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wydarzenia

magazynowanie energii
energia odnawialna-

Jak magazynuje się energię w sieci?
Popularność odnawialnych źródeł 
energii cały czas wzrasta, fotowolta-
ika coraz częściej generuje prąd za-
równo dla domów, jak i firm. Zdarza 
się również, że posiadacze takich in-
stalacji decydują się na systemy, które 
przechowują energię, czyli tzw. ma-
gazyny energii. wynika to z faktu, 
że nadprodukcja energii z fotowol-
taiki trafia do sieci. Jako prosumenci 
nie mamy możliwości odbierać jej 

w 100 proc. w zależności od wiel-
kości instalacji odbiór jest możliwy 
w  stosunku 1:0,8 lub 1:0,7. Naj-
większą zaletą magazynów jest to, że 
prosumenci korzystają ze zmagazy-
nowanej nadwyżki energii, nie tracąc 
20 proc. lub 30 proc., co się dzieje 
w  przypadku odsyłania energii do 
sieci. Stają się więc jeszcze bardziej 
niezależni energetycznie. 

Co oznacza bilansowanie 1:1?
w  odpowiedzi na wspomnianą 
stratę w  odbiorze nadwyżek ener-
gii kilka tygodni temu Columbus 
wprowadził usługę „Prąd jak powie-
trze”, opartą na dystrybucji ener-

gii pochodzącej z OZE. Dzięki niej 
klienci posiadający domowe instala-
cje fotowoltaiczne będą mogli ode-
brać 100  proc. wyprodukowanej 
nadwyżki, co oznacza, że sieć sta-
nie się dla nich wirtualnym maga-
zynem. Usługa wprowadzana będzie 
w trzech etapach. Na początku do-
stępna będzie dla taryfy g12 w stre-
fie 2, następnie zostanie rozszerzona 
na wszystkie strefy tej taryfy. Nato-
miast trzeci etap to wprowadzenie 
tokenizacji wyprodukowanej energii 
za pomocą technologii blockchain. 

Kiedy zatem warto skorzystać 
z domowego, stacjonarnego 
magazynu energii? 
Bywają sytuacje, gdy dochodzi do 
awarii sieci albo występują chwilowe 
przerwy w dostawie prądu. w takich 
momentach nie wystarczy, że mamy 
wirtualny magazyn w sieci. Dosko-

nałym rozwiązaniem jest właśnie 
magazyn energii, który zapewni sta-
bilność i ciągłość dostawy prądu. 
Dodatkową korzyścią z  posiada-
nia magazynu energii jest wyko-
rzystywanie nadwyżek prądu do 
zasilania stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych lub hybryd, bez ko-
nieczności bilansowania nadwyżek 
z zakładem energetycznym.
w  przypadku firmy fotowoltaika, 
magazyn energii i stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych i hybryd to 
optymalne, ekonomiczne połączenie 
rozwiązań umożliwiających wejście 
w biznes elektromobilności i gene-
rowanie zysków w ramach ogólno-
dostępnych stacji.

Jak prawnie wygląda 
magazynowanie energii?
Obecnie magazynowanie ener-
gii w  Polsce na dużą skalę nie 

jest unormowane prawnie. Jedna 
z  ostatnich propozycji wskazuje, 
że obowiązek uzyskania koncesji 
ma dotyczyć magazynów o  łącz-
nej mocy zainstalowanej większej 
niż 10 Mw, a magazyny o mocy od 
50 kw do 10 Mw będą wpisywane 
do rejestru prowadzonego przez 
operatorów sieci dystrybucyjnych. 
Normalizacji możemy się spo-
dziewać w  najbliższym czasie, na 
co wskazuje m.in. ogłoszona nie-
dawno informacja o funduszu Mo-
dernizacyjnym, który ma wspierać 
transformację w  kierunku neu-
tralności klimatycznej w  krajach 
Unii Europejskiej. Jak podaje Na-
rodowy fundusz Ochrony Środo-
wiska i gospodarki wodnej, który 
został Krajowym Operatorem pro-
gramu, jednym z obszarów, które 
program będzie wspierać, jest ma-
gazynowanie energii.

Magazynowanie zielonej energii 
a bilansowanie 1:1. Co wybrać?

Rozmowa z Łukaszem 
Ozorowskim, zastępcą 
dyrektora działu realizacji  
w Columbus Energy
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Zapewnić stabilność sieci 
Coraz ważniejszą rolą systemów ma-
gazynowania energii jest także za-
pewnianie stabilności sieci. Mogą 
one wspierać rozwój odnawialnych 
źródeł energii i maksymalizować wy-
korzystywaną moc np. z instalacji fo-
towoltaicznych do zasilania budynku, 
serwerów czy stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych. OZE są nie-
stabilne –  nie zawsze odpowiednio 
mocno wieje wiatr czy świeci słońce. 
w  zarządzaniu zmienną produkcją 
takiej energii pomaga infrastruktura, 
taka jak urządzenia UPS wykorzy-

stywane w centrach danych. Energia 
w nich zmagazynowana może rów-
noważyć sieć nawet gdy OZE okażą 
się chwilowo niewydolne i nie będą 
nadążały za potrzebami. gdy zapo-
trzebowanie na energię jest wysokie, 
centra danych –  w  porozumieniu 
z dostawcą – mogą wykorzystać jej 
nadmiar zmagazynowany w  bate-
riach i w ten sposób zasilić sieć. Je-
śli zapotrzebowanie spada, systemy 
UPS mogą zmagazynować nadmia-
rową energię, która dzięki temu nie 
będzie zmarnowana. 
Taki dwukierunkowy przepływ mocy 
i innowacyjne wykorzystanie istnie-
jącej infrastruktury magazynowania 
energii może wspierać rozwój od-
nawialnych źródeł w krajowej sieci. 
Ogranicza limity dotyczące procen-
towego udziału OZE, które może ob-
służyć sieć. Pomaga także w tworzeniu 
bardziej inteligentnej sieci dopaso-
wującej się do popytu na energię, 
a w skali kraju w osiąganiu celów kli-
matycznych. Tego typu rozwiązania 

funkcjonują już m.in. w Skandyna-
wii i krajach Europy Zachodniej.

