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W XXI wieku będziemy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju i integracji nowych technologii, które zmienią zachowania konsu-
menckie, wpłyną na przemysł i odmienią światową gospodarkę. Dotyczy to również sektora energetycznego, który przechodzi głęboką 
transformację związaną z przesunięciem środka ciężkości z energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej,  
od wytwarzania scentralizowanego w stronę technologii rozproszonych, czy od dostarczania wyłącznie energii w kierunku łączenia innowa-
cyjnych produktów i usług z nią związanych. Na naszych oczach z tradycyjnego na cyfrowy zmienia się również kanał komunikacji z Klientami. 
Niektóre rozwiązania technologiczne, takie jak magazynowanie energii czy wytwarzanie jej z odnawialnych źródeł doprowadzą do trwałych 
zmian w modelach biznesowych firm z branży energetycznej. W połączeniu z dalszym rozwojem Internetu, który na zawsze zmienia relację 
między Klientami a dostawcami energii, rozwój technologii zrewolucjonizuje świat wokół nas.

Jako konsumenci i przedstawiciele firm musimy przygotować się na nadejście rozwiązań przyszłości. Dlatego chętnie przedstawiam  
Państwu raport RWE „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku”, który stanowi nasz głos w dyskusji na  
temat przyszłości polskiego sektora elektroenergetycznego.

Polska stanowi kluczowy dla RWE rynek. Od 2002 roku koncern zainwestował tutaj ok. 5 mld zł w sprzedaż, dystrybucję i wytwarzanie  
energii, również odnawialnej. Dzięki temu udało nam się zdobyć szeroką wiedzę na temat polskiego sektora energetycznego. Połączone 
doświadczenie RWE z polskiego rynku oraz innych europejskich rynków, gdzie zaopatrujemy 23 miliony Klientów w energię elektryczną  
i gaz, a w 2013 r. wygenerowaliśmy 216.7 TWh energii elektrycznej, daje nam mandat do wyrażenia poglądów na temat potencjalnych  
kierunków rozwoju technologii w polskiej energetyce. Nasz głos w debacie na temat przyszłego kształtu polskiego rynku energii to głos  
firmy inwestującej w badania i rozwój w skali międzynarodowej, wspierającej efektywne kosztowo innowacyjne rozwiązania. 

Energia stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju. Z tego powodu dobór nowych technologii w istotny sposób wpłynie na wzrost 
gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość życia milionów obywateli. Sektor energetyczny, jaki znamy, przechodzi od kilku lat 
głęboką transformację. Tradycyjne sposoby wytwarzania energii stopniowo zastępowane są technologiami odnawialnymi, których rozwój 
początkowo umożliwiło głównie intensywne wsparcie regulacyjne, a które obecnie zaczynają skutecznie samodzielnie konkurować na rynku. 
Do 2050 roku niskoemisyjne odnawialne źródła energii będą miały znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej, co pomoże w dalszej 
redukcji negatywnego wpływu na klimat.

Konsumenci zostaną prosumentami, przyłączonymi do sieci i wytwarzającymi coraz większą ilość energii. Nie zwolni postępująca rewolucja 
technologii mobilnych, która już teraz znacząco wpływa na rynek energii i doświadczenia Klientów. Wdrożenie systemów inteligentnego  
opomiarowania oraz aplikacji mobilnych sprawi, że zyskają oni większą świadomość zużycia energii elektrycznej i będą w stanie skuteczniej 
nim zarządzać. Zielone technologie stają się coraz bardziej opłacalne. Pomimo mniejszego wsparcia zaczynają one konkurować na rynku  
z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii, co z kolei napędza rozwój i innowacje. Dalszy rozwój urządzeń i systemów magazynowa-
nia energii pomoże pokonać jedną z głównych przeszkód w upowszechnieniu energetyki odnawialnej.

Niniejszy raport zawiera analizę wyzwań technologicznych stojących przed polskim sektorem energetycznym, a także perspektywy dla  
poszczególnych segmentów rynku. W dokumencie wykorzystano bogate doświadczenia koncernu RWE zdobyte z różnych rynków  
i zastosowano je do analizy sytuacji w Polsce. Publikacja zawiera propozycję ram czasowych dla rozwoju poszczególnych technologii,  
niezależnie od czterech wykorzystanych w niej potencjalnych scenariuszy rozwoju polskiego sektora energetycznego. Technologie zostały 
poddane analizie pod kątem czynników społeczno-ekonomicznych, wpływu na gospodarkę oraz na cały sektor energetyczny.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport wniesie wartościowy wkład w niezwykle istotną debatę na temat przyszłości technologii w polskiej energetyce.

Zapraszam do lektury. 

