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Produkcja 
Rozproszona OZE

• Połączenie mikro źródeł produkcji i konsumpcji energii działające jako jeden system,

który zapewnia energię i ciepło dla danego obszaru.

• Połączenie zdecentralizowanych jednostek w sieć elektroenergetyczną, które są

koordynowane za pomocą wspólnego systemu sterowania. Jednostkami tymi mogą być

producenci energii elektrycznej, tacy jak elektrownie biogazowe, wiatrowe,

fotowoltaiczne, kogeneracyjne, hydroelektrownie, odbiorcy energii elektrycznej,

magazyny energii elektrycznej.

• Celem WSE jest wspólny marketing energii elektrycznej i elastyczność całej grupy

połączonych jednostek urządzeń produkujących energię. Każdy zdecentralizowany

podmiot produkujący, magazynujący lub zużywający energię elektryczną może stać się

częścią wirtualnej elektrowni.

Produkcja energii elektrycznej w pobliżu punktu

jej użytkowania. Jest to komplementarna

alternatywa dla produkcji energii elektrycznej w

dużych scentralizowanych zakładach i późniejszy

przesył (często na duże odległości) do

konsumenta.

Podczas gdy scentralizowana produkcja była

tradycyjnie najbardziej opłacalną i atrakcyjną

możliwością inwestycyjną zapewniającą

nowoczesny dostęp do energii, malejące koszty

technologii zmieniają możliwości dostarczania

energii elektrycznej, gdzie WSE może grać ważną

rolę w sektorze energetycznym.

Wirtualne Sieci Energetyczne 



Peer to Peer 
Jest wielu konsumentów, którzy chcieliby mieć możliwość niezależnego

produkowania i wykorzystywania ("prosumpcja") energii odnawialnej, ale niestety

nie stać ich na to.

Zamiast wymagać od konsumentów zbudowania dachu solarnego lub zakupu

energii z udziałem energii odnawialnej, konsumenci powinni mieć możliwość

zakupu energii odnawialnej od swoich sąsiadów zasilanych energią słoneczną.

Obecny system wymaga niestety, aby przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

pełniło rolę pośrednika, tj. operatora pośredniczącego pomiędzy prosumentami a

konsumentami, którzy chcą mieć dostęp do energii odnawialnej.

Aby sieć handlu energią P2P działała, niezbędna jest platforma cyfrowa/wirtualna

np. Umożliwiona dzięki technologii Blockchain, ale może stać się jeszcze

potężniejsza, gdy zostanie połączona z mikrosiecią.



Mikrosieci

• Około 1,1 miliarda ludzi - czyli 14% światowej populacji - nie ma dostępu do

elektryczności. Spośród nich ponad 84% mieszka na obszarach słabo zurbanizowanych

lub wiejskich.

• Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że 42% nowych mocy wytwórczych

będzie musiało pochodzić z mikrosieci, aby osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju

ONZ, jakim jest pełny dostęp do energii do 2030 r.

• Mikrosieci mogą stanowić realne rozwiązanie w zakresie dostępu do energii i

związanych z tym wyzwań w obszarach niepodłączonych do systemu sieci elektrycznej,

gdzie rozbudowa tradycyjnej sieci jest zbyt kosztowna.

• Mikrosieci mają wiele zalet i w wielu przypadkach mogą być najtańszą opcją. Istnieją

jednak znaczne bariery w finansowaniu mikrosieci, które wielu przedsiębiorców na

świecie stara się rozwiązać przy użyciu nowych technologii, takich jak Blockchain oraz

nowych produktów finansowych takich jak Green Bonds czy Crowdfunding.

Transformacja całego systemu

gospodarczego związana z dekarbonizacją

wymaga wdrażania szeregu działań w

odpowiednio możliwej kolejności. Niektóre

są gotowe do wdrożenia i opłacalne już dziś.

Z drugiej strony, są także inicjatywy, które

będą mogły się zmaterializować dopiero w

latach 2030-2040, ale już dziś wymagają

nakładów na badania i rozwój technologii.

Inwestowanie w nie daje szansę, by Polska

stała się jednym z technologicznych centrów

innowacji.