Dla małych czy dla dużych?
Systemy magazynowania energii do-
stępne są zarówno dla gospodarstw 
domowych, budynków komercyj-
nych, przedsiębiorstw, dużych cen-
trów przetwarzania danych, jak też 
dla producentów energii i operato-
rów systemów energetycznych. Po-
trzeby energetyczne prosumentów 
i dużych organizacji się różnią. Jed-
nak jednym i drugim systemy ma-
gazynowania energii zapewniają 
zapasowe źródła zasilania oraz moż-

liwości redukcji kosztów energii 
i elastycznego reagowania na popyt 
w sieci energetycznej. Znacznie uła-
twiają też korzystanie z fotowoltaiki 
czy wiatru. 

Przyszłość sektora
Banki energii będą wykorzystywane 
na coraz szerszą skalę – mowa tu za-
równo o infrastrukturze w centrach 
danych, budynkach, jak i  przed-
siębiorstwach. Nadwyżka ener-
gii z  OZE  będzie przechowywana 
w  urządzeniach takich jak UPS, 
a następnie wykorzystywana w mo-
mencie większego zapotrzebowa-

nia i obowiązywania wyższych taryf. 
właściciele magazynów energii będą 
mogli obniżać wydatki na energię 
i  odsprzedawać jej nadwyżki ope-
ratorom w czasie zwiększonego za-
potrzebowania. Zdemokratyzuje to 
magazynowanie energii i wykorzy-
stywanie OZE dla wszystkich od-
biorców. Pomoże też operatorom 
w stabilizowaniu sieci i szybkim re-
agowaniu na gwałtowne skoki po-
pytu na moc.  Nastąpi przejście 
z systemu scentralizowanego, który 
był standardem przy wytwarzaniu 
energii z paliw kopalnych, na taki, 
w którym stabilność jest zapewniana 
przez rozproszoną infrastrukturę 
i zasoby. Aby tak się stało, konieczna 
jest jednak rozbudowa i wzmocnie-
nie sieci energetycznej, żeby mogła 
poradzić sobie z większymi ilościami 
energii z OZE.
w Polsce rynek odnawialnych źró-
deł energii, jak i centrów danych, jest 
w fazie dynamicznego rozwoju. Świa-
towi giganci segmentu data center 
kierują już uwagę w stronę Europy 
Środkowo-wschodniej i planują bu-
dowę swoich obiektów na nowych 
terenach. w połączeniu z firmami 
pośredniczącymi pomiędzy zakła-
dem energetycznym a odbiorcą koń-
cowym (tzw. agregatorami), możliwe 
będzie wypracowanie odpowiednich 
umów dotyczących regulacji sieci 
energetycznej i rynek zacznie dzia-
łać płynnie.

PQ Product Manager, Eaton

Rafał Kryk

dyrektor ds. rozwoju rynku 
elektromobilności, ABB w Polsce

Katarzyna Sobótka

firma ABB, która jest partnerem stra-
tegicznym kampanii elektromobilni.
pl, nawiązała ważną dla rozwoju i po-
pularyzacji rynku elektromobilności 
współpracę z  francuskim DREEV. 
w ramach kontraktu szwajcarski gi-
gant dostarczy swoje najnowsze sta-
cje dwukierunkowego ładowania 
o mocy 11 kw, opracowane w tech-
nologii Vehicle-to-grid (V2g). Swój 
wkład w przygotowanie rozwiązania 
mają Polacy –  Korporacyjne Cen-
trum Technologiczne ABB w  Kra-
kowie współpracuje w dostarczeniu 
oprogramowania niezbędnego dla 
aplikacji V2g. 

Ekologiczna lokata
w jaki sposób działa ta technologia 
i co dzięki temu może zyskać użyt-
kownik? Dotychczas samochód pod-
bierał energię jednokierunkowo do 
baterii, za pośrednictwem stacji ła-

dującej z  sieci elektrycznej. Dzięki 
nowemu rozwiązaniu dwukierun-
kowego ładowania bateria w  aucie 
pełni rolę mobilnego magazynu ener-
gii. Pozwoli to np. właścicielom flot 
na generowanie oszczędności dzięki 
możliwości zwrotu nadwyżki energii 
do sieci elektroenergetycznej. Sko-
rzysta na tym środowisko, ale i port-
fel użytkownika. 
Dzięki integracji rozwiązań ABB 
z  oprogramowaniem DREEV, kie-
rowcy pojazdów elektrycznych będą 
mogli przesłać nadwyżkę mocy z po-
wrotem do sieci. Oprócz niezależno-
ści i bezpieczeństwa, jakie gwarantuje 
taki „powerbank na kółkach”, właści-
ciele pojazdów elektrycznych będą 
mogli wygenerować nawet do 20 
Euro oszczędności miesięcznie na 
każdego posiadanego elektryka. wy-
gospodarowana nadwyżka powoduje, 
że zastosowanie rozwiązania V2g rze-
czywiście zmniejsza całkowity koszt 
eksploatacji pojazdu z silnikiem elek-
trycznym. To istotny krok w stronę 
popularyzacji tego środka transportu 
na terenie Europy. 

