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Mikroinstalacje –
regulacje i uwarunkowania w perspektywie
krajowej energetyki prosumenckiej

STRESZCZENIE. Artyku³ wype³nia lukê dotycz¹c¹ polskiej energetyki zwi¹zanej z mikroinstalacjami oraz
energetyk¹ prosumenck¹. Opisuje potencja³, który tkwi w mikroinstalacjach opartych na odnawialnych Ÿród³ach energii, a tak¿e wskazuje na warunki, które powinny byæ spe³nione, aby
aktywizowaæ szybki rozwój mikroinstalacji oraz energetyki prosumenckiej w kraju.
W prezentowanym artykule przedstawiono obecny stan mikroinstalacji odnawialnych Ÿróde³
energii wraz z realn¹ œcie¿k¹ ich rozwoju w perspektywie polskiej gospodarki oraz budowy energetyki prosumenckiej. Krytyczna analiza regulacji prawnych zwi¹zanych z mikroinstalacjami
pozwoli³a obiektywnie oceniæ drogê legislacyjn¹, któr¹ musi przejœæ inwestor zamierzaj¹cy
zainwestowaæ w odnawialne Ÿród³a energii. Jednoczeœnie podkreœlono, ¿e niedokoñczone dzia³ania na rzecz ca³kowitego odblokowania niewykorzystanego potencja³u mikroinstalacji odnawialnych Ÿróde³ energii bêd¹ podstaw¹ do budowy energetyki prosumenckiej w kraju. Dodatkowo
omówiono istotny wp³yw mikrogeneracji w perspektywie rozwoju gospodarczego Polski, a tak¿e
mo¿liwoœæ pokazania nowych kierunków zwi¹zanych z instalacjami OZE i energetyk¹ prosumenck¹. Ponadto w artykule przedstawiono wp³yw decyzji dotycz¹cych rozwoju mikrogeneracji
na realizacjê strategicznych celów spo³eczno-ekonomicznych Polski.
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1. Potrzeba mikroinstalacji – wprowadzenie
Tania energia wydaje siê ju¿ utopi¹ oraz czasem, który nie powróci. Jednak zdaniem autorki
jest to tylko zamiar niemo¿liwy do urzeczywistnienia powtarzany przez polityków.
Patrz¹c w przesz³oœæ krajowej energetyki nie by³a ona nigdy powodem do zwiêkszonej
dyskusji. Wydawa³o siê oczywiste, ¿e Polska posiada z³o¿a wêgla, które zapewni¹ jej samowystarczalnoœæ w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej na kilkadziesi¹t lat. Dlatego te¿
wszelkie niekonwencjonalne Ÿród³a energii by³y traktowane z du¿ym dystansem oraz brakiem
perspektyw na zastosowanie. Obecnie powy¿sza strategia jest ju¿ przestarza³a i nieaktualna. Za
kilkanaœcie lat mo¿e okazaæ siê, ¿e ca³kowicie zostan¹ wyczerpane nieodnawialne z³o¿a, wa¿ne
z perspektywy polskiej gospodarki, czyli wêgiel kamienny i brunatny.
Przygl¹daj¹c siê polskiej energetyce mo¿na stwierdziæ, ¿e sytuacja nie wygl¹da najlepiej,
poniewa¿ wiêkszoœæ elektrowni oraz elektrociep³owni dysponuje „wiekowymi” urz¹dzeniami,
które w przeci¹gu kilku lat powinny zostaæ wy³¹czone z eksploatacji ze wzglêdu na ich zu¿ycie.
Pojawia siê wa¿ne pytanie: co stanie siê z jednym z g³ównych noœników energii w gospodarce
polskiej – wêglem?
Obecnie rz¹d polski podj¹³ decyzjê o budowie elektrowni j¹drowej o mocy oko³o 3 000 MW,
jednak to rozwi¹zanie pokryje tylko w niewielkim stopniu potrzeby energetyczne kraju.
Nadzieje zwi¹zane s¹ te¿ z gazem ³upkowym, jednak do koñca nie okreœlono w jaki sposób
bêdzie spalany – czy bêd¹ to du¿e elektrownie czy te¿ instalacje generacji rozproszonej. Wydaje
siê, ¿e najwa¿niejszym elementem nowej polityki energetycznej kraju jest zobowi¹zanie wobec
Unii Europejskiej. Oznacza to, ¿e w 2020 roku a¿ 15% energii koñcowej powinno byæ
wytwarzane z odnawialnych Ÿróde³.
Wymienione wy¿ej kwestie sprawiaj¹, ¿e sytuacja energetyczna Polski jest doœæ trudna,
poniewa¿ wszelkie decyzje, które zostan¹ podjête bêd¹ mia³y kluczowe znaczenie dla dywersyfikacji dostaw energii w niedalekiej przysz³oœci, a tak¿e wp³yn¹ na bezpieczeñstwo energetyczne kraju. Pojawia siê zatem dodatkowe pytanie: dlaczego Polska pozwala podporz¹dkowywaæ swoj¹ energetykê przez œwiatowe firmy konsultingowe, a nie zamierza tworzyæ
w³asnych celów i programów strategicznych w obszarze energetyki?
W perspektywie wielu pytañ wydawaæ siê mo¿e, ¿e krajowa gospodarka energetyczna
powinna zostaæ pokierowana w taki sposób, aby rozwi¹zaæ kluczowe problemy – czy dalej
