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Wstęp 

Budynki są czymś więcej niż tylko odbiorcami energii dostarczonej w różnych postaciach. Obecnie stają się 

one mikrowęzłami energetycznymi (energy hubs), które zużywają, wytwarzają, magazynują i dostarczają 

energię w bardziej elastyczny sposób niż dotychczas. Budynki mogą pomagać w bilansowaniu sieci przez 

sterowanie stroną popytową i mogą odgrywać wiodącą rolę w przekształcaniu unijnego rynku energii poprzez 

przechodzenie od scentralizowanych, opartych na paliwach kopalnych, systemów ogólnokrajowych w kierun-

ku systemu zdecentralizowanego, zintegrowanego, zmiennego i opartego na energii odnawialnej. Budynki 

mogą przyspieszyć redukcję emisji CO2, której trzy główne źródła to sektory transportu, energetyki i budow-

nictwa.  

W naszym systemie energetycznym zachodzą radykalne zmiany związane ze zwiększonym udziałem energii 

odnawialnej, silną tendencją w kierunku decentralizacji wytwarzania energii i szybkim rozwojem sektora IT i 

jego zastosowań, jak ilustruje to rysunek 1. Środowisko zurbanizowane stanowi sieć powiązań, w której zmia-

ny te spotykają się, zarówno w obiektach mieszkalnych jak i komercyjnych. W rezultacie sektor budownictwa 

również ulega szybkim zmianom. Budynki mają potencjał, aby stać się zintegrowanymi w jedną całość jed-

nostkami, które mogą ułatwiać przekształcenie systemu energetycznego, stworzyć korzystne dla wszystkich 

warunki i przynieść wielorakie pozytywne rezultaty, w tym zwiększyć udział energii odnawialnej i wynikające 

stąd obniżenie emisyjności. Zarówno właściciele jak i użytkownicy budynków, powinni odnieść korzyści pole-

gające na oszczędności energii i kosztów, jak również uzyskać większy komfort.  

Korzyści wynikające z tego przekształcenia nie ograniczą się tylko do sektora budownictwa. W istocie, trans-

formacja środowiska zabudowanego może przyspieszyć obniżenie emisyjności zarówno w sektorze energe-

tycznym jak i transportu. Zmiany w budynkach umożliwią szybszą rozbudowę systemów energii odnawialnej i 

będą wspierać elektryfikację floty pojazdów.  

Nowi uczestnicy rynku, pochodzący z różnych dziedzin, tacy jak sektor ICT (np. Google, Apple), sektor ener-

getyczny (np. E.on, British Gas) oraz producenci pojazdów elektrycznych (np. Mercedes, Tesla) zaczynają 

wchodzić na rynek budynków z nowymi produktami i usługami. Tworzy to jednocześnie możliwości i zagroże-

nia dla dostawców systemów HVAC, systemów monitorujących, sprzętu gospodarstwa domowego a nawet 

materiałów budowlanych, którzy muszą dostosować swoją ofertę produktów do wymogów nowego środowiska 

technologicznego. 

 

Budynki jako mikrodostawcy usług energetycznych 

Budynki w coraz większym stopniu oddziałują wzajemnie z systemem energetycznym i mogą odegrać istotną 

rolę w zapewnieniu stabilności zasilania w energię elektryczną, jeżeli staną się mikro węzłami energetyczny-

mi, które na miejscu wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych, zapewniają magazynowanie energii elek-

trycznej i cieplnej oraz reakcję na zmiany popytu. 

 

Sterowanie zużyciem energii poprzez reagowanie na popyt 

Reagowanie na popyt (DR) to zdolność do zmiany zapotrzebowania na energię w celu obniżenia zużycia w 

czasie obciążenia szczytowego lub dla uniknięcia stanów awaryjnych systemu. Rozwiązanie to może być 

bardziej efektywne kosztowo niż rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej. Zamiast sterowania podażą 

energii przez zwiększanie wytwarzania w celu zbilansowania sieci, reagowanie na popyt steruje zapotrzebo-

waniem energii za pomocą sygnałów cenowych.  