Przyszłość jest elektryczna
Niedawno ABB została partnerem 
strategicznym kampanii edukacyj-
nej elektromobilni.pl, której celem 
jest wzrost świadomości społecznej 
w zakresie zeroemisyjnych technolo-
gii w transporcie. Obecnie niewiele 
samochodów elektrycznych obsłu-
guje technologię dwukierunkowego 

ładowania, ale oczekuje się, że dzięki 
takim inicjatywom, jak ta podjęta 
przez ABB, w  ciągu najbliższych 
pięciu lat popularność tego rozwią-
zania wzrośnie, a być może nawet 
V2g stanie się dominującą techno-
logią. Prognozy wskazują, że liczba 
pojazdów elektrycznych na drogach 
wyniesie do 559 milionów w 2040 

roku, a 33 procent światowej floty 
będzie zasilana energią elektryczną. 
Światowy ekosystem energetyczny 
musi ewoluować, aby wspierać i na-
dążyć za tą transformacją. wszyscy 
producenci prędzej czy później będą 
dążyć do wdrożenia u siebie techno-
logii Vehicle-to-grid. Niedługo sta-
nie się ona standardem. 

Samochód jak powerbank
Już niedługo kierowcy pojazdów elektrycznych będą 
mogli wykorzystać energię, która jest magazynowana 
w baterii samochodu, nie tylko na potrzeby samej 
jazdy. ABB we współpracy z francuską firmą DREEV 
z grupy EDF rozwija nową stację do ładowania 
w technologii Vehicle-to-Grid. W projekt zaangażowany 
jest zespół ABB w Polsce. 

O przyszłości magazynowania energii w Polsce
Podstawową rolą systemów magazynów energii jest 
zapewnianie rezerwy na wypadek przerw w dostawach 
prądu lub większego obciążenia sieci. Umożliwiają 
awaryjne zasilanie urządzeń, regulację częstotliwości 
i napięcia oraz reagowanie na zmiany obciążenia 
sieci. Magazynowanie energii pozwala też obniżać jej 
koszty, a nawet generować dodatkowe przychody: 
można gromadzić ją gdy jest tańsza, a następnie 
wykorzystywać lub sprzedawać do sieci w godzinach 
szczytu, kiedy ceny są wysokie. 
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Magazynowanie energii zyskuje na 
znaczeniu na całym świecie. Jakie 
jest miejsce Polski na tej mapie?
Niestety, obecnie Polska jest właściwie białą 
plamą na mapie magazynowania energii. w wy-
niku braku regulacji prawnych magazynowanie 
energii nie jest odrębnym rodzajem działalno-
ści gospodarczej, nie ma też modeli bizneso-
wych dla ich komercyjnego stosowania. Jako 
kraj posiadamy oczywiście elektrownie szczy-
towo-pompowe. Pomimo że w swojej nazwie 
zawierają one słowo „elektrownia”, są to wiel-
koskalowe zasobniki energii, przechowujące 
energię elektryczną w postaci energii potencjal-
nej wody. Mają one jednak swoje ograniczenia. 
Z  jednej strony pozwalają na magazynowa-
nie dużego wolumenu energii, jednak ich bu-
dowa często rozbija się o kwestie środowiskowe. 
Z  tego powodu w Polsce działa ich zaledwie 
kilka. Dodatkowo często ich lokalizacja nie jest 
optymalna z punktu widzenia potrzeb systemu 
elektroenergetycznego.
Dostępne obecnie technologie pozwalają na bu-
dowę magazynów energii na dużo szerszą skalę 
na obszarze całego kraju. Sama inwestycja reali-

zowana jest w relatywnie krótkim czasie, a pa-
rametry techniczne magazynu dobierane są 
do rodzaju problemu w systemie elektroener-
getycznym, który magazyn ten ma rozwiązać. 
Niestety, tego rodzaju inwestycji w Polsce jest 
niewielka liczba, przy czym znaczna część z nich 
to instalacje pilotażowe. Barierę rozwoju maga-

zynów energii w Polsce stanowią uregulowania 
prawne. w świetle obowiązujących przepisów 
energia wprowadzana do magazynu trakto-
wana jest jako zużycie końcowe, doliczane są 
więc do niej wszystkie należne opłaty dystry-
bucyjne. Kiedy ta sama energia wyprowadzana 
jest z magazynu, magazyn traktowany jest jak 
elektrownia, tak więc ta sama energia podlega 
ponownemu obciążeniu opłatami dystrybucyj-
nymi. Do tego dochodzi brak jednolitych stan-
dardów dotyczących przyłączania magazynów 
energii, brak przepisów określających zasady 
współpracy magazynu energii z siecią, niepo-
strzeganie działalności polegającej na magazy-
nowaniu energii jako samodzielnego rodzaju 
działalności gospodarczej. Nawet definicje ma-
gazynu energii są niespójne w poszczególnych 
aktach prawnych. Tak więc brak odpowiednich 
regulacji prawnych i w konsekwencji brak mo-
deli biznesowych stosowania magazynów ener-
gii w  Polsce skutkuje brakiem tego rodzaju 
inwestycji. 

Czy jest szansa, że wprowadzone zostaną 
regulacje prawne sprzyjające rozwojowi 
magazynowania energii? Na jakim etapie 
jesteśmy? Co ma szansę się zmienić, jeśli 
chodzi o rynek magazynowania energii 
i jak te zmiany wpłyną na kształt rynku?
Jest bardzo realne, że rok 2021 będzie rokiem 
przełomowym dla rozwoju branży w naszym 
kraju. Liczymy, że w  bieżącym roku zostaną 
zniesione bariery prawne blokujące rozwój ma-
gazynów energii oraz pojawią się modele biz-
nesowe do ich stosowania. Przedmiotem prac 
Sejmu jest nowelizacja ustawy Prawo Ener-
getyczne, która kompleksowo reguluje funk-
cjonowanie magazynów energii w  systemie 
elektroenergetycznym. Znosi podwójne nalicza-
nie opłat sieciowych dla energii wprowadzonej 
oraz pobieranej z magazynu. Bardzo korzystnie 
reguluje kwestię koncesji i taryfikacji. Magazyn 
o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 
10 Mw nie będzie wymagać uzyskania konce-
sji. Jeżeli jego moc przekroczy 50 kw, będzie 
podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru pro-
wadzonego przez Operatora Systemu Przesyło-
wego lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Prosument posiadający magazyn energii elek-
trycznej, będzie zobowiązany poinformować 
o  tym fakcie właściwego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, nie musi jednak uzyskiwać 
żadnej zgody na tego typu inwestycję. Maga-
zynowanie energii zostało całkowicie wyłączone 
z obowiązku sporządzania taryf. Możliwość swo-
bodnego ustanawiania stosunków umownych 
dla działalności magazynowania energii odpo-
wiada charakterowi tej działalności, pozwalając 
na dużą elastyczność odpowiadania na różne 
potrzeby rynku w zakresie usług świadczonych 
przez magazyny energii i  ich wyceny. Dzięki 
nowelizacji Operatorzy Systemów Dystrybu-