wpieraæ budowê oraz modernizacjê elektrowni wêglowych, czy te¿ wzmacniaæ budowê elektrowni j¹drowej? Byæ mo¿e oka¿e siê, ¿e rozwi¹zaniem bêdzie promowanie niewielkich systemów rozproszonych, które mog¹ znacz¹co zapewniæ bezpieczeñstwo krajowej energetyki,
a tak¿e wp³yn¹æ na dywersyfikacjê oraz poprawê warunków ekonomiczno-spo³ecznych
w kraju. W dalszej perspektywie mo¿e siê okazaæ, ¿e obydwa rozwi¹zania bêd¹ istnia³y
jednoczeœnie, pamiêtaæ jednak nale¿y o przyjêciu odpowiednich proporcji. Obecnie wa¿nym
krokiem jest uchwalenie krajowej ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii, w której uwaga jest
skupiona na promowaniu mikroinstalacji oraz energetyki prosumenckiej.
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2. Mikroinstalacje odnawialnych Ÿróde³ energii
a energetyka prosumencka
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 10 kwietnia
1997), mikroinstalacja to odnawialne Ÿród³o energii, o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiêkszej ni¿ 40 kW, przy³¹czone do sieci elektroenergetycznej o napiêciu znamionowym ni¿szym ni¿ 110 kV lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wiêkszej ni¿
120 kW. Z kolei ma³a instalacja jest instalacj¹ odnawialnego Ÿród³a energii o zainstalowanej
³¹cznej mocy elektrycznej powy¿ej 40 do 200 kW lub zainstalowanej ³¹cznej mocy cieplnej lub
ch³odniczej od 70 do 300 kW. Wed³ug Ministerstwa Gospodarki (Schemat zoptymalizowanych… 2013) podstawowe technologie, które mog¹ byæ aplikowane w grupie mikroinstalacji
to: elektrownie s³oneczne, wiatrowe, wodne, agregaty z silnikami gazowymi na biogaz lub gaz
ziemny, mikroturbiny na biogaz lub gaz ziemny, agregaty z silnikami Diesla opalane olejem
napêdowym lub rzepakowym, ogniwa paliwowe.
Zgodnie z projektem ustawy (Projekt ustawy… 2012) prosument jest osob¹ fizyczn¹,
prawn¹ lub jednostk¹ organizacyjn¹, nie posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej i bêd¹c¹ wytwórc¹
energii w mikroinstalacji w celu jej zu¿ycia na potrzeby w³asne lub sprzeda¿ zgodnie z prawem
ustawodawcy. Analizuj¹c ustawê Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997),
mo¿na okreœliæ wymagania administracyjne i operatorskie (tab. 1), które mog¹ okazaæ siê
pewnym uproszczeniem dla prosumenta.
W Polsce obserwowany jest rozwój mikroinstalacji, z których najczêœciej instalowane
to elektrownie fotowoltaiczne na dachach oraz mikrowiatraki. Mimo znacz¹cego zainteresowania i rozwoju, uwarunkowania rynkowe i systemowe dla tych instalacji nie s¹ korzystne. Obserwowane bariery ekonomiczne, administracyjne oraz brak okreœlonego wsparcia
sprawiaj¹, ¿e koszty instalacji odnawialnych Ÿróde³ s¹ wysokie. Wraz z dostrzeganymi
problemami nale¿y pozyskaæ i rozwijaæ znacz¹ce poparcie spo³eczne oraz konieczne
w przypadku tworzenia nowego prawa wsparcie polityczne w celu sformu³owania szerszej
strategii rozwoju mikroenergetyki, jako elementu zarówno energetyki rozproszonej jak
i odnawialnej.
Komisja Europejska w 2011 roku przedstawi³a plan dzia³añ w dziedzinie energii do 2050 roku
Energy Roadmap 2050 (Final report… 2013), który stanowi próbê wpisania mikroinstalacji
w szersze trendy rozwoju energetyki prosumenckiej i energetyki obywatelskiej, rozwijane ju¿
od wielu lat za granic¹. W projekcie ustawy o OZE ograniczono siê tylko do zapisu roli
mikroinstalacji, a propozycje dzia³añ w obszarze energetyki prosumenckiej obejmuj¹ m.in.:
wprowadzenie obowi¹zku zakupu nadwy¿ek energii elektrycznej, która zosta³a wytworzona
z mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80% œredniej ceny sprzeda¿y energii elektrycznej, og³oszonej przez Prezesa URE. Ponadto projekt ustawy (Projekt ustawy… 2012)
zawiera informacje dotycz¹ce u³atwieñ zwi¹zanych z przy³¹czeniem do sieci mikroinstalacji do
40 kW, a tak¿e zwolnienie z obowi¹zku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
w mikroinstalacji. Proponowane rozwi¹zania nie s¹ jednak zachêcaj¹ce dla rozwoju sektora
mikrogeneracji. Dlatego z punktu widzenia indywidualnego inwestora – prosumenta korzystne
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brak op³at
przy³¹czeniowych,
o ile mikroinstalacja
ma moc mniejsz¹
ni¿ aktualnie wydane
warunki przy³¹czenia –
tylko zg³oszenie
u operatora