Rozwój sektora WSE na świecie

Organizacja badawcza Infinergia oszacowała, że rynek WSE
powinien osiągnąć co najmniej 20% CAGR (“Compound annual
growth rate” - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) w ciągu
najbliższych sześciu lat.

Rozwój tego rynku nie jest ograniczony jego potencjałem ani chęcią
firm i krajów do rozwoju tych systemów, ale raczej kwestiami
technicznymi i finansowymi.

Model biznesowy dla prywatnych WSE nie został jeszcze w pełni
stworzony, a większość projektów opiera się na dotacjach
krajowych lub międzynarodowych. Są one zatem silnie uzależnione
od stabilności politycznej i programów międzynarodowych.

W 2019 r. zidentyfikowano 236 nowych projektów, które zostały
zlecone, a 1 260 nowych zaplanowano.

https://www.infinergia.com/en/offgrid-market

https://www.infinergia.com/en/offgrid-market


Sendai City w 
odpowiedzi na 
trzęsienie ziemi

Projekt Sendai Microgrid był jednym z

czterech głównych projektów

japońskiej Organizacji Rozwoju

Nowych Energii i Technologii

Przemysłowych (NEDO)

przeprowadzonych w Japonii w latach

2005-2008. Po kilku modernizacjach

projekt ten jest nadal w pełni sprawny i

efektywny.



Sendai City, Japonia

http://e2rg.com/microgrid-2012/Sendai_Irie.pdf

o Sprzęt:
- Baterie i konwertery mocy
- Generator na gaz
- Ogniwa paliwowe
- Systemu paneli slonecznych (PV)

o Uczestnicy:
- Miasto Sendai
- Kampus Uniwersytecki
- Sieć dystrybucyjna

o Zbudowany jako czteroletni projekt demonstracyjny (2004 - 2007) 

o Funkcja techniczna = MPQM (Multiple Power Quality Microgrid) 

o MPQM, który dostarcza energię elektryczną w trybie wyspowym - "Trzęsienie 
ziemi“.



Trzęsienie ziemi w Tohok
11 marca 2011 r. Wielkie Trzęsienie Ziemi we wschodniej Japonii uderzyło w okręg

Tohok, powodując na kilka dni katastrofalne zniszczenia w systemie dostaw energii w

tym okręgu. Pomimo ogromnych zniszczeń, sieć WSE Sendai nadal dostarczała energię

elektryczną i cieplną odbiorcom, udowadniając swoją skuteczność.

Dostawy energii elektrycznej, gazu i paliwa zostały przerwane, powodując problemy w

początkowej reakcji służb i władz na katastrofę, takie jak zarządzanie schronami.

W oparciu o te doświadczenia, w celu zapewnienia samowystarczalnego zaopatrzenia

w energię elektryczną w razie katastrofy i zmniejszenia emisji CO2, w mieście

wybudowano 196 schronów awaryjnych w połączeniu z bateriami PV do wytwarzania i

magazynowania energii w celu reagowania na katastrofy.

Najważniejsze elementy wspierające system:

o połączenia źródeł energii i magazynowania,

o konfiguracje urządzeń, sprzęt komputerowy i aplikacje programowe,

o znaczenie operatorów, którzy posiadają pełną wiedzę i dobrą znajomość systemu,

o procedury operacyjne i szkolenie operatorów, zwłaszcza na ewentualność katastrofy,

https://www.smart-japan.org/english/vcms_cf/files/The_Operational_Experience_of_Sendai_Microgrid_in_the_Aftermath_of_the_Devastating_Earthquake_A_Case_Study.pdf



Więzienie Santa Rita, Kalifornia, USA 

Więzienie w Santa Rita jest trzecim co do wielkości więzieniem w Kalifornii, a piątym największym 
w Stanach Zjednoczonych. W więzieniu przebywa do 4500 więźniów. 



PODAJ 

“Zielone Więzienie”

Sprzęt:

• 1,5 MW PV

• 5 x 2.3 KW turbiny wiatrowe

• ogniwo paliwowe o stopie węglowej 1,0 MW

• zapasowe generatory diesla mogą funkcjonować w sieci on-grid lub off-grid przy użyciu
baterii litowo-żelaznej 2 MW-4 MWh jako jedynego zasobu bilansującego.