cyjnych oraz Operator Systemu Przesyłowego 
będą mogli uwzględniać inwestycję w magazyny 
energii w swoich planach rozwoju i traktować 
jako koszty uzasadnione. Oznacza to, że inwe-
stycja w magazyn będzie stanowić alternatywę 
dla inwestycji sieciowych. Tworzy to istotny mo-
del biznesowy dla inwestowania w magazyny 
energii. fakt, że w swojej strategii PgE przewi-
duje budowę magazynów o mocy co najmniej 
800 Mw do 2030 r. stanowi potwierdzenie, że 
ta regulacja odpowiada potrzebom technicznym 
sieci elektroenergetycznych. Tak jak wspomnia-
łam, nowelizacja jest przedmiotem prac w Sej-
mie. Jako branża mamy nadzieję, że wejdzie 
w życie jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r. 
Niepokoi jednak fakt, że projekt do Sejmu trafił 
na początku grudnia ubiegłego roku, a jest do-
piero po pierwszym czytaniu i pozytywnym za-
opiniowaniu przez Komisję do Spraw Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych.
Oprócz nowelizacji Prawa energetycznego 
duże znaczenie dla rozwoju magazynów ener-
gii ma reforma rynku bilansującego. w wyniku 
pierwszego etapu tej reformy katalog podmio-
tów aktywnie bilansujących system został rozsze-
rzony o magazyny energii elektrycznej. Drugi, 
z punktu widzenia branży istotniejszy etap, pla-
nowany jest na początek 2022 r. 
w 2021 roku po raz pierwszy systemem au-
kcyjnym zostaną objęte instalacje OZE stabi-
lizowane magazynem energii. Opublikowane 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie maksymalnej ilości i wartości ener-
gii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
która może zostać sprzedana w drodze aukcji, 
w 2021 r. wprowadza wolumeny dla instalacji 
hybrydowych. Będą to pierwsze aukcje dla tego 
typu instalacji OZE. Obecnie trwają prace nad 
kształtem nowej definicji hybrydowej instalacji 
OZE. Obligatoryjnie ma być ona wyposażona 
w magazyn energii.

Jeszcze niedawno w kontekście 
magazynowania energii mówiło się głównie 
o akumulatorach litowo-jonowych, których 
rozwój napędzany jest przez rozwijający 
się rynek pojazdów elektrycznych. Jednak 
magazynowanie energii to zdecydowanie 
więcej. Czy powinniśmy w takim razie 
czekać na technologię przełomową, 
Świętego Graala magazynowania energii?
Przyznam, że nie lubię określenia Święty graal 
w odniesieniu do przełomowej technologii ma-
gazynowania energii, o której tak chętnie mówi 
się w czasie przyszłym. Taka retoryka sugeruje, 
że dostępne obecnie technologie są niedojrzałe 
i  stanowią etap przejściowy na drodze do tej 
wyjątkowo efektywnej, taniej i  niezawodnej 
technologii. Nie jest to zgodne ze stanem rze-
czywistym. Już obecnie mamy do dyspozycji 
szereg technologii w pełni dojrzałych i skomer-
cjalizowanych. Oczywiście, nadal trwają prace, 
istniejące technologii są ulepszane. Trwają in-
tensywne prace nad licznymi nowymi techno-
logiami i są to prace na różnym etapie rozwoju 
czy wczesnym etapie wdrażania. w mojej ocenie 
przyszłość magazynowania energii to nie jedna 
technologia, a  szereg technologii, które będą 
rozwiązywały różne problemy na różnych po-
ziomach systemu elektroenergetycznego. wspo-
mniała Pani o akumulatorach litowo-jonowych 

Aktywnie włączamy się w procesy 
legislacyjne i tworzenie warunków  
dla stabilnego rozwoju branży

Z Barbarą Adamską, 
prezes zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia 
Magazynowania Energii, 
rozmawiała Katarzyna Mazur. 

W mojej ocenie przyszłość 
magazynowania energii 
to nie jedna technologia, 
a szereg technologii, które 
będą rozwiązywały różne 
problemy na różnych 
poziomach systemu 
elektroenergetycznego. 
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i  ich popularności. Rzeczywiście, są one po-
wszechnie stosowane, a ich ceny sukcesywnie 
maleją. Jednak komercyjnie dostępne są rów-
nież inne technologie bateryjne jak, chociażby, 
akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-
-kadmowe, sodowo-siarkowe czy przepływowe. 
Oprócz zasobników bateryjnych mamy do wy-
boru bezwładniki, magazyny sprężonego po-
wietrza czy superkondensatory. Rozwijane jest 
magazynowanie energii w gazach palnych, bar-
dzo dużą rolę z pewnością będzie odgrywał wo-
dór. Znaczącą rolę w  segmencie magazynów 
wielkoskalowych współpracujących z siecią ma 
szansę odegrać technologia LAES, czyli maga-
zyny ciekłego powietrza. Jej plusem jest fakt, że 
nie wykorzystuje rzadkich surowców czy ma-
teriałów toksycznych, nie ma problemów z jej 
lokalizacją. w  mojej ocenie magazynowanie 
energii nie będzie oznaczało jednej technologii, 
a różne technologie w zależności od pożądanej 
funkcjonalności magazynu. Często technologie 
te będą łączone w jednym zasobniku, tworząc 
hybrydowe magazyny energii.