wystarczaj¹ca
informacja
do operatora
z opisem instalacji,
nie stanowi
dzia³alnoœci
gospodarczej

200
kW

500
kW

1
MW

pobierana jest po³owa op³aty przy³¹czeniowej

potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców
energii w ma³ej instalacji,
dzia³alnoœæ gospodarcza

100
kW

75
kW

50
kW

10
kW

40
kW

Ma³a instalacja

Mikroinstalacja

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997)

do sieci

Przy³¹czenie

administracyjne

Wymogi

i operatorskie

Wymogi
administracyjne
10
MW

20
MW

50
MW

pobierana jest pe³na op³ata
przy³¹czeniowa

wymagana koncesja

5
MW

Instalacja OZE

TABLE 1. Administrative requirements and operator in the field of micro-installations

TABELA 1. Wymogi administracyjne i operatorskie w zakresie mikroinstalacji

wydaje siê dostosowanie odpowiednich taryf sta³ych z wyp³acan¹ premi¹ ponad cenê rynkow¹
energii oraz wsparcia dla ciep³a z odnawialnych Ÿróde³ (Analiza… 2012).
Projekt ustawy o odnawialnych Ÿród³ach energii powinien wprowadzaæ elastyczne i czytelne
zasady wspierania produkcji zielonej energii z mikroinstalacji. Takie rozwi¹zania stosuj¹ ju¿
inne kraje, np. Dania, Niemcy, Szwecja. W Wielkiej Brytanii, która podobny system wprowadzi³a w 2010 roku, ju¿ po dwóch latach powsta³o oko³o 200 tysiêcy mikroinstalacji
wytwarzaj¹cych ponad 600 MW mocy (Pieñkowski 2012). Dlatego w Polsce mo¿na post¹piæ
podobnie, a tworzenie mikroinstalacji do pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych mo¿e
okazaæ siê korzyœci¹ gospodarcz¹, g³ównie przez zwiêkszone zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹, prowadzenie zrównowa¿onego rozwoju poszczególnych regionów kraju, a tak¿e
zmniejszaj¹ce siê straty przesy³u energii.
W Polsce coraz wiêcej obywateli poszukuje sposobów na zwiêkszenie niezale¿noœci i pewnoœci dostawy energii. Znalezienie alternatywy narasta wraz ze wzrostem kosztów i obni¿eniem
jakoœci zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z czym spotykaj¹ siê odbiorcy najczêœciej na
obszarach wiejskich i podmiejskich. Dlatego jednym z wa¿nych elementów, które mog¹ wp³yn¹æ w przysz³oœci na rozwój mikroŸróde³, jest koniecznoœæ takich instalacji w nowych budynkach u¿ytkowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. W ustawie Prawo budowlane1 wprowadzono przepis (art. 5.2a): W nowych budynkach oraz istniej¹cych budynkach
poddawanych przebudowie lub przedsiêwziêciu s³u¿¹cemu poprawie efektywnoœci energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywnoœci energetycznej, które s¹ u¿ytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca
siê stosowanie urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê wytworzon¹ w odnawialnych Ÿród³ach
energii, a tak¿e technologie maj¹ce na celu budowê budynków o wysokiej charakterystyce
energetycznej.
Wa¿ne okazuj¹ siê systemy wsparcia inwestycji dla rozwoju mikroŸróde³ OZE, poniewa¿
bez takich programów mikrogeneracja nie bêdzie istnia³a. Jednoczeœnie warunkiem i gwarantem realizacji rozwoju mikroinstalacji jest uchwalenie ustawy OZE oraz usuniêcie barier
prawnych. Ostatecznie jednak o kierunkach rozwoju zadecyduj¹ prosumenci, ich uwarunkowania lokalizacyjne oraz indywidualne upodobania i wybory.