Filip Thon
Prezes RWE Polska S.A., Członek Zarządu RWE Retail

TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI  
W ENERGETYCE ZREWOLUCJONIZUJĄ  
ŚWIAT WOKÓŁ NAS.
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Sektor energetyczny stoi przed poważnym wyzwaniem sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elek-

tryczną, co wymagać będzie potężnych inwestycji infrastrukturalnych. Jednakże brak możliwości dokładnego 

określenia, w którym kierunku podąży rozwój technologiczny, ma znaczący wpływ na proces podejmowania  

decyzji inwestycyjnych. Otwartymi pozostają pytania o rozwój technologii w polskiej energetyce oraz kieru-

nek, którym podąży ten sektor. Pragnąc wnieść wkład w dyskusję na temat przyszłości polskiej energetyki, RWE 

opracowało Studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku”. Ma ono na celu 

wskazanie technologii, które według RWE z największym prawdopodobieństwem rozwiną się i wpłyną na sektor 

do roku 2050, niezależnie od przyjętego kierunku jego rozwoju.

Należy podkreślić, że Studium reprezentuje poglądy i opinie naszego zespołu eksperckiego na temat hipotetycz-

nego rozwoju technologii oraz ich potencjalnego wpływu na polski rynek.

Studium zostało opracowane na bazie profesjonalnych modeli wykorzystywanych do planowania strategicznego, 

przy udziale zewnętrznych ekspertów rynku polskiego, przeprowadzonych badań opinii publicznej oraz doświad-

czenia i know-how Grupy RWE. Do jego przygotowania zaangażowano ekspertów Grupy RWE m.in. z obszarów: 

Strategii, Badań i Rozwoju, Polityki Energetycznej, Business Development, Wytwarzania energii elektrycznej  

i ciepła, Sieci oraz Inteligentnego opomiarowania (Smart Metering) i E-mobility.

GENEZA STUDIUM
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Studium powstało w wyniku analizy czterech długoter-

minowych hipotetycznych scenariuszy rozwoju energe-

tyki. Przyjęto podejście holistyczne, obejmując analizą 

nie tylko sektor wytwarzania energii elektrycznej oraz 

rynek ciepła dużych źródeł, ale również generację roz-

proszoną. Technologię potraktowano tu jako trudno 

przewidywalną zmienną – w scenariuszach uwzględnio-

no możliwe kierunki rozwoju kosztów poszczególnych 

technologii. Przyjęto założenie, że trend zmian kosz-

tów technologicznych elektrowni konwencjonalnych 

będzie zgodny z  trendem historycznym. W przypadku 

technologii w fazie rozwoju, takich jak np. fotowoltaika,  

założono, że koszty nadal będą spadać jednak w tempie 

wolniejszym niż w przeszłości. 

Studium dostarcza kilku, naszym zdaniem, bardzo  

interesujących wniosków, choć pragniemy podkreślić, 

że są to potencjalne scenariusze, a nie przewidywany  

rozwój wydarzeń.

Studium jako horyzont czasowy przyjmuje rok 2050,  

co pozwala nie tylko zaprezentować odległą perspekty-

wę, ale również uwiarygadnia rezultaty odnoszące się  

do roku 2030.

KONCEPCJA STUDIUM
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I ROZWÓJ PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY

Zachowawczy

Brak stabilnej polityki energetycznej oraz długoterminowych decyzji. Niski wzrost PKB. Popyt na energię elektryczną  

na stałym poziomie. Duża niepewność regulacyjna, a w związku z tym odsunięte w czasie inwestycje.

Krajowy

Podejście narodowe – koncentracja działań na niezależności energetycznej oraz krajowych kopalnych źródłach energii. 

Umiarkowany wzrost PKB. Stały wzrost popytu na energię elektryczną. Stabilne warunki inwestycyjne. Priorytetem są 

inwestycje w tradycyjne źródła energii. Wielki nacisk na wydobycie polskiego gazu łupkowego oraz rozwój nowych 

technologii w tym zakresie.

TWh

TWh

Prosumenckie instalacje fotowoltaiczneEnergetyka jądrowa

Węgiel brunatny

Węgiel kamienny

Gaz

Kogeneracja

Akumulatory

Inne

BiomasaElektrownie wodne

Demand side management

Energetyka wiatrowa Fotowoltaika (instalacje naziemne >1MW)

7



0

100

200

300

0

100

200

400

500

2014 2030 2050

2014 2030 2050

2014 2030 2050

2014 2030 2050

0

100

200

300

0

100

200

Rozproszona
PV

Rosnący udział
OZE i kogene-
racji gazowej

Rosnący udział
OZE i kogene-
racji gazowej

Energetyka wiatrowa,
fotowoltaika,

kogeneracja gazowa
i energetyka jądrowa
– miks energetyczny

z neutralnym
bilansem CO

2

Wzrastające
zapotrzebowanie

pokrywa rozproszona
PV i energetyka

wiatrowa

W długiej
perspektywie
PV staje się 

ugruntowaną
technologią

Magazynowanie
energii z OZE

Stabilny rozwój
sektora węgla
kamiennego
i brunatnego

Energia wiatrowa
wsparta wysokim

zapotrzebowaniem

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

0

100

200

300

0

100

200

400

500

2014 2030 2050

2014 2030 2050

2014 2030 2050

2014 2030 2050

0

100

200

300

0

100

200

Rozproszona
PV

Rosnący udział
OZE i kogene-
racji gazowej

Rosnący udział
OZE i kogene-
racji gazowej

Energetyka wiatrowa,
fotowoltaika,

kogeneracja gazowa
i energetyka jądrowa
– miks energetyczny

z neutralnym
bilansem CO

2

Wzrastające
zapotrzebowanie

pokrywa rozproszona
PV i energetyka

wiatrowa

W długiej
perspektywie
PV staje się 

ugruntowaną
technologią

Magazynowanie
energii z OZE

Stabilny rozwój
sektora węgla
kamiennego
i brunatnego

Energia wiatrowa
wsparta wysokim

zapotrzebowaniem

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

Produkcja energii wg paliwa

Innowacyjny

Technologia jest kołem zamachowym zmian. Wysoki wzrost PKB, wzrost popytu na energię elektryczną oraz intensy-