W sterowaniu popytem mogą uczestniczyć wszystkie kategorie odbiorców (przemysłowi, komercyjni i komu-

nalni) poprzez różnego rodzaju działania służące przesunięciu zapotrzebowania na energię: czasowe zmniej-

szenie poboru bez zmiany zużycia w innych okresach (np. obniżenie temperatury wewnątrz budynku), prze-
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sunięcie zużycia na inne okresy czasu (np. rozpoczęcie chłodzenia budynku przed okresem szczytu) lub wy-

twarzanie energii na miejscu zamiast jej poboru z sieci (np. mikro-kogeneracja z odnawialnych źródeł energii).  

Reagowanie na popyt może być zrealizowane poprzez zastosowanie systemów zarządzania energią (EMS) i 

nowych technologii, takich jak inteligentne liczniki energii elektrycznej, inteligentne termostaty, sterownie 

oświetleniem i inne technologie sterowania obciążeniem oraz odbiorniki energii umożliwiające integrację z 

inteligentnymi sieciami.  

Podejmowane są już działania w tym kierunku poprzez opracowanie nowych aplikacji, pozwalających odbior-

com na sprawdzanie statusu ich urządzeń domowych i termostatów oraz sterowanie przy pomocy smartfonu.  

 

Rys. 1 – Zmiany w kierunku inteligentnego systemu elektroenergetycznego są dłuższym procesem, a nie jed-

norazowym zdarzeniem (Źródło: IEA, 2011) 

 

Bilansowanie zapotrzebowania i podaży energii przez magazynowanie energii 

Magazynowanie energii, zarówno elektrycznej jak i cieplnej, pomaga równoważyć zmieniające się zależnie od 

pory dnia i roku zapotrzebowanie i podaż energii i może prowadzić do obniżenia kosztownej dostawy energii 

w okresach szczytowego zapotrzebowania. Bateryjne zasobniki energii rozwijają się szybko, a przedsiębior-

stwa i innowatorzy na całym świecie konkurują przyczyniając się do rewolucyjnych zmian w kierunku magazy-

nowania energii lepiej dopasowanego do potrzeb odbiorcy. Korzyści skali prowadzą do znacznego obniżenia 

kosztów (p. Rys. 2), wykazanego w prognozach World Energy Council, według których koszt akumulatorów 

dla celów wielkoskalowego magazynowania energii może spaść o 70% w ciągu najbliższych 15 lat.  

Elastyczne technologie sterowania stroną popytową powinny odgrywać główną rolę w systemie energetycz-

nym. W środowisku energetycznym o rosnącej złożoności szczególnie cenione będą technologie magazyno-

wania, które mogą szybko dostosowywać się do działających odbiorników energii, w razie potrzeby przyjmują 

lub uwalniają energię, albo przekształcają określoną energię końcową w inną postać. Możliwości magazyno-

wania ułatwią rozłożenie zużycia energii w czasie poprzez przesunięcie obciążenia i wyrównywanie szczyto-

wych obciążeń sieci. Projekty realizowane w oparciu o akumulatorowe zasobniki energii mogą mieć znaczny 

udział w inwestycjach związanych z budownictwem, ale należy także brać pod uwagę inne technologie, takie 

jak cieplne systemy magazynowania energii lub magazynowanie wodoru.  

Dobrze znaną technologią jest magazynowanie ciepłej wody użytkowej, często w połączeniu ze słonecznymi 

kolektorami grzewczymi. Magazynowanie ciepła lub chłodu w masie budynku, tzn. w ścianach i stropach, jest 

technologią mniej powszechną, o ciągle jeszcze niewykorzystanych możliwościach, pomimo niskich kosztów i 

krótkiego czasu zwrotu nakładów. Dla zapewnienia dobrego działania sytemu, powłoka budynku powinna 

posiadać dobrą charakterystykę energetyczną, tzn. redukować do minimum różnicę temperatur. Inną, bardziej 

innowacyjną techniką, mogłoby być zastosowanie materiałów budowlanych zintegrowanych z materiałami 

