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Warszawa



Technologie litowo-jonowe

Nośnik energii Energia chemiczna

Gęstość mocy [kW/kg] Od 0,25 do 0,35 kW/kg

Gęstość energii [Wh/kg] Od 100 do 265 kWh/kg

Żywotność Od 400 do 6000 cykli 

Zalety

↑ Duża gęstość energii

↑ Niski stopień samorozładowania (w porównaniu z akumulatorami niklowo-kadmowymi i niklowo-metalowo-

wodorkowymi)

↑ Dojrzała technologia – na rynku dostępne są rozwiązania, umożliwiające efektywne i bezpieczne 

wykorzystywanie baterii litowo-jonowych

Wady

↓ Konieczność stosowania elektronicznych układów nadzorujących proces ładowania i rozładowywania baterii 

(BMS)

↓ Stosunkowo krótka żywotność, silnie uzależniona od warunków pracy

↓ Ryzyko zwarć, zapaleń, a nawet wybuchów ogniw podczas transportu, z powodu wad konstrukcyjnych i 

uszkodzeń mechanicznych



Technologie litowo-jonowe

Zastosowania

 Pojazdy elektryczne

 Przenośne urządzenia elektroniczne (m.in. smartfony, laptopy)

 Inżynieria kosmiczna

 Systemy zasilania gwarantowanego (UPS)

 Możliwość optymalizacji pracy dużych jednostek wytwórczych – zarówno elektrowni 

konwencjonalnych jak i OZE (elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych oraz wykorzystujących 

biomasę)

 Optymalizacja pracy systemu elektroenergetycznego poprzez pobieranie nadwyżek mocy i oddawanie 

jej do systemu w porach szczytowego zapotrzebowania

 Możliwość świadczenia usług systemowych (np. w Interwencyjnych Programach DSR nadzorowanych 

przez operatora systemu elektroenergetycznego 

 Możliwość wykorzystania do lokalnej poprawy parametrów jakości energii elektrycznej oraz 

zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorcy końcowego



Technologie litowo-jonowe

Etap rozwoju
Dojrzała technologia. Obecnie trwa proces poprawy parametrów eksploatacyjnych jak np.: gęstość mocy i

energii

Jednostkowy koszt energii [PLN/kWh]
Od 550 do 1100 PLN/kWh (od 2016 widoczna jest silna tendencja spadkowa cen akumulatorów Li-Ion, według

prognoz w 2025 roku ich Jednostkowy koszt energii wyniesie ok. 250 PLN/kWh)

Producenci
m.in. Panasonic, Sony, Electrovaya, Johnson Controls, Li-Tec Battery, Enertech International, Samsung SDI, E-One Moli

Energy, AESC, LG Chem, GS Yuasa, Axeon, Leclanche

Perspektywy rozwoju rynku

Ze względu na szeroki zakres potencjalnych zastosowań, rozwój elektromobilności oraz prognozowany spadek cen

jednostkowych akumulatory Li-Ion mogą w najbliższych latach stać się dominującą technologią magazynowania

energii zarówno na rynku krajowym jak i globalnym.



Technologie litowo-jonowe (NMC – Niklowo-manganowo-kobaltowe, LFP – litowo-żelazowo-fosforowe, LTO  - litowo-tytanowe)

NMC – większa moc, mniejsza pojemność, LFP – mniejsza moc, większa pojemność, LTO – większa moc, mniejsza pojemność, więcej cykli ładowania)



Historyczna prognozowana moc zainstalowana magazynów energii elektrycznej w technologii 

litowo-jonowej w Polsce (MW)  Źródło: PIME



Przełom w magazynowaniu energii: baterie metalowo-powietrzne 

Firma Fluidic Energy z USA buduje baterię nowego typu, których pojemność będzie 11 razy większa niż baterii litowo-

jonowych. Co więcej koszt produkcji nowych ogniw to tylko jedna trzecia kosztów produkcji akumulatorów li-ion.

Department Energii Stanów Zjednoczonych przeznaczył grant na ten projekt w wysokości 5,13 milionów dolarów.

Nowe baterie metalowo-powietrzne (ogniwa Metal-Air Ionic Liquid) oprócz dłuższego czasu pracy mają też inne zalety.

Akumulator charakteryzuje się lepszą stabilnością elektrochemiczną, co oznacza, że możliwe stanie się wykorzystanie

materiałów, które posiadają większą gęstość energii niż cynk. Baterie mają mieć gęstość energii w zakresie od 900 do 1600

watogodzin na kilogram. Taka gęstość sprawi, że pojazdy elektryczne będą mogły pokonać od 650 do 800 kilometrów na

jednym ładowaniu. Gęstość energii w dziś stosowanych ogniwach nie przekracza 160 Wh/kg.

