznych narzędzi do aktywnego  sterowania przepływem energii 
i mocy. 

KIGEiT Strona 30  4A.2. Proponujemy dopisać: Wzmocnienie pozycji konsumenta energii elektrycznej – wyposażenie do 
2026 r. 80% gospodarstw domowych w inteligentne liczniki  

KIGEiT Strona 30  4A.5 Proponujemy dopisać: oraz aktywne bilansowanie popytu i podaży 

KIGEiT Strona 30 4A5 Proponujemy dopisać: Zastosowanie technologii aktywnego sterowania przepływem energii i mocy 
na wszystkich poziomach napięć 

KIGEiT Strona 30 4.A.7 Proponujemy dopisać: Dalsza liberalizacja rynku energii – uwolnienie taryf C i G z obowiązku 
zatwierdzania przez URE 

KIGEiT Strona 31  W ostatnich latach podjęto 
szereg działań 
sprzyjających rozwojowi 
konkurencji na polskim 
rynku gazu ziemnego. 
W  2013 r. w.. 

Proponujemy dopisać: Wprowadzenie obowiązku zainstalowania 80% inteligentnych liczników 
gazu do roku 2026. 
 
Spójne ze zmianami w PE 

                                                           
6 Patrz: kierunek 6. 
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KIGEiT Strona 32  zwiększenie 
wykorzystania gazu 
ziemnego jako moc 
rezerwowa dla OZE 

Proponujemy dopisać: Wprowadzenie inteligentnych liczników do pomiaru zużycia gazu 80% do 
roku 2026 

KIGEiT Strona 41 (32) infrastruktury 
dystrybucyjnej. Aktualne 
technologie OZE nie są na 
tyle konkurencyjne 

Uważamy że zdanie to jest już nieaktualne. Aktualnie ceny energii z OZE są w pełni konkurencyjne. 
Na europejskich rynkach cena energii z fotowoltaiki oferowana obniżyła się do ok. 190 zł/MWh i 
około 160 za MWh dla energii z wiatru – w porównaniu z ceną referencyjną w pierwszej aukcji rynku 
mocy (15-XI-2018) ok 240 zł pokazuje w sposób klarowny, że energia z OZE jest w pełni 
konkurencyjna z energią ze źródeł klasycznych. Naszym zdaniem to zdanie powinno brzmieć: 
”Aktualne technologie OZE są w pełni konkurencyjne i mogą bez ograniczeń funkcjonować w 
przystosowanym do tego systemie elektroenergetycznym, a postęp technologiczny i współpraca z 
magazynami energii powoduje, że wkrótce staną się także równie elastyczne co źródła klasyczne 
wytwarzania energii.” 

KIGEiT Strona 41  na wzrost 
konkurencyjności 
gospodarki 

Proponujemy dopisać: „System wsparcia OZE i pierwszeństwo wprowadzania energii do sieci 
powinny być stopniowo zastępowane systemem promowania w pełni elastycznego i zdalnie 
sterowanego modelu pracy tych źródeł. Pierwszeństwo w odbiorze energii z OZE powinny mieć w 
najbliższych latach tylko takie źródła odnawialne które będą aktywnie i zdalnie reagowały na 
sygnały cenowe dotyczące dynamicznych zmian popytu i podaży w czasie dostarczając energię 
wtedy kiedy jest ona potrzebna i zachęcały do ograniczania eksportu energii do sieci wtedy, gdy w 
systemie jest nadmiar energii.”    

KIGEiT Strona 41 21% udziału OZE w 
finalnym zużyciu energii 
brutto 

Polecamy postawienie bardziej ambitnego celu, ponieważ już teraz energia z OZE jest bardziej 
opłacalna od energii ze źródeł klasycznych, a do 2030 roku ten stosunek jeszcze się pogorszy. Zbyt 
mało ambitny cel rządowy spowoduje, że energia z klasycznej generacji będzie dużo droższa niż u 
sąsiadów z większym zaangażowaniem OZE w wyniku czego cała polska gospodarka, a przede 
wszystkim polski przemysł będzie stawał się niekonkurencyjny. To bardzo ważny element strategii 
energetycznej, który zaważy na przyszłej kondycji całej gospodarki. Należy mocno wspierać 
technologie najtańszej energii, a przy okazji bardziej przyjaznej środowisku. 



Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

9/10 

Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 42 spodziewane osiągniecie 
dojrzałości technologiczno-
ekonomicznej 

Proponujemy zastąpienie całego akapitu następującym: „W najbliższych latach wzrost 
wykorzystania OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie dynamicznie wzrastał. Przewiduje 
się że Polska znacząco przekroczy w 2023 roku postawiony cel na poziomie 15% i osiągnie już w 
2023 roku poziom 20%. Po roku 2023    wysoka dynamika wzrostu będzie utrzyma ze względu na 
to, że technologie OZE są już w pełni dojrzałe i konkurencyjne ekonomicznie. Szybki wzrost udziału 
OZE w latach 2019-2023 pozwoli na utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki i przemysłu. 
W obliczu oferowanej taniej energii z OZE, pochodzącej z szybko rosnącej liczby źródeł 
odnawialnych w krajach UE, dynamiczny wzrost własnych mocy OZE powinien być priorytetem w 
najbliższych latach” 

KIGEiT Strona 44 Zapewnienie warunków 
bilansowania źródeł 
odnawialnych – 
wprowadzenie obowiązku 
przyłączenia niestabilnego 
OZE z magazynem energii 
lub inną formą rezerwy 
mocy 

Proponujemy zastąpienie 6.2 frazą w brzmieniu: „Zapewnienie warunków bilansowania źródeł 
odnawialnych poprzez wprowadzenie obowiązkowych dla i dużych instalacji OZE dynamicznych 
taryf odzwierciedlających elastyczność energetyczną źródła oraz dobrowolnych dynamicznych taryf 
dla prosumentów i małych instalacji OZE. 
Uzasadnienie: rozwiązanie to jest lepsze ze względu na to, że nie preferuje żadnej konkretnej 
technologii (np. magazyny) natomiast wspiera wykorzystanie technologii które mogą okazać się 
nawet bardziej użyteczne i tańsze od magazynów (np. zdalna płatna redukcja mocy z poziomu 
OSPe czy wirtualne elektrownie). Chodzi przecież o doprowadzenie do zbilansowania popytu i 
podaży w czasie i stworzenie zachęt do uczestnictwa w tym bilansowaniu, a nie o wsparcie dla 
konkretnej technologii. Nie powinniśmy także do niczego zobowiązywać, a raczej motywować do 
instalowania elastycznych instalacji OZE (niezależnie od tego, że samo źródło będzie zawsze 
niesterowalne, to przecież instalacja ze źródłem OZE wcale taka być nie musi). Właściciel lub 
operator instalacji ze źródłem OZE sam zdecyduje czy bardziej opłaca mu się zainwestować w 
magazyn energii, który w pełni wykorzysta potencjał elastycznych dynamicznych taryf, czy też 
wystarczy mu zainstalowanie zdalnie sterowanego układu półelastycznego ograniczającego 
generację na eksport i wykorzystanie energii na cele wewnętrzne w okresach, gdy jest ona zbyt 
tania, czy też zdecyduje się na utrzymanie lub przyłączenie źródła  OZE nieelastycznego, ryzykując 
że będzie sprzedawał energię poniżej kosztów, a nawet dopłacał do wyeksportowanej energii w 
okresach gdy taryfy dynamiczne będą miały wartość ujemną (wymagana redukcja generacji).  

KIGEiT Strona 52 Poszukiwanie nowych, 
efektywnych sposobów 
walki z ubóstwem 
energetycznym 

Proponujemy dopisać: Program wymiany tradycyjnego oświetlenia ulicznego na inteligentne 
systemy oświetlenia energooszczędnego współdziałające z inteligentną siecią energetyczną i 
wspomagane aktywnymi predyktywnymi  systemami zarządzania majątkiem. 



Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

10/10 

Zgłaszający uwagę 
(nazwa instytucji, 

organizacji lub imię 
i nazwisko) 

Część, której dotyczy uwaga 
(proszę wskazać nr kierunku 
PEP2040 lub wpisać Uwagi 

ogólne / Inne ) 

Szczegółowe 
zagadnienie, którego 

dotyczy uwaga 
Treść uwagi lub proponowany zapis 

KIGEiT Strona 52 Poszukiwanie nowych, 
efektywnych sposobów 
walki z ubóstwem 
energetycznym 

Proponujemy dopisać: Stworzenie warunków rozwoju dla inteligentnych systemów opomiarowania, 
monitorowania i zarządzania energią  i mediami w przemyśle i budynkach użyteczności publicznej.   

 