Czy polscy instalatorzy są gotowi 
na dynamiczny rozwój magazynów 
energii, jeśli takowy nastąpi?
Czołowe firmy sprzedające i instalujące systemy 
fotowoltaiczne posiadają w swojej ofercie ma-
gazyny energii. Można przypuszczać, że na tym 
etapie rozwoju rynku niektórym sprzedawcom 
czy instalatorom fotowoltaiki może brakować 
doświadczenia w zakresie magazynów energii. 
Jako stowarzyszenie realizujemy również cele 
edukacyjne, dostarczając sprzedawcom i instala-
torom kompleksowej wiedzy na temat doboru, 
instalowania, charakterystyki pracy, sterowania 
i opłacalności stosowania magazynu energii.
w  procesie inwestycyjnym w  wielkoskalowe 
magazyny energii oraz w  zintegrowane ma-
gazyny energii znaczącą rolę odgrywają inte-
gratorzy systemów magazynowania energii. 
Integratorzy projektują, budują i obsługują duże 
systemy magazynowania energii. w przypadku 
magazynów zintegrowanych zapewniają wyż-
szy poziom integracji obejmujący zarządzanie 
energią. Dotychczasowe doświadczenia rynku 
w Polsce pokazują, że polskie firmy z powodze-
niem mogą odgrywać rolę integratorów i kon-
kurować z podmiotami działającymi globalnie. 
Przy braku odpowiedniego wolumenu realizo-
wanych inwestycji w wyniku braku rynku kra-
jowego trudno im otrzymać korzystne warunki 
zakupu komponentów i  urządzeń, tak, aby 
w przetargach móc konkurować cenowo z in-
nymi oferentami. warto tutaj wspomnieć, że 
magazyny zintegrowane to szansa dla polskich 
firm wytwarzających systemy zarządzania ener-
gią, m.in. dla firm IT oraz dla producentów 
urządzeń sterowniczych wyższej generacji.

Co może skłonić firmy do 
inwestowania w magazyny energii?
Magazyny energii będą również coraz częściej 
pojawiać się jako elementy infrastruktury ener-
getycznej służące optymalizacji zużycia energii 
z własnych źródeł wytwórczych, czy to w ra-
mach klastrów energii, czy jako inwestycja 
pojedynczych przedsiębiorców. Należy przy-

puszczać, że równolegle ze wzrostem cen ener-
gii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, 
również w wyniku wprowadzenia opłaty moco-
wej, inwestycje w magazyny energii będące uzu-
pełnieniem własnych źródeł wytwórczych będą 
stawały się popularniejsze. Magazyn energii 
może być również przydatnym rozwiązaniem, 
jeżeli inwestor nie można uzyskać mocy przy-
łączeniowych dla instalacji wytwórczej OZE na 
wnioskowanym poziomie.
w przypadku firm, dla których istotna jest 
kwestia parametrów jakościowych energii na 
potrzeby procesów technologicznych, magazyn 
energii może stanowić środek zaradczy. Maga-
zyny energii mogą bowiem służyć poprawie 
tych parametrów. Niewystarczające parametry 
jakościowe energii w przypadku takich firm 
przekładają się na znaczące straty w wyniku 
zatrzymania linii produkcyjnych, uszkodzenia 
bądź krótszej żywotności maszyn i urządzeń, 
a nawet utraty gwarancji.

Jakie korzyści będą czerpali prosumenci ze 
stabilnego rynku magazynowania energii?
Prosumenci korzystają z systemu opustów, czyli 
nadwyżki energii elektrycznej wprowadzają do 
sieci z prawem jej odbioru w ciągu roku. Nie 
odbierają jednak całości wprowadzonej energii, 
a jedynie 80 proc., jeżeli wytworzyli ją w instala-
cji o mocy nie większej niż 10 kw lub 70 proc., 
jeżeli była to instalacja powyżej 10 kw. Można 
więc powiedzieć, że prosumenci korzystają 
z sieci jak z magazynu energii. Obecnie mamy 
pół miliona prosumentów w Polsce. Zgodnie 
z założeniami rządu, w ciągu dekady liczba ta 
wzrośnie do poziomu jednego miliona. wydaje 
się prawdopodobne, że tempo rozwoju mikro-
instalacji może być niedoszacowane i w  rze-
czywistości liczba prosumentów w roku 2030 
znacząco przekroczy poziom jednego miliona. 
Takie nasycenie mikroinstalacjami oznacza dla 
operatorów systemów dystrybucyjnych pro-
blemy z  utrzymaniem bezpieczeństwa pracy 
sieci. w  takich sytuacjach operatorzy mają 
prawo odłączyć mikroinstalację. Niestety, do 
takich zdarzeń dochodzi już obecnie. fatalnym 
sygnałem dla rynku byłaby sytuacja, że latem, 
w czasie największej produkcji prądu w instala-
cjach fotowoltaicznych, są one masowo wyłą-
czane przez operatorów. Potrzebne są działania 
zaradcze na wielu płaszczyznach. Jednym z roz-
wiązań jest zakup domowych magazynów ener-
gii przez prosumenta. Instalowane na szeroką 
skalę prosumenckie zasobniki łagodzą nega-
tywne efekty związane z  przyłączaniem do 
sieci dużej liczby mikroinstalacji i pozwalają na 
uniknięcie kosztów inwestycji w modernizację 
i rozbudowę sieci niskiego napięcia. Domowy 
magazyn energii to dla prosumenta gwarancja 
zasilania nawet w sytuacji przerwy w dostawach 
prądu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sama 
instalacja fotowoltaiczna nie wystarczy, aby móc 
korzystać z własnego prądu w sytuacji braku 
prądu w gniazdku. wtedy również instalacja fo-
towoltaiczna przestaje działać. Pożądanym im-
pulsem do rozwoju tego segmentu rynku jest 
rozszerzenie programu „Mój Prąd” o dopłaty do 
magazynów energii. Zgodnie z zapowiedziami, 
program ma być wznowiony od lipca 2021 