Źródło: Fluidic Energy



Kryteria wyboru technologii magazynowania

Uzależnione są od kierunków zastosowania technologii magazynowania:

bilansowanie podaży i popytu energii w ramach systemu, w tym poprzez:
o optymalizację dobowego zapotrzebowania na wytwarzanie energii elektrycznej w ramach całego systemu
elektroenergetycznego (ograniczenie zapotrzebowania na wytwarzanie w szczycie zapotrzebowania i zwiększenie
popytu na w dolinie zapotrzebowania), co może ograniczyć potrzebę inwestowania w jednostki wytwórcze na
potrzeby zapewnienia generacji w godzinach szczytu;
o zabezpieczenie rozwoju instalacji odnawialnych źródeł energii;
o optymalizacja bilansowania podaży i popytu na mniejszych obszarach (węzłach), co może zredukować
zapotrzebowanie na inwestycje sieciowe;
arbitraż cenowy;
dostawa usług systemowych, w tym regulacja częstotliwości i napięcia, poprawa jakości dostaw, odbudowa
systemu;



Kryteria wyboru technologii magazynowania

Uzależnione są od kierunków zastosowania technologii magazynowania:

zabezpieczenie dostaw energii dla odbiorców, w szczególności podczas prac na sieci, awarii sieci, czy też – w
przypadku zlokalizowania magazynu energii „za licznikiem” – w trakcie administracyjnych ograniczeń w poborze
energii elektrycznej;
optymalizacja profilu i kosztu poboru energii poszczególnych odbiorców (magazyn zlokalizowany „za
licznikiem”):
o redukcja szczytowego zapotrzebowania na moc i optymalizacja profilu zużycia;
o ograniczenie ryzyka chwilowego przekroczenia mocy umownej przy załączaniu instalacji odbiorczych;
o ograniczanie odchyleń grafików zużycia;
o współpraca z autogeneracją w instalacjach OZE.



Kreowanie warunków regulacyjnych dla rozwoju magazynowania energii

Opłacalność wdrażania technologii magazynowania zależy od dostępu do właściwych rynków (możliwość

świadczenia wszystkich usług, które można świadczyć przy wykorzystaniu danej technologii magazynowania

energii):

doprecyzowanie reżimu regulacyjnego, który będzie miał zastosowanie do magazynów energii (koncesje,
unbundling, double charging);
usunięcia barier prawnych w dostępie do właściwych rynków (w szczególności usługi systemowe);
wprowadzenie rozliczeń w oparciu o ceny węzłowe.



Obszar I - doprecyzowanie statusu magazynów na rynku energii

• Wprowadzenie jednolitych definicji legalnych „magazynów energii” i „magazynowania energii”, których treść

i wykładnia systemowa (tj. akt, w którym została zawarta) nie powodowałyby wątpliwości interpretacyjnych i nie

zawężałyby dopuszczalnych funkcji magazynu energii jedynie do wsparcia niestabilnej generacji OZE.

• Zapewnienie pierwszeństwa w budowie magazynów energii podmiotom innym niż operatorzy systemów

dystrybucyjnych.

• Umożliwienie wszystkim operatorom sieciowym zamawiania usług systemowych od operatorów magazynów

energii eksploatowanych na zliberalizowanym rynku. W szczególności magazyny energii powinny mieć możliwość

świadczenia usług regulacji napięciowej dla OSP i OSD (obecnie z usług systemowych oferowanych przez rynek

korzysta jedynie OSP).



Obszar II – zniesienie barier dla budowy magazynów energii

• Wyłączenie lub ograniczenie obowiązku koncesyjnego w stosunku do działalności polegającej na

wprowadzaniu energii z magazynu do sieci.

• Wypracowanie korzystnych warunków przyłączania magazynów energii do sieci, tj. wypracowanie jasnych

zasad przyłączania magazynów do sieci oraz ewentualne uprzywilejowanie w zakresie maksymalnego czasu

rozpatrywania wniosków i opłaty przyłączeniowej, jak również zapewnienie magazynom pierwszeństwa

przyłączenia przed innymi instalacjami wytwórczymi.

• Umożliwienie wykorzystania pojazdów elektrycznych jako magazynów energii

• Umożliwienie uwzględnienia w planie rozwoju budowy magazynów jako alternatywy dla najmniej

opłacalnych inwestycji sieciowych.



Obszar III - obniżenie kosztów funkcjonowania magazynów energii i stworzenie zachęt do ich budowy

• Zwolnienie energii elektrycznej wprowadzanej do magazynu energii z opłat dystrybucyjnych lub choćby zastosowanie

pełnego zwolnienia w zakresie opłat o charakterze zmiennym i zastosowanie współczynników redukcyjnych w zakresie opłat

stałych (np. opartych o poziom sprawności magazynu).