3. Regulacje prawne mikroinstalacji
na tle krajowej gospodarki
Rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii jest postrzegany w Polsce g³ównie jako
dzia³anie zmniejszaj¹ce obci¹¿enie œrodowiska przyrodniczego oraz zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo energetyczne kraju. Ministerstwo Gospodarki zak³ada, ¿e tzw. trójpak energetyczny
(Ustawa z dnia 26 lipca 2013) obejmuj¹cy projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe
1

Art. 2 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póŸn. zm.).
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i o Odnawialnych Ÿród³ach energii wp³ynie na rozwój i promocjê wykorzystywania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych oraz ureguluje wspólne zasady rynku wewnêtrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.
W celu zwiêkszenia mo¿liwoœci pozyskiwania energii z odnawialnych Ÿróde³ utworzono w Polsce Departament energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. Utworzenie
nowego organu administracyjnego wp³ynê³o na opracowanie ustawy sk³adaj¹cej siê z kilku
czêœci:
A) Ustawa o odnawialnych Ÿród³ach energii (Projekt ustawy… 2012),
B) Uzasadnienie do projektu ustawy (Uzasadnienie… 2012),
C) Ocena skutków regulacji (Ocena skutków… 2012).
Obecnie obowi¹zuj¹cym dokumentem w zakresie rozwoju energetyki pañstwa jest Polityka
energetyczna Polski do 2030 roku, uchwalona przez Radê Ministrów w dniu 10 listopada
2009 roku.
Ustawa o odnawialnych Ÿród³ach energii (Projekt ustawy… 2012) okreœla m.in. zasady
i warunki przy³¹czenia do sieci instalacji odnawialnego Ÿród³a energii, mechanizmy instrumenty
wpieraj¹ce wytwarzanie energii elektrycznej, ciep³a lub ch³odu w instalacji odnawialnego
Ÿród³a energii oraz wytwarzanie biogazu rolniczego lub wytwarzanie energii elektrycznej,
ciep³a lub ch³odu z biogazu rolniczego. Ponadto niniejsza ustawa okreœla gwarancje pochodzenia dla energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego Ÿród³a, a tak¿e
zasady opracowania i realizacji krajowego planu dzia³ania oraz monitorowania rynku energii
odnawialnej. Wydaje siê, ¿e atutem ustawy jest fakt okreœlenia preferencji w przy³¹czaniu
mikroŸróde³ oraz wprowadzenie elastycznych i czytelnych zasad wsparcia w zakresie wytwarzania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Ponadto najwa¿niejsze elementy, które zosta³y
zawarte w ustawie mog¹ wp³yn¹æ na wzrost pozyskiwania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez
m.in. zniesienie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroŸród³ach, a tak¿e preferencje w ich przy³¹czaniu do sieci.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e mimo upubliczniania ustawy (Projekt ustawy… 2012) w paŸdzierniku 2012 roku sytuacja po raz kolejny wygl¹da niejasno z przyczyn centrowania wsparcia
w projekcie. Mo¿e byæ to przyczyn¹ nie tylko rozwoju energetyki prosumenckiej, ale tak¿e
rozpowszechnieniem nowych grup interesów – nie tylko ze wzglêdu na efektywnoœæ gospodarcz¹ kraju, ale na inne, bli¿ej nieznane kryteria publiczne.
Ponadto w projekcie ustawy (Projekt ustawy… 2012) priorytetem jest wpieranie ogniw
fotowoltaicznych, których najwy¿sza sprawnoœæ osi¹gana jest w miesi¹cach letnich. Z drugiej
strony, najwiêksze obci¹¿enie w polskim systemie elektroenergetycznym wystêpuje zim¹.
Gdyby jednak wzi¹æ pod uwagê deficyt mocy, jako jedn¹ z wielu przes³anek kierowanych przez
Ministerstwo Gospodarki, to wysokie wsparcie powinny otrzymaæ mikroinstalacje hybrydowe
(przydomowe elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne) – w rankingu mikroinstalacji
takich w projekcie nie ma. Ponadto projekt ustawy zawiera rozbudowany system obowi¹zkowego certyfikowania instalatorów mikroinstalacji przez Prezesa Urzêdu Dozoru Technicznego
(UDT). Rozwi¹zanie to mo¿e okazaæ siê k³opotliwe i niekorzystnie wp³yn¹æ na rozwój energetyki prosumenckiej.
W zwi¹zku z projektem ustawy (Projekt ustawy… 2012) o odnawialnych Ÿród³ach energii,
a równoczeœnie planowan¹ budow¹ elektrowni atomowych w Polsce trwa dyskusja pomiêdzy
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zwolennikami i przeciwnikami obu tych Ÿróde³ energii elektrycznej, jak równie¿ wykorzystania
paliw kopalnych.
W uzasadnieniu do projektu ustawy (Uzasadnienie…2012) mo¿na przeczytaæ, ¿e: Najwa¿niejszym rodzajem OZE w Polsce jest biomasa, biogaz, energia s³oneczna i wiatrowa na
l¹dzie i morzu.