roku. w dłuższej perspektywie konieczne jest 
stworzenie zachęt rynkowych powodujących, 
że prosumentowi posiadanie magazynu energii 
powinno po prostu się opłacać. Prosument wy-
posażony w magazyn energii, czyli fleksument 
powinien mieć możliwość aktywnego uczestni-
czenia w rynku energii i czerpać z tego tytułu 
korzyści finansowe. Oczywiście, prosument nie 
jest profesjonalnym uczestnikiem rynku, a jego 
magazyn ma relatywnie niewielką pojemność. 
Jednak na zasadzie agregacji, czyli wirtualnego 
łączenia wielu małych prosumenckich magazy-
nów energii, agregator może świadczyć usługi 
elastycznościowe. w  Niemczech zainstalo-
wanych jest około 270 000 domowych ma-
gazynów energii. Przyjmując, że ich średnia 
pojemność to 6 kwh, daje to magazyn o pojem-
ności 1620 Mwh. Dla porównania – największa 
w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa po-
zwala na zgromadzenie 3600 Mwh.

Jaka jest obecnie rola Polskiego 
Stowarzyszenia Magazynowania 
Energii? Jaką wartość wnosi do 
funkcjonowania przedsiębiorców 
aktywnych na rynku energii?
Polska energetyka ulega transformacji w kie-
runku nisko- a  docelowo zeroemisyjnym. 
Transformacja oznacza digitalizację energetyki, 
zwiększenie efektywności energetycznej, elektry-
fikację, łączenie sektorów, rozwój OZE i decen-
tralizację systemów energetycznych. Magazyny 
energii w procesie transformacji odgrywają nie-
zwykle istotną rolę. Nierzadko wyrażana jest 
opinia, że to właśnie tempo inwestycji w maga-

zyny energii zdecyduje o tempie transformacji 
polskiej energetyki. Konieczne są zmiany legi-
slacyjne i pozalegislacyjne, które spowodują, że 
magazyny energii będą powstawać we wszyst-
kich segmentach rynku: od domowych maga-
zynów energii, poprzez magazyny na poziomie 
niskich i średnich napięć, zlokalizowane w bli-
skości instalacji wytwórczych, aż po magazyny 
wielkoskalowe. ważne, aby wdrażane regulacje 
tworzyły modele biznesowe dla stosowania ma-
gazynów energii. Jako Stowarzyszenie aktyw-
nie uczestniczymy w procesach legislacyjnych, 
wypracowujemy propozycje rozwiązań stymu-
lujących rozwój magazynowania energii i ener-
getyki rozproszonej w Polsce. Działamy na rzecz 
bezpieczeństwa prawnego, technicznego i eko-
nomicznego inwestycji w  magazyny energii. 
Promujemy standardy dotyczące ich użytko-
wania. Rynek magazynów elektrochemicznych 
znajduje się w Polsce we wczesnej fazie rozwoju. 
Jest to jednak branża młoda również w skali ca-
łego świata. w  zakresie technologii magazy-
nowania, nie tylko bateryjnych, wciąż trwają 
badania i rozwijane są nowe technologie. Sta-
nowi to dla nas szansę i jako kraj powinniśmy 
aktywnie włączyć się w te procesy. Polscy pro-
ducenci elementów elektrycznych i  elektro-
nicznych, firmy zajmujące się automatyką, IT, 
telekomunikacją i przesyłem danych również 
mają szansę na zbudowanie kompetencji w ob-
szarze magazynowania energii. Stworzenie dyna-
micznie rozwijającego się wewnętrznego rynku 
magazynów w Polsce to szansa na zbudowanie 
polskiej branży magazynowania energii, rozwój 
gospodarczy i nowe miejsca pracy.

Kluczowym czynnikiem wpływającym 
na boom odnawialnych źródeł energii 
w Polsce, są cele wynikające z polityki 
klimatyczno-energetycznej UE, a ro-
snąca świadomość ekologiczna Polaków 
sprawia, że zielone rozwiązania w do-
mach i firmach stają się coraz bardziej 
powszechne. 
W najbliższym czasie dodatkowym im-
pulsem wzrostu inwestycji OZE – w tym 
rozwoju technologii infrastruktury słu-
żącej do wytwarzania, modernizacji 
sieci przesyłowych energii elektrycznej, 
a także zielonych inwestycji w przedsię-
biorstwach obejmujących m.in. efektyw-
ność energetyczną i magazyny energii 
może być przeznaczenie znacznych 
środków w projekcie Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Polska placem budowy dla inwestycji 
OZE 
Polska jest ostatnio wielkim placem bu-
dowy dla inwestycji OZE – najszybciej ze 
wszystkich gałęzi rozwija się fotowoltaika, 
dla której rok 2020 był rekordowy. Moc zain-
stalowana fotowoltaiki w ciągu ubiegłego 
roku znacząco przekroczyła 2 GW,  podczas 
gdy w całym 2019 r. było to około 800 MW, 
co daje niemal trzykrotny wzrost mocy in-
stalacji. Przyrost nowych mocy PV obser-
wowany jest zarówno w obszarze dużych 
inwestycji, jak i w segmencie mikroinstala-
cji – inwestorzy chętnie korzystają z usta-
wowych mechanizmów wsparcia oraz 
dofinansowań w ramach programów rzą-
dowych i samorządowych.

Rozwój technologii i innowacyjnych mo-
deli biznesowych
Ekspansji inwestycji proekologicznych 
sprzyja również rozwój technologii i in-
nowacyjnych modeli biznesowych, szcze-
gólnie widoczny w sektorach energetyki 
wiatrowej i fotowoltaiki. Nowe instalacje PV 
coraz częściej są wyposażane np. w systemy 
nadążne i panele bifacialne oraz diagno-
stykę i automatykę bazującą na algoryt-
mach sztucznej inteligencji, co pozwala 
znacząco zwiększyć produktywność instala-
cji. Postęp techniczny idzie w parze ze spad-
kiem kosztów.
Bank Ochrony Środowiska, jako jedna 
z pierwszych instytucji finansowych w Pol-
sce, zaangażował się w finansowanie pro-
jektów OZE. Odnawialne Źródła Energii 
stanowią ponad 40 proc. portfela kredytów 
proekologicznych BOŚ.