zmiennofazowymi, które wykorzystując proces występujący w określonej temperaturze, mogą magazynować 

ciepło w sposób „ukryty”.  
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Wykorzystując magazynowanie ciepła, budynki przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą nawet 

wspomagać obniżanie szczytów obciążenia cieplnego, umożliwiając dostawcy ciepła uniknięcie utrzymywania 

kotłów obciążenia szczytowego – zwykle opalanych konwencjonalnymi paliwami – w stanie gotowości do pra-

cy. Miejski system ciepłowniczy może również wykorzystywać ciepło pochodzące z pomp ciepła zasilanych z 

paneli fotowoltaicznych lub energię geotermalną, solarną energię cieplną, jak również ciepło odpadowe.  

 

Rys. 2 – Koszt i produkcja akumulatorów litowo-jonowych, lata 2010-2030 (Źródło: Bloomberg New Energy 

Finance) 

 

Rośnie udział energii odnawialnej generowanej na miejscu 

Ramy celów klimatycznych Unii Europejskiej i wymagania odnośnie charakterystyki energetycznej budynków 

stymulują w całej Unii Europejskiej działania, których celem jest osiągnięcia bliskiego zera poziomu poboru 

energii budynków zintegrowanych z małymi systemami OZE. Tego rodzaju technologie, instalowane na miej-

scu lub w pobliskich budynkach, jak pompy ciepła, panel fotowoltaiczne lub słoneczne panele grzewcze, będą 

stanowiły główny nurt technologii. 

Deutsche Bank spodziewa się, że niezależnie od obecnego spadku cen ropy, energia elektryczna ze źródeł 

solarnych będzie globalnie konkurencyjna wobec detalicznych cen energii elektrycznej
1
 (tzw. grid parity) na 

coraz większej liczbie rynków z powodu malejących kosztów paneli fotowoltaicznych, kosztów nabycia przez 

użytkowników i poprawy warunków finansowania. W roku 2015 europejski rynek energii solarnej wzrósł o 15% 

(głównie w trzech krajach: Wielka Brytania, Niemcy i Francja), podczas gdy globalnie wzrost rynku przekroczył 

25%. 

Europejski rynek pomp ciepła wzrastał nieznacznie w ciągu ostatnich lat, natomiast oczekuje się szybkiego 

wzrostu wolumenów sprzedaży w przyszłości, stymulowanego wzrostem zapotrzebowania na ogrzewanie. 

                                                     
1
 Deutsche Bank – “Solar Grid Parity in a Low Oil Price Era”, 2015 (https://www.db.com/cr/en/concrete-

deutsche-bank-report-solar-grid-parity-in-a-low-oil-price-era.htm) 
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Rys. 3 – Europejski rynek pomp ciepła: całkowita sprzedaż pomp ciepła w Europie, wg krajów, w jednostkach, 

2011-2017 (Źródło: BSRIA) 

 

Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia budynków i rola efek-
tywności energetycznej 

Z ekonomicznego punktu widzenia, efektywność ekonomiczna i technologie reagowania na popyt są postrze-

gane jako konkurencyjne opcje. Przeniesienie zainteresowania z efektywności energetycznej na elastyczność 

energii nie jest jednak pożądane, o ile potencjał efektywności energetycznej nie zostanie najpierw w pełni 

wykorzystany. 

Analizy systemu energetycznego pokazują, że w odniesieniu do kosztów, zużycia paliwa i emisji CO2, indywi-

dualne pompy ciepła w połączeniu miejskim systemem ciepłowniczym stanowią najlepsze rozwiązane dosta-

wy ciepła. Jednocześnie, rzeczywisty potencjał reagowania na popyt leży w urządzeniach grzewczych, takich 

jak pompy ciepła, które osiągają swoją optymalną efektywność (sezonowy współczynnik efektywności – SPF) 

w budynkach o niższym zapotrzebowaniu ciepła. Przejście od kotłów opalanych paliwami konwencjonalnymi 

do pomp ciepła będzie miało niepożądany efekt uboczny w postaci znacznego udziału w szczytowym zapo-

trzebowaniu energii elektrycznej. Reagowanie na popyt może kompensować ten szczyt, ale analizy dowodzą, 