4. „Rewolucja” gospodarcza
w perspektywie rozwoju mikroinstalacji
Rozwój mikroinstalacji oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych Ÿróde³ mo¿na przedstawiæ w „piêciu filarach rewolucji” – tak nazwa³ je Jeremy Rifkin2 w swojej ksi¹¿ce pt.:
„Trzecia rewolucja przemys³owa” (Rifkin 2012). Do najwa¿niejszych etapów nale¿y m.in.
stosowanie niekonwencjonalnych Ÿróde³, a tak¿e przekszta³canie w³aœcicieli budynków w prosumentów, a budynki w mikroelektrownie do wytwarzania energii w mikroinstalacjach.
W perspektywie uwag dotycz¹cych przedstawionych wczeœniej regulacji i legislacji, niezale¿nie od tempa prac i w¹tpliwoœci, które spotyka siê w nieuporz¹dkowanym prawie, mo¿na
oczekiwaæ dynamicznego rozwoju rozproszonych systemów energetycznych, a tak¿e poprawy
efektywnego wykorzystania energii. Maj¹c na uwadze powy¿szy fakt wa¿ne jest, aby kontrolowaæ rozwój polityki prosumenckiej. Jest to ogromna szansa dla krajowej energetyki,
poniewa¿ spodziewany za kilka lat deficyt mocy nie mo¿e szybko i skutecznie zostaæ zast¹piony
du¿ymi jednostkami konwencjonalnymi, gdy¿ wi¹¿e siê to ze znacznymi nak³adami finansowymi.
Rozwój energetyki rozproszonej zwi¹zanej z budow¹ mikroinstalacji wi¹¿e siê bezpoœrednio z inteligentnymi systemami zarz¹dzania zwanymi smart grid. Dziêki temu systemowi
oka¿e siê, ¿e wprowadzanie rozproszonych Ÿróde³ energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego bêdzie ³atwiejsze, a jednoczeœnie zagro¿enia wynikaj¹ce z blackoutu zostan¹
zminimalizowane. Ponadto rozwój mikroinstalacji mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na budowê energetyki obywatelskiej (patrz rys. 1).
Na rysunku 1 przedstawiono rolê mikroinstalacji OZE w perspektywie rynkowej i technicznej. Wykluczaj¹c wymienion¹ instalacjê rozwój i budowa inteligentnych systemów energetycznych mog³aby byæ niemo¿liwa. Z drugiej jednak strony rozwój mikroinstalacji na szerok¹
skalê nie mo¿e odbywaæ siê bez przyjaznego otoczenia spo³ecznego tworz¹cego tzw. energetykê
obywatelsk¹.
Potencja³ rozwoju mikroinstalacji w perspektywie polskiej gospodarki jest stosunkowo
du¿y, poniewa¿ spory odsetek ludnoœci ¿yje na obszarach wiejskich oraz peryferyjnych.
St¹d wydaje siê oczywiste, ¿e wzrastaj¹ca liczba prosumentów jest uzasadniona. Realizacja
scenariusza rozwoju mikroinstalacji OZE to nie tylko wype³nienie zobowi¹zañ w stosunku do
2