•Bateria i skomplikowany przełącznik umożliwiają elastyczne uaktywnianie trybu
wyspowego.

• System zasilania jest kontrolowany przez technologię CERTS Microgrid wbudowaną w
akumulator i elektronikę zasilającą przełączniki

•DERMS - System zarządzania rozproszonymi zasobami energii

Cele oraz rezultaty przedsięwzięcia:
o Zmniejszenie szczytowego obciążenia elektrycznego i miesięcznego zapotrzebowania.

o Przechowywanie nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych i ogniw paliwowych.

o Wdrożenie technologii CERTS microgrid łącznie z magazynowaniem energii na dużą
skalę, odnawialnymi źródłami energii oraz ogniwem paliwowym.

https://certs.lbl.gov/initiatives/certs-microgrid-concept

https://certs.lbl.gov/initiatives/certs-microgrid-concept


Sukces progresywnych władz lokalnych

GŁÓWNY CZYNNIK NAPĘDOWY

o Rola jednostki samorządu terytorialnego, hrabstwa 
Alameda, USA.

o Motywacja wszystkich uczestników do dążenia do 
wprowadzania innowacji napędzających DRS/ stronę 
popytową działając na rzecz racjonalizacji zużycia energii 
oraz wytwarzania mocy lokalnie przy użyciu energii 
słonecznej (PV) i ogniw paliwowych.

RÓŻNORODNOŚĆ ZAANGAŻOWANYCH 
PARTNERÓW

o Samorząd lokalny, stanowy i federalny.

o Partnerstwo z lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym 
(PG&E).

o Dostawcy technologii (Satcon i S&C Electric).

o Firma świadcząca usługi inżynieryjne w zakresie energii 
odnawialnej i CHP (Chevron Energy Solutions).

o Wiele laboratoriów (University of Wisconsin, LBNL i NREL).

International Microgrid Assessment: Governance, INcentives, and Experience (IMAGINE)_Romankiewicz, 2013



Afryka “Off Grid”

W 2018 r. 860 milionów ludzi nie miało dostępu do energii elektrycznej, 98% z nich mieszka w 
Afryce i Azji. Istnieją trzy główne rozwiązania mające na celu zapewnienie dostępu do energii: 

• rozbudowa państwowych sieci energetycznych 

• systemy domów słonecznych 

•mini-sieci

Indywidualne systemy wytwarzania energii elektrycznej, takie jak lampy słoneczne lub systemy 
domów solarnych (SHS) są bardzo skutecznym sposobem na zapewnienie podstawowej jakości 
usług w regionach o niskiej gęstości zaludnienia. Przykładowi producenci i dystrybutorzy:

• BBOXX, Mobisol, Fenix International, Total czy Schneider Electric

Urządzenia te zazwyczaj zasilają urządzenia małej mocy i są zwykle stosowane jako rozwiązania 
przejściowe.

Rozwój mini-sieci lokalnych i sieci odizolowanych/wyspowych zaczął nabierać tempa w ciągu 
ostatnich 5-10 lat. Mogą one oferować niższe koszty niż systemy domków solarnych w 
przypadkach, gdy populacja jest wystarczająco gęsta, a jakość usług podobna do rozbudowy 
sieci regionalnych.



Mimo, że pierwsze WSE były oparte

wyłącznie na oleju napędowym lub

energii wodnej, spadek cen

komponentów fotowoltaicznych w ciągu

ostatnich 10 lat sprzyjał rozwojowi mini-

sieci opartych na fotowoltaice. Obecnie

typowa instalacja obejmuje:

• panele fotowoltaiczne,

• akumulatory,

• rezerwowy generator wysokoprężny,

• system zarządzania energią (EMS)

oraz oczywiście falowniki,

• liczniki i lokalną sieć energetyczną.

Rozwój WSE w 
Afryce 2019

W ciągu ostatnich dwóch lat ogłoszono ponad 75 przetargów publicznych na
projekty WSE, uwolniono nowe regulacje dotyczące rozwoju WSE:

• Taryfy,

• Dotacje,

• Licencje operatorów prywatnych,

• Możliwość podłączenia WSE do sieci głównej.