że wyrównywanie obciążeń szczytowych staje się mniej efektywne w przypadku pomp o wyższej mocy grze j-

nej (głównie dlatego, że wstępne ogrzewanie budynków o mniejszej efektywności energetycznej jest nieefek-

tywne). Wynika stąd wniosek, że w przypadku budynków o wyższym poziomie efektywności energetycznej, 

usługi elastyczne są bardziej efektywne.  
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Rys. 4 – Dekarbonizacja ogrzewania budynków (Źródło: BPIE, 2016) 

 

Wyzwania dla transformacji w bliskiej przyszłości 

Pomimo swojego potencjału, technologie magazynowania energii i reagowania na popyt nie weszły jeszcze 

do powszechnej praktyki. Istnieje szereg zagadnień, które stanowią wyzwanie dla czekającej nas transforma-

cji – począwszy od konieczności ustalenia protokołów IT i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej do za-

pewnienia prywatności danych i zmian behawioralnych.  

Brak ogólnego protokołu komunikacji IT dla wszystkich elementów procesu reagowania na popyt, koszt i doj-

rzałość jednostek magazynowania energii oraz brak bliższej współpracy pomiędzy sektorami budownictwa i 

energii – to tylko niektóre z tych wyzwań.   

Bardzo istotne jest także to, że odbiorcy nie będą skłonni stosować technologii reagowania na popyt i maga-

zynowania energii, jeżeli nie będą brane pod uwagę ich obawy dotyczące prywatności danych i obniżenia 

komfortu (np. brak dostępu do energii w szczycie zapotrzebowania) a także, gdy technologie te nie okażą się 

przyjaznymi dla użytkownika. Brak szerokiej akceptacji społecznej oraz poczucia naglącej potrzeby, spowa l-

niają proces zmiany zachowania niezbędny do szybkiego wdrożenia tych technologii.  

 

Innowacja jako klucz 

Eandis, belgijski operator systemu, oświadczył: „Stary pogląd, że problem niewystarczającej mocy wytwórczej 

można rozwiązać za pomocą dodatkowych kabli jest już nieaktualny. […] Systemy IT są już tak rozpowszech-

nione i tanie, że są znacznie lepszym rozwiązaniem” 

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających interakcję budynku z systemem energetycznym jest, 

zatem niezbędne dla tej transformacji. W szczególności: 

• Modele biznesowe z udziałem strony trzeciej (integratorzy, przedstawiciele lub przedsiębiorstwa 

energetyczne typu ESCO), które agregują reagowanie na popyt oraz magazynowanie i wytwarza-

nie energii na miejscu, jak również monitorują i kontrolują te działania, przynosząc w ten sposób 

oszczędności właścicielom lub lokatorom budynków; 

• Inteligentne układy sterowania i urządzenia gospodarstwa domowego, umożliwiające użytkowni-

kom budynku czasowo modyfikować zużycie energii i dostosowywać je do preferencji użytkown i-

ka, systemu, obciążenia lub sygnałów cenowych, pod warunkiem nie pogorszenia jakości proce-

sów; 
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• Łatwy w użyciu interfejs komunikacyjny i program sterujący, umożliwiający lokatorom samodzielne 

reagowanie na popyt; 

• Dynamiczne ceny potrzebne do wykorzystania wyżej wymienionych inteligentnych sterowań.  

 

Odblokowanie transformacji i łagodzenie jej skutków ubocz-
nych 

Chociaż innowacja odgrywa zasadniczą rolę w odblokowaniu transformacji, duże znaczenie ma także świa-

domość jej konsekwencji i gotowość do przeprowadzenia zmiany w taki sposób, aby zaangażowani w nią 

uczestnicy byli chronieni przed potencjalnymi skutkami ubocznymi (jak np. dodatkowe koszty inteligentnych 

liczników energii, trudności w przyswojeniu nowych technologii, ograniczenie innowacji w przypadku braku 

strategicznego planowania i inne) oraz byli odpowiednio przygotowani do przyczynienia się do tej zmiany.  