wny rozwój innowacji i nowych technologii wytwarzania. Polska inwestuje w system inteligentnego opomiarowania, 

sieci i generację rozproszoną. Spadają ceny inwestycji w fotowoltaikę, magazynowanie energii i technologie pozyski-

wania gazu łupkowego. Funkcjonujące bloki kogeneracyjne przechodzą kompletną modernizację.

Zielony

Preferowane są rozwiązania sprzyjające rozwojowi energetyki odnawialnej. Umiarkowany wzrost PKB. Stały wzrost  

popytu na energię elektryczną. Unijna polityka energetyczno-klimatyczna ukierunkowana na redukcję emisji  

dwutlenku węgla o 80% do 2050 r. względem poziomu emisji z 2006 r. (w pozostałych scenariuszach założono  

docelowo 50-procentową redukcję emisji). Gaz łupkowy wspierany przez polski rząd jako źródło energii z potencja-

łem redukcji CO
2
. Społeczeństwo optuje za najtańszymi niskoemisyjnymi technologiami – energetyką słoneczną,  

wiatrową, spalaniem biomasy i energetyką jądrową.

TWh

TWh
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DZIŚ

2030

2050

Nowe jednostki wytwórcze (węgiel kamienny)

Wymagane nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego

Wzrost w rozproszonej kogeneracji gazowej (<50MWth)

Gaz i biomasa uzyskują 25% udział w sektorze kogeneracji

Fotowoltaika osiąga parytet systemowy (różne segmenty Klientów)

Fotowoltaika (instalacje naziemne >1MW) osiągają parytet wytwórczy

Lądowe farmy wiatrowe osiągają parytet wytwórczy

Samochody elektryczne pojawiają się na polskich drogach

Osiągnięto zużycie en. elektrycznej 1 TWh przez samochody elektr.

Pierwsze akumulatorowe magazyny energii w sektorze Klientów indywidualnych

Pierwsze duże akumulatorowe magazyny energii

Pierwsza elektrownia atomowa

WYNIKI I KLUCZOWE WNIOSKI

Zachowawczy Krajowy Zielony Innowacyjny

W wyniku analizy czterech hipotetycznych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki: Zachowawczego, Krajowego,  
Zielonego i Innowacyjnego powstał harmonogram rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku.  
Przedstawia on potencjał rozwoju wybranych technologii niezależnie od przyjętego scenariusza oraz przedziały  
czasowe, w których osiągną one etap dojrzałości. Następnie analizie poddano zależności występujące pomiędzy przy-
jętymi scenariuszami i wybranymi technologiami w oparciu o następujące kryteria: bezpieczeństwo energetyczne, 
redukcja emisji CO

2
, cena energii oraz wpływ na sieć.

HARMONOGRAM ROZWOJU TECHNOLOGII NA POLSKIM RYNKU ENERGII DO 2050 ROKU
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Bezpieczeństwo energetyczne

Polska pozostanie niezależna pod względem produkcji energii elektrycznej: Żaden ze scenariuszy nie przewidu-

je zwiększenia wolumenu importowanej energii. Jednak energia krajowa nie będzie już pozyskiwana w zdecydo-

wanej większości z węgla. Nowe krajowe źródła energii, obejmujące wiatr, fotowoltaikę i gaz, w tym gaz łupkowy, 

przyczynią się do utrzymania niezależności energetycznej (ponad 80% energii elektrycznej wytwarzane będzie 

ze źródeł krajowych).

Ograniczenie emisji CO
2

Polska może zrealizować ambitne cele redukcji emisji CO
2
: Aktualnie emisje CO

2
 w Polsce są na wysokim  

poziomie. W przyszłości na poziom emisji będzie pośrednio wpływał również oczekiwany wzrost popytu na ener-

gię elektryczną. By osiągać cele wyznaczone przez UE, Polska musi obniżyć poziom wielkości emisji. Z jednej stro-

ny jest to ogromne wyzwanie dla sektora energetycznego opartego na wysokoemisyjnych źródłach węglowych. 