Określono krajowe cele w zakresie elektryfikacji obszarów wiejskich, które
obejmują rozwój mini-sieci (np. w Etiopii i Nigerii).

Zwiększono międzynarodowe finansowanie na rzecz rozwoju rozwiązań poza
sieciowych (np. FEI OGEF, International Solar Alliance, Bank Światowy).



Brooklyn Microgrid

Brooklyn Microgrid (BMG) jest organizacją pożytku publicznego według 
prawa nowojorskiego, należącą do firmy LO3 Energy, która rozpoczęła 
działalność w 2015 r. w celu stworzenia samowystarczalnych WSE.

BMG zachęca lokalnych właścicieli domów i przedsiębiorstw do 
instalowania dachowych instalacji solarnych, zmniejszając tym samym ilość 
emisji gazów cieplarnianych na tym obszarze.

Dzięki BMG Brooklyn jest bardziej energooszczędny, ponieważ WSE może 
działać autonomicznie od tradycyjnej sieci.

BGM promuje decentralizację, ponieważ członkowie nie muszą polegać na 
scentralizowanym operatorze sieciowym w zakresie zakupu i sprzedaży 

energii, mogą bezpośrednio zawierać transakcje z innymi członkami sieci.

BMG promuje przejrzystość dla konsumentów:

• Wiedzą oni, skąd pochodzi energia i że faktycznie zużyli energię 
odnawialną.

• Mają większy wybór w stosunku do swoich dostawców energii, a 
prosumenci uzyskują dostęp do większej bazy odbiorców.



Potencjał rozwoju WSE

OGRANICZENIA

o Prawny monopol państwa na dostarczanie energii odbiorcom
usług użyteczności publicznej.

o Rozdrobnienie uczestników trudne do skoordynowania i
znalezienia wspólnego celu i motywacji do działania.

o Złożoność mikrosieci często prowadzi do wzrostu kosztów
inwestycji, tworząc barierę dla powszechnego stosowania.

ATUTY

o Lokalna niezależność i reakcja w “nagłych przypadkach”.

o Podstawa technologiczna do usprawnienia procesu ulepszania
zarządzania profilem konsumpcji (“Demand Side Response”).

o Zmniejszenie kosztów implementacji odnawialnej infrastruktury.

o Wspieranie walki z globalnym ociepleniem.

o Dostępność do energii dla regionów odległych od sieci
dystrybucyjno-przesyłowych.

o Ułatwienie tworzenia dodatkowych strumieni wartości, które
mogą zrekompensować wzrost kosztów i poprawić opłacalność
ekonomiczną wdrożenia mikrosieci.

o Osiągnięcie zaawansowanych struktur sieciowych oraz tworzenie
wirtualnych mini-giełd energii i produktów z nimi związanych.



Finansoawnie o Wiązanie finansowe (“Pooling”): łączy wiele projektów w jeden portfel. Może to
przyciągać więcej inwestycji z powodu zwiększonej wielkości portfela. Ponadto, łączenie
wielu różnych projektów zmniejsza ryzyko portfela (efekt dywersyfikacji).

o Finansowanie społeczne (“crowdfunding”): skierowane jest do drobnych inwestorów, a
nie inwestorów instytucjonalnych, otwierając potencjał inwestycyjny na większą grupę
odbiorców.

o Kredyty eksportowe: agencje kredytów eksportowych (ECA) ułatwiają długoterminowe
finansowanie w imieniu rządów krajowych na potrzeby eksportu opartego na sprzęcie.

• Chociaż system ECA może być mniej odpowiedni dla odbiorców krajowych, system ten
może działać w przypadku mikrosieci pakietowych w innych miejscach.

• Ta metoda łączenia finansowego alokuje ryzyko na strony, które mogą poradzić sobie z
pewnym rodzajem ryzyka, chroni banki przed ryzykiem politycznym i daje
pożyczkobiorcy czas na spłatę pożyczki według konkurencyjnej stałej stopy
procentowej.

o Zielone Obligacje: Finansowanie lub inwestycje w technologie i/lub urządzenia
poprawiające efektywność energetyczną.

