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Ekonomia współdzielenia

Zjawisko opierające się na współpracy i 
wzajemnej pomocy społeczeństwa, która 
składa się z dzielenia się, współtworzenia, 

wspólnego użytkowania i działania 
prowadzącego do znacznego zwiększenia 
efektywności wykorzystania dostępnych 

zasobów z różnych dziedzin.

ang. “sharing economy”



Place your screenshot 
here





“A SHARED ELECTRICITY 
FUTURE IS STILL THAT:

 THE FUTURE. 
BUT IT’S NOT NECESSARILY 

SO FUTURISTIC.
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Ekonomia klimatyczna 
a energetyka

Energetyka to sektor, który przechodzi 
głęboką transformację związaną z 
przesunięciem środka ciężkości z 

energetyki konwencjonalnej w stronę 
nowych technologii i energetyki 

odnawialnej.

7



Źródło energii 2017 2018
Zmiana

2018/2017

Ropa naftowa 4607 4662,1 1,20%

Węgiel 3718,4 3772,1 1,40%

Gaz ziemny 3141,9 3309,4 5,30%

Energia jądrowa 597,1 611,3 2,40%

Energia wodna 919,9 948,8 3,10%

Pozostałe 
odnawialne

490,2 561,3 14,50%

Światowe zużycie energii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_naftowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gle_kopalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_ziemny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_j%C4%85drowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_wodna


udział elektrowni na węgiel brunatny i 
kamienny w produkcji energii

15% i 5%

produkcja energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych

58%

3 miejsce elektrowni wiatrowych pod 
względem udziału produkcji energii w 

elektrowniach zawodowych

9%

Zużycie energii w Polsce w 2019 roku



Na czym polega energetyka 
współdzielenia?

Jest to budowanie sieci energetycznej, w której 
konsumenci stają się prosumentami

PROducent + konSUMENT = PROSUMENT

zdolnymi do samodzielnej produkcji energii, 
magazynowania jej i zarządzania jej zużyciem.

W praktyce: nie tylko mogę samodzielnie 
wytwarzać energię dla swoich potrzeb ale również 

sprzedawać jej nadwyżkę sąsiadom :)



Energetyka współdzielenia
w Polsce

Z prognoz wynika, że w 2050 r. 
prosumenci mogą odpowiadać za 
produkcję nawet 25 TWh energii 
elektrycznej w Polsce, czyli blisko 

połowy produkcji ze źródeł 
rozproszonych!



12

21% POLAKÓW BYŁOBY SKŁONNYCH DO 
ZAINWESTOWANIA W PANELE 

FOTOWOLTAICZNE



obniżenie kosztów 
użytkowania 

energii 
elektrycznej

ograniczenie 
zanieczyszczenia 

środowiska

zwiększenie 
efektywności 

wykorzystania 
produkowanej 

energii

zmniejszony 
problem nadwyżki 
niewykorzystanej 
energii oraz jej 

przechowywania

ZALETY

Ekonomia współdzielenia w energetyce



WADY

Wysokie koszty 
inwestycji 

Duża innowacyjność związana z 
tym pomysłem może sprawiać 
problemy w implementacji

Trudna w realizacji 
ze względu na 

warunki polityczne

Ekonomia współdzielenia w energetyce



Elastyczna energetyka
w normalnych warunkach:

popyt na energetykę -> podaż energetyki

ELASTYCZNY POPYT pokrywa szeroką skalę aktywności jaka 
może być podejmowana aby zredukować lub zmienić popyt 

podczas szczytów zapotrzebowania wliczając w to 
między innymi dostosowanie używania urządzeń 
elektrycznych lub rozlokowanie źródeł energii poza siecią

popyt na energetykę =+/- podaż energetyki



Zmienny popyt pozwala zarówno gospodarstwom domowym jak i 
przemysłowi zmienić sposób w jaki korzystają z elektryczności. 

Gwałtownie spadające koszty inteligentnych liczników, podłączonych 
urządzeń i czujników sieciowych zwiększą efektywność zarządzania 

siecią, a co ważniejsze, umożliwią klientom uzyskanie w czasie 
rzeczywistym informacji o podaży i popycie energii w całym systemie.

Jakie czynniki konsumpcji są więc zmienne?

● Pora dnia 
● Okres roku
● Warunki pogodowe
● ...



BITCOIN
w ekonomii współdzielonej

Kluczowym elementem sukcesu usług 
takich jak Uber lub Airbnb jest zaufana 
trzecia strona umożliwiająca 
natychmiastowe transakcje. W energetyce 
nie mamy do tego aplikacji… jeszcze :)

Technologia blockchain tworzy wbudowaną bazę transakcji. Blockchain 
na bitcoinie lub innej krypto-walucie przypomina trochę handel akcjami 
za pośrednictwem brokera, który aktualizuje księgę, z tym wyjątkiem, że 
nie ma brokera, a księga jest na zawsze powiązana z akcją.



= szybsze transakcje
= bezpieczniejsze transakcje
= mniejsze koszty transakcji

“Połączenie technologii blockchain z aplikacjami mikrosieci 
może zmienić sposób, w jaki społeczności i organizacje 

wykorzystują energię odnawialną

“

Lexie Briggs of Advanced Energy Economy

~ Vestas, Siemens, Microsoft, GE and Schneider Electric



A teraz czas na 
dyskusję :)

Dziękujemy za uwagę!