Z drugiej strony, Polska w ciągu kolejnych lat będzie zmuszona odtworzyć znaczną część majątku wytwórczego 

w oparciu o nowe niskoemisyjne technologie. Według wszystkich scenariuszy Polska nie ograniczy się do jednej 

metody, ale raczej przyjmie szereg technologii pozwalających ograniczać emisje CO
2
 przy stosunkowo niskich  

nakładach. Należą do nich: kogeneracja gazowa, fotowoltaika oraz źródła wiatrowe. Wspomniane technologie 

we wszystkich scenariuszach przyczyniają się do ogólnego obniżenia wielkości emisji. Końcowy poziom osią-

gniętej redukcji zależy jednak od udziału poszczególnych źródeł w miksie energetycznym, którego skład jest  

zróżnicowany w zależności od scenariusza.

miliony t
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Ceny energii el. dla gosp. dom. (realne 2012)
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Cena energii

Transformacja sektora energii nie spowoduje wzrostu cen energii elektrycznej: Bazując na doświadczeniach 

innych krajów, Polska może nadać własne tempo przekształcenia sektora energetycznego, unikając tym samym 

negatywnego wpływu przyśpieszonej transformacji na istniejące źródła konwencjonalne. Ponadto istniejąca  

infrastruktura energetyczna wymaga inwestycji. Polska nie musi przecierać szlaków - rozwijając nowe technolo-

gie, może dostosować swoją infrastrukturę do zmieniającego się otoczenia dużo sprawniej i korzystać ze spadku 

kosztów nowych technologii. We wszystkich scenariuszach Polska optymalizuje wydatki na technologie i decy-

duje się na te najtańsze, niezależnie od tego czy są to źródła wiatrowe, węglowe czy fotowoltaika. Pozwala to na 

utrzymanie cen detalicznych energii na stabilnym poziomie. Z perspektywy rynku energii brak jest czynników, 

które powinny wpłynąć na podwyższenie ceny energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym. Wyjątkiem 

jest tu scenariusz „Zachowawczy”, w którym wysoka niepewność regulacyjna wstrzymuje konieczne inwestycje  

i winduje tym samym ceny energii elektrycznej.

Wytwarzanie energii ze źródeł tradycyjnych

Węgiel kamienny i brunatny najprawdopodobniej dalej będą stanowiły istotną część struktury wytwarzania: 

W analizowanym horyzoncie czasowym do roku 2050, duże elektrownie węglowe nadal będą istotne w polskim 

miksie energetycznym. Obecne instalacje działać będą do zakończenia cyklu ich eksploatacji, jednocześnie po-

wstawać będą nowe moce (3-11 GW do 2030 r.). W czasie kiedy energetyka jądrowa będzie miała szansę zająć 

istotną pozycję wśród źródeł wytwarzania, będzie ona musiała konkurować z innymi technologiami bezemisyjnej 

produkcji energii. W naszym Studium, w momencie potencjalnego uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej, 

technologie takie jak elektrownie wiatrowe czy fotowoltaika, będą już tańsze, a wytwarzanie energii w tych źró-

dłach stanie się opłacalne bez dodatkowego wsparcia.

ct/kWh
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Wytwarzanie rozproszone

Może nabrać istotnego znaczenia: Spodziewamy się, że już w ciągu kolejnych pięciu lat dzięki spadającym  

cenom modułów opłacalna stanie się rozproszona fotowoltaika. W Polsce powstanie nowy segment odbiorców, 

łączących cechy konsumentów z producentami, czyli tzw. „prosumenci” – najpierw w sektorze usług, a następnie 

również w sektorze klientów indywidualnych.

Kogeneracja oraz sektor ciepłowniczy

Modernizacja lokalnych elektrociepłowni zyska na atrakcyjności: Istotny potencjał ekonomiczny ma w Polsce 

kogeneracja, co uwzględniają wszystkie scenariusze. Małe i średnie jednostki wytwarzające ciepło z węgla zastę-

powane są elektrociepłowniami zwłaszcza opartymi o paliwa gazowe. Takie działania poprawiają polski bilans 

emisji CO
2
 oraz pozwalają sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

TWh
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Zużycie energii przez samochody elektryczne

Wpływ na sieć

Wzrost popytu i zdecentralizowane technologie wymagają ciągłego rozwoju sieci: Rosnące zapotrzebowanie 

na energię elektryczną będzie wymagało ciągłej rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci. Wpływ 

wytwarzania energii elektrycznej z rozproszonych źródeł energii – zarówno z PV jak i małych jednostek kogene-

racyjnych – na sieć będzie w początkowych latach ograniczony. W dłuższej perspektywie, wraz z rosnącą popu-

larnością energetyki prosumenckiej, oddziaływanie tych technologii będzie bardziej widoczne, ale ich integracja  

w sieci będzie ułatwiona dzięki inteligentnym technologiom.

Nowe technologie

Zakłada się, że wdrożenie smart meteringu przyniesie szereg pozytywnych rezultatów, m.in. obniżenie popy-

tu, wyrównywanie szczytowych obciążeń, zmniejszenie kosztów odczytów. Wraz ze zwiększającą się penetra-

cją rynku, rozwinie się rynek usług dodatkowych, oferujący Klientom możliwość wykorzystania funkcjonalności 

inteligentnego opomiarowania. Około roku 2020 w Polsce rozwinie się obszar E-mobility. Rozpowszechnienie  

silników elektrycznych w samochodach zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną, obniżając jednocze-

śnie zależność Polski od importu tradycyjnych paliw.