• Jednostki magazynowania energii, takich jak inteligentne systemy i liczniki, które
wspierają lepsze zarządzanie energią, komunalne systemy grzewcze, etc.

Rodzaje i źródła kapitału 

https://www.climatebonds.net/files/files/REC%20Green%20B
ond%20Framework_Final%20%26%20Approved_230517.pdf

https://www.climatebonds.net/files/files/REC Green Bond Framework_Final & Approved_230517.pdf


Zielone  Obligacje

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a64560ef-b074-4a53-8173-f678ccb4f9cd/202005-EM-Green-Bonds-Report-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n7Gtahg

Apetyt inwestorów na zielone obligacje

nadal rośnie, a emitenci z rynków

wschodzących prawdopodobnie

skorzystają z rosnącego popytu.

Emisje obligacji ekologicznych na

rynkach wschodzących w 2019 r.

wyniosły 52 mld USD ( wzrost o 21 % w

porównaniu z 2018 r.).

Wartość pozostających do wykupu

obligacji wyniosła 168 mld USD.

Następna dekada ma kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną i zmobilizowania inwestycji na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a64560ef-b074-4a53-8173-f678ccb4f9cd/202005-EM-Green-Bonds-Report-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n7Gtahg


WYZWANIA

o Wysokie ryzyko = wysoki koszt związany z pozyskaniem kapitału

• brak długoterminowych osiągnięć

• wyzwania w ocenie zapotrzebowania na energię w społeczności i jej 
wzrost w czasie 

• unikalne cechy każdej społeczności i projektu (koszt szczegółowych 
analiz oraz wysoki poziom niepewności rezultatów) 

o Wysokie koszty związane z budową infrastruktury 

oUnikalne, niestandardowe instalacje 
• typowy wyrównany koszt energii (LCOE) wynosi ponad 0,60 USD za 

kilowatogodzinę

o Ryzyko związane ze stabilnością ram prawnych 

o Stabilność współpracy z lokalną społecznością (wypłacalność / 
wykonalność kontraktowa) 

ROZWIĄZANIA

o Stworzenie portfolio projektów mikrosieci ze spójnym 
projektem systemu 

o Spójne praktyki O&M w portfelu mikrosieci
• mogą prowadzić do oszczędności i zmniejszenia zmienność 

/ nieprzewidywalności kosztów

o Skala pozwala na ułatwienie zakupu sprzętu i może 
potencjalnie pozwolić na lepsze negocjacje z 
dostawcami

o Standaryzowane umowy z klientem 
• tworzenie umów z klientami, które spełniają wymagania 

prawne i jasno określają oczekiwania, może pomóc 
zapewnić stabilność biznesową i zwiększyć atrakcyjność 
portfela projektów.

o Monitorowanie wydajności i raportowanie
• Zbieranie danych między projektami w portfelu może 

zwiększyć zaufanie inwestorów poprzez poprawę 
przejrzystości i standaryzację wskaźników



Blockchain

INTELIGENTNE UMOWY “PEER TO PEER”

W kontekście energetycznym, Blockchain może zapewnić 
bezpieczną, przejrzystą i zdecentralizowaną księgę wszystkich 
danych dotyczących produkcji i zużycia energii oraz transakcji w tym 
zakresie. 

Może on zautomatyzować handel energią P2P poprzez umożliwienie 
zawierania inteligentnych umów:

• Są one samodzielnymi programami, przechowywanymi w 
Blockchain, które ułatwiają wymianę wartości między stronami 
na uzgodnionych warunkach.

• Zautomatyzowanie poprzez stworzenie niezależnego rynku, na 
którym konsumenci mogą składać między sobą oferty zakupu 
energii odnawialnej.

