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Rozwiązania regulacyjne 

Dla małej, rozproszonej generacji najczęściej stosowane są następujące rozwiązania: 

Lp. Rozwiązanie Relacje cenowe Motywacja dla prosumenta 

1. Odpowiednio wysoka taryfa 

gwarantowana 

Energia elektryczna oddawana do sieci przez 

właściciela mikroinstalacji jest wyceniana powyżej 

ceny zakupu energii od dostawcy  

Sprzedaż do sieci 

2. Net metering „1 za 1” Energia elektryczna oddawana do sieci przez 

właściciela mikroinstalacji jest wyceniana tak samo 

jak energia kupowana od dostawcy  

Dobór mocy mikroinstalacji tak 

aby w okresie rozliczeniowym 

produkcja energii równoważyła 

zużycie własne 

3. Pobór i oddawanie energii 

rozliczane są oddzielnie 

Energia elektryczna oddawana do sieci przez 

właściciela mikroinstalacji jest wyceniana poniżej 

ceny zakupu energii od dostawcy  

Zużywać jak najwięcej 

wyprodukowanej energii na 

potrzeby własne 
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Bilans energii 

M
o
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Energia wprowadzona do sieci Zużycie z własnej produkcji  Energia pobrana z sieci 

Wskaźniki zużycia własnego (ang. self-
consumption ratio) odpowiada na pytanie jaka 
część wyprodukowanej energii jest zużywana na 
własne potrzeby. Pozostała część wytwarzanej 
energii stanowi nadwyżkę oddawaną do sieci 
OSD. 
Wskaźnik zużycia własnego można istotnie 
zwiększyć stosując technologie sterowania 
odbiornikami oraz magazynowania energii, 
jednak te rozwiązania są na dzień dzisiejszy 
jeszcze dość kosztowne. 

1575 kWh 

2925 kWh 

2925 kWh 

Przykładowy bilans energii pokazano na 
rysunku. Mikroinstalacja produkuje 4500 kWh 
energii rocznie, z czego 1575 kWh jest zużywane 
na własne potrzeby, a pozostałe 2925 kWh 
trafia do sieci OSD. 
Roczne zużycie energii przez gospodarstwo 
domowe wynosi 4500 kWh. Po zainstalowaniu 
mikroinstalacji gospodarstwo domowe pobiera z 
sieci 2925 kWh, czyli o 1575 kWh mniej niż bez 
własnej produkcji.  
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Net metering, współczynnik zużycia własnego 

Net metering jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym rozwój energetyki prosumenckiej na 
początkowym etapie rozwoju. Nie należy jednak tracić z oczu motywacji prosumenta do zużywania 
wytwarzanej energii w pierwszej kolejności na własne potrzeby. 
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Fotowoltaika + pompa ciepła 

Monitoring – instalacja rzeczywista 
www.pompacieplanazywo.pl  

http://www.pompacieplanazywo.pl/
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Fotowoltaika + mikrowiatrak 

Źródło: www.lowcarboneconomy.com 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kWh

wiatr 2,4 kW

słońce 1,3 kW

razem 2130 kWh

Profil

Źródło: T. Kowalak, URE 



7 

Instalacja demonstracyjna (1) 

Źródło: www.mikrogeneracja.com 

2,0 kW mikrowiatrak 

1,5 kW PV na stojakach 

1,0 kW PV na trakerze 
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Instalacja demonstracyjna (2) 

Źródło: www.mikrogeneracja.com 

Szkoła w Chlebowie 

2,0 kW mikrowiatrak 

5,0 kW PV 

 
Grzałka c.w.u. sterowana 

tyrystorowo 

 
Szacowany wskaźnik 

zużycia własnego 60% 
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Magazynowanie 

Źródło:  http://www.sma.de/ 

„Nie wiem czy to normalne żeby w garażu mieć akumulatory ważące 4 

tony.” 

 

Tymczasem… 

Falownik 4,6kW z akumulatorem 2kWh 
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Jak to robią inni 

Operator sieciowy Vector (Nowa Zelandia) zamierza zintensyfikować działania na rzecz rozpowszechnienia wśród 

odbiorców indywidualnych swojej oferty źródła fotowoltaicznego zintegrowanego z magazynowaniem. Jego 

zdaniem oczywiste jest, że szybki spadek kosztów i postęp technologiczny oznacza, że rynek energii ulegnie 

przeobrażeniom, do których firmy energetyczne muszą się zaadoptować, albo odejdą w zapomnienie. 

 

Oferowany przez Vector unikatowy produkt SunGenie wyposażony w akumulator pozwala korzystać z energii 

słonecznej w dzień i w nocy. Vector wkrótce przedstawi nowy produkt i aktualnie przyjmuje zapisy 

zainteresowanych osób. 
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Smart home 

Źródło:  http://www.sma.de/ 

Aktywne zarządzanie poborem 

energii wsparte technologią 

magazynowania zrewolucjonizuje 

sposób w jaki na co dzień 

korzystamy z energii elektrycznej. 

 

Generacja rozproszona i nowe 

formy efektywnego wykorzystania 

energii wymagają sieci „Smart” – 

infrastruktury integrującej, która 

nie będzie narzędziem wtórnych 

podziałów rynku. 
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