• Zwolnienie energii elektrycznej wprowadzanej do magazynów energii z opłat związanych z finansowaniem programów

pomocowych, w tym opłaty OZE, opłaty mocowej, czy też opłaty kogeneracyjnej itp.

• Wyłączenie energii elektrycznej wprowadzanej do magazynów energii z obowiązku przedstawiania do umorzenia

świadectw pochodzenia, w tym świadectw pochodzenia energii z odnawialnego źródła energii oraz świadectw efektywności

energetycznej.

• Zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wprowadzanej do magazynu oraz energii elektrycznej zużywanej w

związku z procesem magazynowania.

• Poszerzenie oferty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) o bezzwrotne formy

wsparcia inwestycyjnego dla budowy magazynów energii niezależnie od zastosowanej technologii magazynowania (tj.

mechaniczne, elektryczne, biologiczne, elektrochemiczne, termiczne, chemiczne, itd.).



Propozycja nowych regulacji magazynowania - projekt nowelizacji Prawa 

energetycznego

Nowa definicja „magazynu energii elektrycznej” („instalacja umożliwiająca magazynowanie energii
elektrycznej”) oraz „magazynowania energii elektrycznej” („przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci
elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i
współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej
przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej”) oraz wyeliminowanie
odrębnej definicji „magazynu energii” z ustawy o odnawialnych źródłach energii
obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w zakresie magazynowania energii (>10 MWe)
obowiązek prowadzenia przez OSP/OSD rejestrów magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci tych
operatorów (>0,8kW)
wyłączenie magazynowania energii elektrycznej z obowiązku taryfowego



Propozycja nowych regulacji magazynowania - projekt nowelizacji Prawa 

energetycznego

obowiązek określenia w instrukcji ruchu wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej
określenie warunków, na jakich magazyn energii elektrycznej może być uwzględniony w planie rozwoju jako
substytut rozbudowy sieci
wprowadzenie uprawnienia OSP/OSD do posiadania magazynów energii elektrycznej (na warunkach bardziej
liberalnych, aniżeli propozycje pakietu zimowego)
wyłączenie energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby magazynowania z
kategorii użytku własnego odbiorcy końcowego (operator magazynu nie jest w tym zakresie odbiorcą końcowym)
brak naliczania opłat sieciowych i OZE w odniesieniu do wolumenu energii pobranej z sieci do magazynu energii
w zakresie, w jakim ta energia została ponownie wprowadzona do sieci; naliczanie opłat stałych w oparciu o moc
umowną skorygowaną współczynnikiem strat własnych
czasowe zwolnienie z opłat za przyłączenie magazynów energii elektrycznej do sieci (5 lat od dnia wejścia w
życie ustawy)



Zmiany wynikające z uchwalenia Clean Energy Package

Uzgodnione już projekty nowej Dyrektywy OZE, jak również projekty Dyrektywy Elektroenergetycznej i Rozporządzenia 

Elektroenergetycznego, przewidują m.in. następujące zmiany reżimu regulacyjnego odnoszącego się do magazynowania energii:
Wyodrębnienie magazynowania energii jako odrębnego (obok wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu) segmentu rynku energii elektrycznej z uwzględnieniem
odrębnego reżimu prawnego umożliwiającego operatorom magazynów zarówno udział w obrocie energią elektryczną z wykorzystaniem magazynów, jak i świadczenie
odrębnej usługi magazynowania energii
Zapewnienie prawa operatorów magazynów energii do uczestnictwa w rynku energii i transgranicznej wymianie na rynku energii na równych zasadach ze źródłami
wytwórczymi oraz DSR
Niedyskryminacyjny dostęp magazynów energii do sieci i mocy przyłączeniowej, jak również niedyskryminacyjny dostęp magazynów energii do rynku bilansującego,
rynków spotowych oraz rynku mocy samodzielnie lub w ramach agregacji
Uprawnienie operatorów magazynów energii do oferowania usług systemowych z wykorzystaniem takich magazynów, w tym w kontekście świadczenia na rzecz usług
systemowych dla OSP oraz świadczenia na rzecz OSD usług systemowych kontroli napięcia, szybkiej generacji prądu biernego, czy też zapewnienie szybkiego prądu
zwarciowego oraz odpowiadająca temu zasadniczy obowiązek kontraktowania takich usług przez DSO w sposób, który dopuszcza świadczenie takich usług przez
operatorów magazynów na równi z innymi dostawcami takich usług, jak np. operatorzy instalacji OZE, czy też DSR
Założenie, że magazynowanie energii jest zasadniczym warunkiem rozwoju OZE oraz dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego oraz powinno się rozwinąć wraz z
zasadniczym pozbawieniem źródeł OZE pierwszeństwa w dostępie do sieci i przywilejach na rynku bilansującym oraz w ramach koordynacji wytwarzania i ograniczeń w
wytwarzaniu
Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą każdy prosument będzie uprawniony do zainstalowania i eksploatacji magazynu energii elektrycznej współpracującego z
instalacjami OZE tych prosumentów bez obowiązku ponoszenia podwójnych opłat, w tym opłat sieciowych za energię magazynowaną we własnym obiekcie, która nie jest
wprowadzana do sieci
Pierwszeństwo w tworzeniu, posiadaniu i obsłudze magazynów energii przysługiwać będzie podmiotom niebędącym OSD, a operatorzy infrastruktury magazynowej
byliby wybierani w drodze otwartej i przejrzystej procedury przetargowej spośród podmiotów niebędących OSD