SOLARCOIN / VERV

https://www.nrel.gov/news/features/2020/blockchain-not-just-for-bitcoin-nrel-researchers-demonstrate-collaborative-energy-transactions.html

“Niezmienna i nieodwracalna cyfrowa księga publiczna, która 
pozwala na weryfikowanie autentyczności transakcji przez 
rozproszoną sieć komputerów bez konieczności posiadania 
centralnego organu.”

https://solarcoin.org/

“SolarCoin jest jak mile 
lotnicze do wytwarzania 
energii elektrycznej z energii 
słonecznej - tylko lepsze, 
ponieważ nie są powiązany 
z jedną firmą”

https://www.nrel.gov/news/features/2020/blockchain-not-just-for-bitcoin-nrel-researchers-demonstrate-collaborative-energy-transactions.html
https://solarcoin.org/


Nowe lokalno-wirtualne rynki energii - VERV

CENA ENERGII STAJE SIE BARDZIEJ LOKALNA 
A NIE ZCENTRALIZOWANA

o Partnerstwo z ekosystemem wymiany danych Ocean Protocol

o Celem Verv jest stworzenie nowego rynku, na którym konsumenci będą
mogli bezpiecznie i pewnie zarabiać na swoich danych gospodarstwa
domowego w postaci pieniędzy z rachunków za energię.

oKonsumenci będą mogli sprzedawać swoje dane komu chcą, tak długo jak
chcą, jeśli zdecydują się na uczestnictwo.

Żeton VLUX będzie kluczowym czynnikiem umożliwiającym stworzenie tego
inteligentniejszego i bardziej elastycznego systemu energetycznego, który
będzie korzystny dla konsumenta.

o Platforma handlowa VLUX została zaprojektowana tak, aby zapewnić
jednolity rynek, na którym użytkownicy mogą kupować i sprzedawać czystą
energię, a w przyszłości także umożliwić gospodarstwom domowym
świadczenie usług pomocniczych do sieci (bilansowanie, DSR, etc.).

https://vlux.io/ https://docs.oceanprotocol.com/concepts/introduction/

https://vlux.io/
https://docs.oceanprotocol.com/concepts/introduction/


Potencjał WSE w Polsce

o Prosument zbiorowy
o Rozszerzenie modelu prosumenckiego celem nowelizacji Ustawy o OZE - wdrażanie dyrektywy RED II, Pakiet Zimowy.

“(...) chcielibyśmy zrealizować pozostałą część rekomendacji i wprowadzić do obrotu instytucję prosumenta zbiorowego” zapowiedział 
przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju.

o Zbiorowy model inwestycji w OZE, dzięki któremu swoje rachunki za energię mogliby obniżać mieszkańcy bloków wielorodzinnych,
którzy nie mają możliwości montażu własnej instalacji fotowoltaicznej, wprowadziło już kilka krajów – w tym nasi zachodni sąsiedzi – w
postaci osobnego systemu taryfy gwarantowanej dla instalacji na domach wielorodzinnych.

o Wirtualnie eksploatowana elektrownia OZE

Urzędnicy Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Klimatu szykują nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii mającej na celu
rozszerzenie działalności prosumenckiej na mieszkańców miast, którzy nie mają możliwości instalacji własnego systemu fotowoltaicznego,
ale którzy dzięki zaproponowanym przez rząd rozwiązaniom mają zyskać możliwość inwestycji w systemy prosumenckie i wirtualnego
korzystania z produkowanej przez nie energii.

o Dyrektywa o OZE i Rozporządzenie o Rynku Energii przewidują intensywny rozwój prosumentów:

◦ Nakazane jest umożliwienie działania grupowego prosumentom energii odnawialnej zlokalizowanym w tym samym budynku.

◦ Należy umożliwić dzielenie się energią bez uszczerbku dla indywidualnych opłat i podatków.

http://kongresgmin.pl/pliki/Nowe_ramy_prawne_i_finansowe_na_rzecz_OZE.pdf

https://www.gramwzielone.pl/trendy/103188/prosument-zbiorowy-i-wirtualnie-eksploatowane-elektrownie-pojawia-sie-w-ustawie-o-oze

http://kongresgmin.pl/pliki/Nowe_ramy_prawne_i_finansowe_na_rzecz_OZE.pdf
https://www.gramwzielone.pl/trendy/103188/prosument-zbiorowy-i-wirtualnie-eksploatowane-elektrownie-pojawia-sie-w-ustawie-o-oze