TWh
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Energia wiatrowa to energia kinetyczna mas powietrza 

przemieszczających się w atmosferze. Ruchy te wywoły-

wane są przez różnice w ogrzewaniu atmosfery wokół 

Ziemi przez Słońce, dlatego można powiedzieć, że ener-

gia wiatrowa stanowi pośrednią formę energii słonecz-

nej. Człowiek od starożytności wykorzystywał siłę wiatru  

w swoich działaniach, przemieniając ją w energię  

mechaniczną przy użyciu żagli oraz wiatraków.

Na pierwszy rzut oka nowoczesne wiatraki mają wiele 

wspólnego ze swoimi prekursorami, ale to tylko wraże-

nie. Najczęściej stosowane są turbiny o poziomej osi ob-

rotu, składające się z umieszczonego na wieży wirnika, 

wyposażonego w trzy łopaty, poruszającego się z różną 

prędkością i z różnym nachyleniem, co umożliwia dosto-

sowanie wytwarzania energii elektrycznej do prędkości 

wiatru. Duże łopaty i  turbiny o wysokiej sprawności 

umożliwiają przemianę ponad 45% energii kinetycznej 

wiatru w energię elektryczną.

Intensywny rozwój technologii sprawił, że początko-

wa moc turbin w latach 80.  XX  wieku na poziomie  

50 kW wzrosła o 6000% i wynosi obecnie średnio 3 MW. 

W  przypadku instalacji lądowych prowadzone są pra-

ce nad turbinami o mocy od 8 do 10 MW. Taki rezultat  

będzie kolejnym osiągnięciem w stosunku do najnowo-

cześniejszych obecnie turbin o mocy 6 MW.

Dzięki temu znacząco wzrośnie średnia moc zainsta-

lowana turbiny, która w 2012  roku wynosiła średnio  

2,4 MW na lądzie i 4 MW na morzu. 

Dalszy etap wprowadzania innowacji w energetyce 

wiatrowej może dotyczyć przede wszystkim obniżenia 

kosztów wytwarzania energii elektrycznej w morskich 

elektrowniach wiatrowych. Oznacza to dalszą optymali-

zację projektów takich jednostek, co będzie skutkowało 

obniżeniem kosztów komponentów (oprócz turbin) oraz 

instalacji, integracji systemowej i kosztów utrzymania.

W Studium przedstawiamy opis technologii wiatrowej, fotowoltaicznej, magazynowania energii i E-mobility.  
Są to technologie, w których rozwój RWE jest aktywnie zaangażowane nie tylko na poziomie produkcji,  
ale również R&D. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie RWE, prezentujemy naszą ocenę ich potencjału. Oceniamy 
je jako obiecujące pomimo tego, że zarówno dokładny kierunek ich rozwoju jak i rola, którą odegrają, są wciąż trudne 
do jednoznacznego określenia i przewidzenia.

Energia wiatrowa

OPIS WYBRANYCH TECHNOLOGII
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Obecnie uśrednione jednostkowe koszty produkcji ener-

gii (LCOE) dla optymalnie działających jednostek lądo-

wych wynoszą od 0,06 do 0,08 euro/kWh. Do 2025 r. 

spodziewamy się spadku tego wskaźnika o kolejne 10%. 

Co prawda morskie jednostki wiatrowe mają większą 

moc i są bardziej niezawodne, jednak ich instalacja wią-

że się z  większymi kosztami. Wskaźnik LCOE dla mor-

skich elektrowni wiatrowych znajduje się w  przedziale 

0,13-0,15 euro/kWh. Do 2025 roku oczekuje się spadku 

o ponad 30%. 

RWE już od dziesięciu lat obsługuje parki wiatrowe  

w całej Europie, składające się nawet ze 100 turbin oraz 

morskie farmy wiatrowe działające na pełnym morzu.

Koncern aktywnie uczestniczy w projektach badawczo- 

rozwojowych i bierze udział w inicjatywie „Offshore Wind 

Accelerator”. Jej celem jest testowanie innowacyjnych 

urządzeń do pomiaru siły wiatru pozwalających na dokład-

ne rejestrowanie lokalnych warunków wiatrowych, co jest 

konieczne do projektowania, budowania i  optymalizacji 

wydajności nowych farm wiatrowych.

Spółka RWE R&D uruchomiła również w niemieckim 

Cuxhaven projekt badawczy „Vibro”, którego celem 

jest skrócenie czasu instalacji i obniżenie poziomu  

hałasu związanego z budową morskich farm wiatrowych.  

W ramach wspomnianego projektu RWE i partnerzy 

badają, czy wprowadzanie fundamentów turbin wiatro-

wych w dno morskie za pomocą wibracji jest bardziej 

wydajne i przyjazne dla środowiska niż tradycyjnie  

stosowana metoda wbijania.
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Ogniwa fotowoltaiczne konwertują światło słoneczne na energię elektryczną z wykorzystaniem efektu fotoelek-

trycznego. Ogniwa łączy się, tworząc panele słoneczne. Panele słoneczne można wykorzystywać w formie małych 

instalacji do zasilania budynków i domów lub budować z nich duże „farmy”, z których energia trafia do sieci 

elektroenergetycznej.