Raport PIME: Konkluzje z dyskusji ekspertów

Postulat zasadniczy:

Komercjalizacja magazynów energii elektrycznej w Polsce

CEL: 

Otwarcie sektora energetycznego, na zasadach rynkowych, 

na nowe technologie magazynowania energii elektrycznej



Raport PIME: Konkluzje z dyskusji ekspertów

Likwidacja barier prawnych

• Wprowadzenie pojęcia magazynowania energii i magazynu energii elektrycznej do Prawa Energetycznego.

• Otwarcie/deregulacja rynku regulacyjnych usług systemowych na nowych jego uczestników oraz na nowe technologie.

• Otwarcie rynku na możliwość inwestowania w magazyny energii elektrycznej w tych miejscach, w których rozbudowa sieci jest  

nieekonomiczna i/lub utrudniona z powodów środowiskowych i/lub społecznych.

• Wprowadzenie dynamicznych taryf.

• Zdefiniowanie roli/miejsca/przynależności majątkowej magazynu energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w 

kontekście rozdziału procesu produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii.

• Nie wprowadzanie koncesji na usługi świadczone przez magazyn energii elektrycznej.



Raport PIME: Konkluzje z dyskusji ekspertów

Likwidacja barier biznesowych

• Likwidacja podwójnej opłaty przesyłowej/dystrybucyjnej.

• Obniżenie opłat przyłączeniowych.

• W rynku mocy 15% wolumenu dla nowych jednostek powinno być zarezerwowane dla magazynów energii, a przenoszenie 

kosztów na wszystkich odbiorców powinno być w postaci opłaty stałej (obecnie dla jednej grupy odbiorców jest opłata

zmienna a dla drugiej stała).

• Magazyny energii powinny brać udział w rynku mocy, rynku energii/arbitraż, istniejącym rynku usług systemowych i nowym 

rynku usług systemowych m.in. regulacji w okresach krótszych niż minuta, regulacji lokalnej.

• Zakwalifikowanie magazynu energii + OZE jako instalację hybrydową

• Wykorzystanie potencjału rynku agregatów dieselowskich (rynek ok. 2-3 GWh) do zastąpienia lub wsparcia magazynem energii



Raport PIME: Konkluzje z dyskusji ekspertów

Likwidacja barier technologicznych i wsparcie finansowe

• Opracowanie katalogu istniejących norm/standaryzacja, które definiują jakość i bezpieczeństwo magazynów energii 

elektrycznej. Katalog ten wspierałby przyszłych inwestorów i użytkowników. 

• Opracowanie wytycznych dla klastrów energetycznych, które powinny być systemowo wyposażane w magazyny energii 

elektrycznej.

• Wspieranie rozwoju nowych technologii poprzez dofinansowanie projektów B+R. Już częściowo realizowane w ramach 

konkursów PBSE i IUSER.

• Wprowadzenie niskooprocentowanych pożyczek i dotacji.

• Wsparcie rozwoju stacji ładowania dla e-mobility powinno obejmować również skojarzone ze stacjami ładowania magazyny 

energii elektrycznej



Aktywność PIME: Program „Mój magazyn energii”

“Mój magazyn energii” to propozycja PIME, której celem jest wypracowanie założeń dla systemowego programu skierowanego

do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt w którym zadeklarowało udział w pracach konsultacyjnych

środowisko naukowe, biznesowe i administracyjne zakłada dofinansowanie do instalacji magazynowania energii kwotą

maksymalnie 15 tys. zł. PIME: zakłada, że dzięki wsparciu liczba instalacji w polskich domach wyniesie blisko 100 tysięcy, co da

około 1000 - 2000 MWh zmagazynowanej energii (przy założeniu instalacji magazynu o pojemności 10-20 kWh). Nowy program

finansowany z budżetu państwa, jako kontynuacja programu „Mój prąd”, ma pomóc zrealizować zobowiązania klimatyczne

wobec Unii Europejskiej z wspomóc dekarbonizację polskiej elektroenergetyki.

Mój magazyn energii – kiedy rozpoczyna się program?

Terminem kwalifikacji kosztów jest 2020 rok. Obecnie trwają konsultacje z NFOŚiGW w kwestii wdrożenia programu.
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