Dostępne Źródła Finansowania

FAZA BADAWCZA (B+R)

o Rozwój inkubatorów biznesu i instytucji badawczo-

rozwojowych we współpracy z uniwersytetami. Może w 

tym pomóc stworzenie systemu zachęt do inwestowania w 

innowacje (np. dotacje na B+R dla sektora prywatnego). 

o Zachęty dla innowacyjnych przedsiębiorstw z branży 

technologicznej do rozpoczęcia lub rozszerzenia 

działalności w Polsce, co może przyczynić się do 

powstawania miejsc pracy w sektorze zaawansowanych 

technologii, na przykład dzięki otwieraniu specjalnych stref 

ekonomicznych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

NFOSiGW

Fundusze Norweskie

Fundusze Szwajcarskie 

Fundusz Innowacyjny UE

Fundusze “Venture Capital”

Inwestorzy prywatni  “Angel Investments”



Koszt dekarbonizacji bez WSE
Sieci przesyłowe i dystrybucja energii 

W ciągu najbliższych 30 lat niezbędna modernizacja polskiej sieci elektroenergetycznej będzie wymagała 
– według analiz McKinsey and Co. – inwestycji rzędu 75 mld EUR. Ambitny scenariusz dekarbonizacji 
zakłada konieczność zwiększenia tej kwoty o 30-35 mld EUR na rozbudowę i wzmocnienie infrastruktury. 

Do 2050 r. inwestycje w same sieci przesyłowe pochłoną 25 mld euro. Ich rozbudowa i dostosowanie do 
rosnącego popytu związanego z dekarbonizacją wymagałyby dodatkowych 20-25 mld euro. Mniej więcej 
połowa dodatkowych nakładów będzie związana z instalacją nowych mocy wytwórczych i wzrostem 
popytu na energię elektryczną. 

Poza tym niezbędne będą inwestycje umożliwiające przesył energii z elektrowni wiatrowych na Bałtyku 
na południe kraju, gdzie wiele elektrowni węglowych zostanie wycofanych z użytkowania ze względu na 
koniec okresu eksploatacji. Pozostałe fundusze potrzebne będą na działania związane ze wzrostem 
zapotrzebowania szczytowego.

 Istnieją również inne metody uelastyczniania systemu energetycznego: 
wprowadzenie mechanizmu redukcji zapotrzebowania na polecenie 
operatora oraz upowszechnienie wytwarzania rozproszonego mogą 
stworzyć nowe możliwości ograniczenia zapotrzebowania szczytowego.

Analiza McKinsey & Co. Czerwiec 2020



Potencjał rozwojowy dla WSE

https://wysokienapiecie.pl/29810-rozliczanie-prosumentow-na-nowych-zasadach-z-lawina-uwag/

https://wysokienapiecie.pl/29810-rozliczanie-prosumentow-na-nowych-zasadach-z-lawina-uwag/
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WSE w Polsce - ustawodawstwo

https://www.cire.pl/item,199765,1,0,0,0,0,0,prosument-zbiorowy-i-wirtualnie-eksploatowane-elektrownie-pojawia-sie-w-ustawie-o-oze.html

https://www.cire.pl/item,199765,1,0,0,0,0,0,prosument-zbiorowy-i-wirtualnie-eksploatowane-elektrownie-pojawia-sie-w-ustawie-o-oze.html


Klastry Energetyczne
Klaster energii wprowadzony został do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o 
zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 925). 

Formalnie klastrem energii określamy cywilnoprawne porozumienie, czyli zawartą przez uczestników 
umowę. 

• osoby fizyczne ; osoby prawne ; jednostki naukowe ; instytuty badawcze ; jednostki samorządu 
terytorialnego 

Przedmiot:

• wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucja, obrót energią (w tym z 
odnawialnych źródeł) lub wybrane przez członków klastra poszczególne elementy. 

Działalność klastra mieści się w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. 

Obszar działania klastra nie powinien przekraczać granic obszaru gospodarczego, którym w Polsce 
najczęściej jest powiat. Klaster energii reprezentuje koordynator. Jest to dowolny członek klastra energii 
lub specjalnie powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja itp