Z technologicznego punktu widzenia należy rozróżnić: krzemowe mono- i polikrystaliczne ogniwa o sprawności 

powyżej 20%, cienkowarstwowe ogniwa, np. wykonane z użyciem tellurku kadmu (CdTe) – tańsze, ale o niższej 

sprawności oraz organiczne ogniwa fotowoltaiczne – choć są najtańsze, cechują się najniższą sprawnością na 

poziomie ok. 10%. Technologia ta jest jeszcze w fazie rozwoju. Obecnie fotowoltaika stanowi największy udział 

w wytwarzaniu energii elektrycznej z energii słonecznej. W przyszłości jej globalny udział będzie dalej wzrastał. 

W ostatnim dziesięcioleciu koszt ogniw fotowoltaicznych oraz ogólny koszt wytwarzania energii elektrycznej  

z promieni słonecznych gwałtownie spadł. Obecnie jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii na 

większą skalę w  instalacjach fotowoltaicznych o mocy ponad 1000 kWp wynosi od 0,11 do 0,15  euro/kWh.  

Prawdopodobny jest dalszy spadek tego wskaźnika.

Prace badawczo-rozwojowe koncentrować się będą na sprawności systemowej, redukcji kosztów poprzez  

wykorzystanie tańszych materiałów oraz nowych strukturach ogniw. Rośnie znaczenie integracji systemowej, 

oznaczającej wykorzystanie fotowoltaiki w połączeniu z  systemami zarządzania energią lub inteligentnymi  

sieciami. Działania te mogą dotyczyć również nowych urządzeń elektrycznych i technik magazynowania energii. 

W obszarze energii słonecznej w ofercie RWE znajduje się kilka innowacyjnych produktów, takich jak Smart 

Home, HomePower Solar oraz Intelligent PV. Produkty te to rozwiązania służące do sterowania wytwarzaniem  

i magazynowania energii, dopasowane do szczególnych potrzeb gospodarstw domowych oraz do inteligentnego 

zarządzania energią, co w przyszłości pozwoli na wydajniejsze i oszczędniejsze działanie urządzeń elektrycznych.

Fotowoltaika
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Jednym z największych wyzwań dla rozwoju energetyki jest dopasowanie wytwarzania do poziomu zużycia. 

Wzrost wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o charakterze przerywanym sprawia, że 

magazynowanie energii staje się coraz istotniejsze, nie tylko w tradycyjnej roli w arbitrażu cen energii i bilan-

sowaniu mocy. Zgodnie z wieloma scenariuszami energetycznej przyszłości Europy to elektrownie słoneczne,  

wiatrowe i wodne decydują o tym, ile wytwarza się energii. Rolą systemów magazynowania energii jest wspiera-

nie rozwoju w tym kierunku. 

Do tej pory niestabilny charakter odnawialnych źródeł energii znacząco wpływał na działanie opartych na nich 

systemów. Dla przykładu, w sytuacji gdy niewiele energii wiatrowej wprowadza się do systemu, konwencjonalne 

elektrownie muszą zapewnić dodatkowy zapas energii. I odwrotnie, w przypadku gdy wieje silny wiatr i farmy 

wiatrowe wytwarzają dużo energii, konwencjonalne elektrownie muszą ograniczyć produkcję. Warto również  

zauważyć, że niekiedy intensywna praca wiatraków przekracza możliwości niektórych istniejących sieci  

elektroenergetycznych. Dlatego też, gdy do sieci trafia dużo energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

o charakterze przerywanym, szczególnego znaczenia nabierają takie rozwiązania jak: baterie elektryczne, piece 

akumulacyjne czy jednostki wytwarzające gaz z energii odnawialnej (technologia typu „power to gas”). 

Z technicznego punktu widzenia, elektrownie szczytowo-pompowe czy też technologia CAES polegająca na  

magazynowaniu energii za pomocą sprężonego powietrza, to bardzo dobre scentralizowane rozwiązania, które  

pozwalają na optymalne przeciwdziałanie powyższym problemom z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki.

Z ich użyciem można magazynować nadwyżki energii, nawet w dużych ilościach, które następnie wykorzystuje 

się w momencie szczytowego zapotrzebowania na energię z sieci. W Niemczech możliwości budowania nowych 

elektrowni szczytowo-pompowych są ograniczone, dlatego RWE analizuje inne sposoby magazynowania energii, 

takie jak nowe rozwiązanie CAES. W  Koncernie udało się niedawno udowodnić, że działanie adiabatycznych  

systemów CAES jest technicznie możliwe. Dzięki projektowi „ADELE-ING” technologia ta stała się równie  

opłacalną inwestycją co elektrownie szczytowo-pompowe. 

Kolejny obszar, wokół którego koncentrują się prace rozwojowe w RWE, stanowią przydomowe magazyny 

energii, ponieważ coraz więcej konsumentów samodzielnie wytwarza energię elektryczną w swoich domach. 

Koncern bacznie przygląda się „domowej transformacji energetycznej” i przygotowuje innowacyjne rozwiąza-

nia odpowiednie dla tego celu. W tym kontekście istotną rolę odgrywają inteligentne systemy rozproszonego  

Magazynowanie energii
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wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, takiej jak „RWE HomePower Solar”. Działania te zyskują  

na znaczeniu, ponieważ cena baterii litowo-jonowych, stanowiących obecnie wiodącą technologię, znacząco 

spadnie już w niedalekiej przyszłości.