Zielone rozwiązania stają się 
coraz bardziej powszechne
Otoczenie prawno-
rynkowe oraz nowy Zielony 
Ład sprzyjają wzrostowi 
finansowania inwestycji 
ekologicznych, w tym 
w odnawialne źródła energii. 

ekspert ds. rozwoju strategii ekologicznej, 
Bank Ochrony Środowiska

Anna Sawicka

Jest bardzo realne, że rok 2021 będzie rokiem przełomowym dla 
rozwoju branży w naszym kraju. Liczymy, że w bieżącym roku 
zostaną zniesione bariery prawne blokujące rozwój magazynów 
energii oraz pojawią się modele biznesowe do ich stosowania. 
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fotowoltaika jest na mocnej fali 
wzrostu – pod koniec samego 
2020 r. podsumowano, że do sieci 
przyłączonych zostało 3,8  gw 
mocy, co dało wynik ponad 460 tys. 
mikroinstalacji. według szacunków 
wspomniana wartość ma zostać po-
dwojona do 2025 r. Już dzisiaj Polska 
jest w pierwszej piątce krajów UE, 
które przyłączają najwięcej mocy do 
sieci. Branża PV rozwija się, a wraz 
z nią różnego rodzaju programy rzą-
dowe oferujące dofinansowania czy 
ulgi termomodernizacyjne. Można 
więc z pewnością stwierdzić, że do-
stępnych jest dzisiaj wiele rozwiązań, 
które powodują, że cały sektor PV 
i OZE bardzo szybko rośnie. Obser-
wujemy również wszystkie zmiany 
w  branży, np. ustawodawstwa dla 
farm wiatrowych czy projektów of-
fshore, gdyż każda z nich generuje 
przestrzenie, które powinny być 
szybko zabezpieczone pod kątem 
rozwoju kompetencji kadr związa-
nych z energetyką.
w  zeszłym roku rząd podpisał zo-
bowiązanie, obligujące Polskę i po-
zostałe kraje UE do zmniejszenia 
CO2 do 2030 roku o 55 proc., przy 
czym  udział OZE w tym powinien 
stanowić około 32 proc. Jest to bar-
dzo ambitny cel i naturalnie Unia 
w ramach różnych programów wy-
dziela na to swoje środki, jednak 
aby je odpowiednio zagospodaro-
wać, cały system powinien być do-
brze ze sobą sprzężony. Dotyczy on 
bowiem dystrybucji i  sprzedawców 
energii elektrycznej, producentów 
komponentów, logistyki i  łańcucha 
dostaw, innowacji, które są odpo-
wiednio testowane i wprowadzane. 
Mówimy również o wspieraniu in-
westycji pod kątem finansowym. Są 
to globalne, duże projekty, które po-
winny być wykonane przez ludzi, ma-
jących odpowiednie kompetencje, 
wiedzę i doświadczenie, dzięki któ-
rym wszystkie te cele mogłyby zo-
stać zrealizowane. Równolegle mamy 
nową politykę klimatyczną Polski do 
2040 r., która zakłada uruchomienie 
wielu projektów w różnych dziedzi-
nach, jak energetyka, ciepłownictwo, 
transport czy odnawialne źródła.

Jak wygląda doświadczenie kadr w za-
kresie transformacji? w  przypadku 
pracowników związanych z  branżą 
energetyczną, ciepłowniczą czy pali-
wową wysoko oceniam te kompeten-
cje. ważne jest to, aby przypomnieć 
sobie, że te zmiany zaczęły się w Pol-
sce w  2006  r., kiedy został uwol-
niony rynek energii elektrycznej, co 
doprowadziło m.in. do powstawa-
nia spółek energetycznych sprzedają-
cych prąd, a później gaz. Powstawały 
także nowe kompetencje w ramach 
stałych zespołów. Stąd wywodzą się 
również pracownicy w  strukturze 
Alians OZE. Z branżą energetyczną 
czy ciepłowniczą jesteśmy związani 
wiele lat. Znamy przepisy i uwarun-
kowania globalne: ekonomiczne, ale 
i polityczne. Śledzimy trendy bran-
żowe, innowacje, prognozy, opieramy 
swoje analizy na różnego rodzaju ra-
portach, np. Instytutu Energii Odna-
wialnej, Bloomberg, forum Energii 
czy też odpowiednich ministerstw 
kształtujących politykę gospodarki 
energii w Polsce. Mocno czerpiemy 
z rynku, dzięki jego analizie kształtu-
jemy w Alians OZE biznes czy two-
rzymy profile kompetencyjne. w tej 
chwili jesteśmy w kolejnej edycji two-
rzenia nowego planu zatrudnień pra-
cowników o konkretnych profilach 
kompetencyjnych. Aktualnie wzmac-
niamy te procesy i szykujemy się na 
nowe otwarcie, ponieważ planujemy 
wprowadzenie nowych produktów 
i usług, a do tego są nam potrzebni 
kompetentni pracownicy.
w  ramach Alians OZE pracow-
nicy szkolą się na wiele sposobów. 
Robimy to w ramach studiów po-
dyplomowych, webinariów ze-
wnętrznych, udziału w  różnego 
rodzaju konferencjach. Nasi pra-
cownicy codziennie otrzymują 
newsy informacyjne o tym, co się 
dzieje na rynku pod kątem eko-
nomicznym, ciekawych projek-
tów międzynarodowych i polskich, 
obecnych strategii, innowacji, tego, 
jak się kształtuje polityka cenowa 
i  energetyczna. Poświęcamy dużo 
czasu na edukację własną w naszych 
strukturach, co buduje również na-
szą społeczność – w końcu „alians” 
oznacza przymierze. Zależy nam na 
tym, aby móc edukować naszych 
klientów o tym, jak zarządzać go-
spodarką energetyczną swojego 
domu czy swojego przedsiębiorstwa 
po to, aby mogli potraktować każde 
proponowane rozwiązanie jako in-
westycje. One bowiem zwrócą się za 
5-6 lat, a klienci będą mogli czerpać 
z nich maksymalne korzyści i pła-
cić tylko koszty minimalne, zamiast 
opłat stałych, tj. energii elektrycznej 

i dystrybucji – bo te ceny będą nie-
stety mocno windowały. Na bieżąco 
zderzamy naszą ofertę z oczekiwa-
niami klienta, również pod kątem 
jej czytelności i zrozumienia.