Przemysł i decydenci w zakresie polityki mogą aktywnie przyczynić się do tej zmiany i powinni być gotowi do 

opanowania jej potencjalnych skutków ubocznych: 

• Decydenci powinni nakreślić kompleksową wizję dekarbonizacji wytwarzania ciepła, a dokładniej 

zintegrowania reagowania na popyt, produkcji i magazynowania energii odnawialnej w budyn-

kach, jak również stworzenia ram regulacyjnych pomocnych dla integracji budynków z systemem 

energetycznym;  

• Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, uczestnicy rynku energii i decydenci 

wszystkich szczebli powinni strategicznie planować sieć dostosowaną do budynków pełniących 

funkcję mikrowęzłów energetycznych, zarówno na poziomie przesyłu jak i dystrybucji, w celu sty-

mulowania innowacji;  

• Dostawcy energii elektrycznej, operatorzy systemów elektroenergetycznych, decydenci odpowie-

dzialni za wyznaczanie kierunków polityki, oraz organa regulacyjne energetyki, powinni wysyłać 

dynamiczne sygnały cenowe dostępne dla odbiorców przemysłowych, komercyjnych i komunal-

nych; 

• Kluczowi uczestnicy i federacje branżowe w sektorach inteligentnego opomiarowania i regulacji, 

wraz z ciałami normalizacyjnymi, powinni dostosować do uniwersalnego protokołu komunikacy j-

nego inteligentne systemy pomiarowe i sterowania po stronie użytkownika.  

Środki te są niezbędne, aby budynki mogły w pełni odgrywać aktywną rolę w systemie energetycznym, kształ-

tując swoją funkcję mikrowęzłów energetycznych i otworzyć możliwości oferowania nowych i indywidualnie 

dostosowanych usług.  

Wdrożenie Europejskiej Unii Energetycznej zapewnia konieczne ramy umożliwiające szybki postęp. Jak 

stwierdza komunikat Komisji w sprawie Europejskiej Unii Energetycznej: „Komisja przygotuje ambitny wniosek 

ustawodawczy dotyczący zmiany modelu rynku energii elektrycznej i połączenia sprzedaży hurtowej i deta-

licznej. Zwiększy to bezpieczeństwo dostaw i zagwarantuje, że rynek energii elektrycznej będzie lepiej dosto-

sowany do transformacji energetycznej, która doprowadzi do powstania szeregu nowych producentów, w 

szczególności energii ze źródeł odnawialnych, jak również umożliwi pełne uczestnictwo konsumentów w ryn-

ku, zwłaszcza poprzez reagowanie na popyt” (Komisja Europejska, 2015). 

Budynki są naszą największą inwestycją w infrastrukturę. Europejczycy powinni być zainteresowani tym, aby 

infrastruktura ta mogła sprostać wyzwaniom przyszłości. Będzie to możliwe przez przekształcenie zasobów 

budowlanych i zapewnienie, że stare i nowe budynki będą inteligentne pod względem energetycznym. Zmiany 

w „Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” leżą u podstaw odpowiedzi na włączenie 

budynków, jako mikrowęzłów energetycznych, w europejski system energetyczny. Czołowa pozycja Europy w 

innowacjach i technologii może uzyskać potrzebne wsparcie poprzez transformację zasobów budowlanych, z 

korzyścią dla gospodarki i obywateli Europy, którzy otrzymają zdrowsze i lepsze warunki zamieszkania i pra-

cy.  
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BPIE 

Buildings Performance Institute Europe jest europejskim niekomercyjnym ośrodkiem, którego główną działal-

nością są niezależne analizy i rozpowszechnianie wiedzy wspierające tworzenie polityki opartej na dowodach 

w dziedzinie energetycznej efektywności budynków. Instytut dostarcza analizy polityki, doradztwo w obszarze 

polityki i wsparcie wdrożenia. 
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