Gwałtowny spadek kosztów magazynowania energii jest kluczowy dla powodzenia wytwarzania energii  

elektrycznej w przydomowych instalacjach. Wynika to z tego, że najwięcej energii wytwarza się w ciągu dnia,  

a największe zużycie energii ma miejsce o poranku i wieczorami. Wskutek tego klienci mogą wykorzystać jedy-

nie niewielką część energii słonecznej wytwarzanej w panelach na ich dachach i ciągle są zmuszeni do zakupu  

dodatkowej energii z sieci, nawet jeśli przydomowe systemy produkują sporo energii. Znalezienie  

innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej w przydomowych instalacjach, jej 

zużywanie i magazynowanie to podstawowy cel projektu RWE HomePower Solar.
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Jako że pierwsze samochody elektryczne budowano już w 1900 roku, można powiedzieć, że technologia ta sięga 

XIX wieku. Jej dalszy rozwój, później widoczny głównie w przemyśle kolejowym, powstrzymało jednak wynalezie-

nie silnika spalinowego. Ciągnące się burzliwe konflikty na Bliskim Wschodzie oraz rosnące ceny paliwa spowo-

dowały, że znalezienie alternatywy dla pojazdów wykorzystujących energię ze spalanych paliw stało się koniecz-

nością. Przemysł motoryzacyjny zmagał się z problemem krótkiego zasięgu i ciężkich baterii charakteryzujących 

samochody napędzane wyłącznie energią z silnika elektrycznego. W odpowiedzi na te wyzwania wynaleziono 

samochody hybrydowe. Ogromne nakłady inwestycyjne na badania i rozwój, a także wynikający z nich wyścig 

technologii sprawiły, że zniesiono większość barier stojących na drodze e-mobilności.

Co się zmieniło?

 •  Skrócony czas ładowania baterii. Jeszcze kilka lat temu naładowanie Tesli do pełna zajmowało od 8 do 10 

godzin. Teraz na doładowanie wystarczy pół godziny.

 •  Większa pojemność i mniejsze baterie. Dzięki temu zasięg pojazdu jest dłuższy, a jego ogólne osiągi  

znacznie lepsze.

  •  Sieć stacji ładowania ciągle rośnie. Obecnie na sieć RWE składa się 3200 punktów ładowania w Europie,  

a ciągle powstają nowe. Koncern posiada największą sieć stacji ładowania w Niemczech. Warto  

nadmienić, że RWE, rozpoczynając tworzenie pierwszej sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych 

w Warszawie w 2009 roku, stało się pionierem we wdrażaniu e-mobilności w Polsce.

  •  Spadają ceny samochodów elektrycznych. W Polsce cena nowego pojazdu hybrydowego oscyluje  

obecnie w okolicach 60 tysięcy złotych. Spodziewamy się, że  ceny w pełni elektrycznych samochodów 

spadną niedługo do poziomu poniżej 100 tysięcy złotych.

  •  Coraz popularniejsze stają się hybrydowe autobusy miejskie, a długodystansowe autobusy elektryczne 

zaczynają pojawiać się we flotach operatorów transportu publicznego. Polska firma Solaris, lider wśród 

producentów autobusów miejskich, skonstruowała własny autobus elektryczny.

E-mobilność
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W 2013 roku Europejczycy doładowali samochody 

na stacjach ładowania RWE energią w  ilości równej  

8 milionom bezemisyjnych kilometrów – co stanowi  

dwa razy większą ilość niż w 2012 r. Samochody  

hybrydowe i elektryczne będą coraz tańsze i bardziej  

dostępne. Wraz z rozwojem technologii i wprowadza-

niem nowych rozwiązań w logistyce wzrośnie również 

liczba pojazdów tego typu w transporcie publicznym. 

Autorzy naszego badania przewidują, że liczba samo-

chodów elektrycznych na polskich drogach zacznie  

intensywnie wzrastać od 2020 r.

RWE prowadzi obecnie w Unii Europejskiej i w Sta-

nach Zjednoczonych 11 różnych projektów badawczo- 

rozwojowych związanych z rozwojem e-mobilności.
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Mamy nadzieję, że oceniacie Państwo nasze Studium „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku  

energii do 2050 roku” jako wartościowe. Naszym zamierzeniem było zbadanie potencjału najbardziej  

obiecujących technologii, które w przyszłości będą miały największy wpływ na polski miks energetyczny,  

a docelowo także na mieszkańców Polski. Sektor energetyczny stoi w obliczu głębokiej transformacji  

wynikającej z postępującego rozwoju technologii oraz ich integracji nie tylko na poziomie całego sektora,  

ale również rynku konsumenckiego. RWE zamierza wspierać nadchodzące zmiany na polskim rynku poprzez  

zrównoważony rozwój oraz wsparcie technologii.