Jeremy Rifkin – ur. 1945 r., amerykañski ekonomista, politolog, socjolog.
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Rys. 1. Wykorzystanie potencja³u mikroinstalacji w budowie energetyki obywatelskiej
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie informacji z Instytutu Energetyki Odnawialnej
Fig. 1. Exploiting the potential of micro-installations in the construction of civic energy

Unii Europejskiej, ale tak¿e zwiêkszenie korzyœci spo³eczno-gospodarczych zwi¹zane przede
wszystkim z o¿ywieniem inwestycji prywatnych na rzecz energetyki, a tak¿e œrodowiska (w tym
redukcja CO2).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rozwój mikroinstalacji mo¿e pokazaæ nowy kierunek w krajowej
gospodarce. Popularne staje siê stwierdzenie, ¿e OZE jest energetyk¹ prosumenck¹, a energetyka prosumencka oznacza „rewolucjê” (Rifkin 2012). Ponadto wiele zagranicznych rozwi¹zañ
mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ w krajowej gospodarce. Dla przyk³adu scenariusz niemieckiej polityki energetycznej, w której istnieje oko³o 4 milionów prosumentów i ponad 60%
instalacji OZE zasila gospodarstwa domowe (Krajowy plan… 2013). Innymi s³owy oznacza to,
¿e energia elektryczna pochodz¹ca z w³asnego Ÿród³a jest tañsza ni¿ u operatora sieci.

Podsumowanie
Obecny stan krajowego sektora energetycznego sprawia, ze cele unijne dotycz¹ce Pakietu
energetyczno-klimatycznego s¹ trudne do osi¹gniêcia. Potrzeba nowych inwestycji wi¹¿e siê ze
wzrostem cen detalicznych, które by³yby uci¹¿liwe dla przeciêtnego gospodarstwa domowego.
W zwi¹zku z tym kluczowe staj¹ siê uwarunkowania mikroinstalacji OZE, które bêd¹ promowa³y postawê prosumenck¹, wp³yn¹ na usuniêcie barier prawnych zwi¹zanych z dostêpem
do sieci, a tak¿e ujednolic¹ koncepcjê zwi¹zan¹ z dzia³aniami na rzecz inteligentnych sieci
energetycznych. Zasadniczym i nie wymagaj¹cym nowych zobowi¹zañ w kierunku trwa³ego
i efektywnego rozwoju energetyki prosumenckiej jest zapewnienie warunków do rozwoju
mikroinstalacji OZE. Z uwagi na opóŸnienia legislacyjne niezbêdne wydaje siê uruchomienie
214

strategicznego programu dotacji na mikroinstalacje, w tym zakup sprzêtu, monta¿ oraz przy³¹czenie do sieci.
Mimowolne podejmowanie dzia³añ na rzecz rozwoju mikroinstalacji oraz energetyki prosumenckiej mo¿e wp³yn¹æ na zaniechanie realizacji strategicznych celów spo³eczno-gospodarczych Polski. Pomimo ponoszonych kosztów na rozwój energetyki odnawialnej, jak i poprawê
bezpieczeñstwa energetycznego, krajowe cele mog¹ nie zostaæ osi¹gniête, a jednoczeœnie mog¹
przyczyniæ siê do zniekszta³cenia strategii polskiej energetyki.
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Microinstallations – regulations and conditions
from the perspective of national prosumer energy
Abstract
This article fills a gap in the information available about the Polish energy sector related to microinstallations and “prosumer” energy. It describes the potential that lies in microinstallations based on
renewable energy sources, and indicates conditions that must be met to enable the rapid development of
microinstallations and prosumer energy options in the country.
The article presents the current state of microinstallations of renewable energy sources, along with the
real path of growth in the Polish economy and the development of energy prosumers. Critical analysis of
legal regulations related to microinstallations has made it possible to objectively evaluate the legislative
requirements that must be met by an investor wishing to invest in renewable energy sources. At the same
time, it is stressed that following through with as yet incomplete steps to unlock the untapped potential of
microinstallations of renewable energy sources will be the basis for the development of a prosumer energy
approach in the country. The article emphasizes how all decisions concerning the development of
microgeneration can significantly affect the implementation of the strategic, social, and economic
objectives of Poland.
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