UWAGI KOŃCOWE
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Energia wiatrowa

Wraz ze wzrostem wydajności turbin, wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru stanie się bardziej praktyczne  

i opłacalne. Ponadto trwające prace nad instalacją i budową wiatraków zarówno na lądzie jak i na morzu sprawią, 

że procesy te staną się szybsze, cichsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Fotowoltaika

Koszty paneli słonecznych i ich instalacji będą dalej spadać, odzwierciedlając trend charakterystyczny dla więk-

szości technologii związanych z energią odnawialną. Jednakże to wprowadzenie technologii szytych na miarę  

według potrzeb prosumentów, takich jak RWE Smart Home, Home Power oraz Intelligent PV będzie miało  

znaczny wpływ na większe wykorzystanie fotowoltaiki. Transformacja konsumentów do roli prosumentów sprawi, 

że na trwałe staną się oni aktywnymi uczestnikami rynku energii z widocznym udziałem w miksie energetycznym Polski.

E-mobilność

Samochody napędzane wyłącznie energią elektryczną stanowiły na początku drogi margines przemysłu  

samochodowego, jednak obecnie szykują się do przedefiniowania zarówno tej gałęzi przemysłu jak i modelu  

zużycia energii. Konwencjonalne silniki  spalinowe i związane z nimi negatywne wpływy węglowodorów na  

środowisko sprawią, że udział w rynku tego typu silników będzie z roku na rok spadał. Jednocześnie spadać  

będą ceny samochodów elektrycznych, a sieć stacji ładowania będzie się rozrastać.

Magazynowanie energii

Udział zaawansowanych technologii produkcji elektryczności z odnawialnych źródeł energii pozostanie umiarko-

wany dopóki tańsze i rozbudowane rozwiązania magazynowania tego typu energii nie będą dostępne na szeroką 

skalę. Systemy dystrybucji i zaawansowanego magazynowania energii przestają stanowić naukową koncepcję  

i osiągają realny, potwierdzony potencjał.

TECHNOLOGIE W SKRÓCIE
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Celem Studium jest wskazanie technologii, które  

z największym prawdopodobieństwem będą się roz-

wijać i w sposób znaczący wpłyną na polski sektor 

elektroenergetyczny do 2050 roku, niezależnie od 

przyjętego scenariusza jego rozwoju. Biorąc pod uwa-

gę międzynarodowe doświadczenie oraz know-how 

Grupy RWE dokument jest również głosem koncernu 

w toczącej się debacie nt. przyszłości krajowego sys-

temu energetycznego, który stoi w obliczu wielkich 

wyzwań. Celem Studium jest zaprezentowanie techno-

logii, które odegrają istotną rolę w warunkach wzra-

stającego zapotrzebowania na moc oraz konieczności 

zrealizowania fundamentalnych inwestycji infrastruk-

turalnych. Studium zostało opracowane na bazie pro-

fesjonalnych modeli wykorzystywanych do planowania 

strategicznego, przy udziale zewnętrznych eksper-

tów rynku polskiego i z wykorzystaniem przeprowa-

dzonych badań opinii publicznej. Do przygotowania 

studium zaangażowano ekspertów Grupy RWE m.in.  

z obszarów: Strategii, Badań i Rozwoju, Polityki ener-

getycznej, Rozwoju biznesu, Wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła, Sieci oraz Inteligentnego opo-

miarowania (Smart Metering) i E-mobility. Studium 

odnosi się do czterech długoterminowych scenariu-

szy rozwoju energetyki: Zachowawczego, Krajowego,  

Zielonego i Innowacyjnego. W rezultacie powstał  

harmonogram technologii wytwarzania energii elek-

trycznej w Polsce przedstawiający potencjał rozwoju 

wybranych technologii na polskim rynku.

Zależności występujące pomiędzy przyjętymi scena-

riuszami i wybranymi technologiami przeanalizowano  

w oparciu o kryteria takie jak: bezpieczeństwo ener-

getyczne, redukcja emisji CO
2
, cena energii oraz  

wpływ na sieć. 

PODSUMOWANIE
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RWE Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane za-

mieszczone w niniejszym opracowaniu nie stanowią 

rekomendacji jakichkolwiek działań. Publikacja ma cha-

rakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w niej dane 

nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu 

lub profesjonalnego osądu. Dane te mają jedynie cha-

rakter ogólnoinformacyjny i są oparte na przewidywa-

niach RWE Polska S.A. Niniejsze opracowanie wyraża 

poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. 

Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i sta-

rannością, przy zachowaniu zasad metodologicznej 

poprawności, na podstawie ogólnodostępnych infor-

macji, uznanych przez RWE Polska S.A. za wiarygod-

ne. RWE Polska S.A. nie gwarantuje jednak ich kom-

pletności i dokładności. RWE Polska S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie 

niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione  

w wyniku tych decyzji. Całkowite ryzyko z tytułu wyko-

rzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik 

– odbiorca opracowania „Studium RWE: Scenariusze 

rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 

roku”. Wszelkie prawa do całej zawartości opracowa-

nia „Studium RWE: Scenariusze rozwoju technologii  

na polskim rynku energii do 2050 roku” są zastrzeżone.  

Użytkownik dokumentu ma prawo do pobierania oraz 

drukowania całych stron lub ich fragmentów pod  

warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw 

wynikających z rejestracji znaków towarowych nale-

żących do RWE Polska S.A. Żadna część opracowania 

nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych  

poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowa-

nie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, 

linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisem-

nej zgody RWE Polska S.A.

KLAUZULA PRAWNA
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