Cały rynek i biznes zaczął 
aktywnie uczestniczyć 
w transformacji
wiele projektów dużych spółek gieł-
dowych zostało już uruchomionych 
bądź jest w fazie przedstawiania stra-
tegii. Przykładowo banki wycofują 
wsparcie źródeł emisyjnych. Ale mu-
szą za tym pójść dalsze wsparcia – one 
z kolei mają wymiar legislacyjny oraz 
systemowy, jeśli chodzi o edukację. 
Pojawiło się wiele projektów, które są 
w stały sposób wpisane w działania 
uczelni takich jak AgH czy Sggw. 
Są to np. stałe profile na studiach in-
żynieryjnych, ale także nowe pozycje, 
jak studia technologii energii odna-
wialnej będące mariażem zagadnień 
energetyki, ciepłownictwa, ekolo-
gii i  inżynierii środowiska. w  ich 
zakresie widoczny jest mocny prze-
krój wszystkiego, co jest istotne, aby 
branżę energetyczną, fotowoltaiczną, 
a  także wiatrową rozumieć i odpo-
wiednio w nich działać. Część szkół 
umożliwia zdobywanie niektórych 
certyfikatów, np. efektywności ener-
getycznej. Istnieje duża dostępność 
kursów podyplomowych, jeśli chodzi 
o energię odnawialną. Najczęściej są 
to uczelnie komercyjne, które szybko 
się przekwalifikowały, bo rozumieją, 
że na bazie tych zmian w  ramach 
polityki energetycznej mogą wnieść 
swój udział w kształceniu ekologicz-
nych kadr.

Perspektywa dla zielonych 
miejsc pracy w Polsce 
Jak wygląda więc perspektywa dla 
zielonych miejsc pracy w  Polsce? 
Czy jest też szansa, aby ten sek-
tor zapewnił pracę dla osób, które 
ją stracą w  procesie dekarboniza-

cji polskiej energetyki? Pod kątem 
systemowym widoczny jest mocny 
trend komercjalizacji na uczelniach 
prywatnych. Brakuje jednak rozwią-
zań w edukacji publicznej. Mam na 
myśli np. szkoły techniczne czy licea, 
a także uczelnie wyższe. w tym za-
kresie również są do wykorzystania 
fundusze z  UE do tworzenia tego 
typu programów. To musi być zor-
ganizowane w sposób całościowy, bo 
mieliśmy już taki duży odpływ szkół 
zawodowych i kierunków inżynie-
ryjnych. Z innej strony – w kwietniu 
tego roku do Alians OZE dołączy 
grupa 3  praktykantów –  2  uczen-
nice technikum z kierunku Techniki 

urządzeń i systemy energii odnawial-
nej, a także uczeń technikum o kie-
runku fotowoltaicznym. Oni mają 
po 17 lat – i to jest właśnie to, czego 
my jako kraj potrzebujemy – aby za 
5-10 lat mieć już wykształcone kadry. 
Tam, gdzie będą redukowane miej-
sca pracy związane z paliwami kopal-
nymi – myślę tutaj o Śląsku (gdzie 
według programu rządowego o odej-
ściu od węgla ostatnia kopalnia ma 
zostać zamknięta w 2049 r.), należy 
uszanować tradycję tych ludzi i  im 
odpowiednio pomóc. w  ramach 
urzędów marszałkowskich, pro-
gramów wojewódzkich, powstają 
projekty tworzenia szkół i  profili 
techników energii odnawialnej wła-
śnie po to, aby zapewnić tym pra-
cownikom nowe miejsca pracy. To 
są często inżynierowie i  specjaliści, 
więc mają naprawdę dobre pod-
stawy do tego, aby się przekwalifi-
kować. Istotne jest, aby była dobra 
informacja oraz organizacja, syste-
mowe rozwiązania, dofinansowania 
i  odpowiednie wykorzystanie pro-
gramów unijnych, aby te przekwali-
fikowania były jak najmniej bolesne.

Naszymi największymi 
zagrożeniami są lęk, 
niewiedza i ignorancja  
generalnie, można mówić o  tym 
wszystkim w  aspekcie szans i  za-
grożeń. Naszymi największymi 
zagrożeniami są lęk, niewiedza 
i  ignorancja. Szansą jest z  kolei 
tworzenie społeczności, gdzie dzie-
limy się wiedzą. Na tej bazie można 
tworzyć zielone oraz satysfakcjonu-
jące miejsca pracy. Proszę tylko za-
uważyć –  mówiąc o  magazynach 
energii, pompach ciepła, stacjach 
ładowania samochodów, całych 
systemach grzewczych, które trzeba 
będzie zmieniać, generują się dzie-
siątki, jak nie setki tysięcy miejsc 
pracy, które mogą być powiązane 
z szeroko rozumianym OZE.

Poświęcamy dużo czasu 
na edukację własną 

w naszych strukturach, 
co buduje również 
naszą społeczność 
– w końcu „alians” 

oznacza przymierze. 
Zależy nam na tym, aby 
móc edukować naszych 

klientów o tym, jak 
zarządzać gospodarką 
energetyczną swojego 

domu, czy swojego 
przedsiębiorstwa po to, 
aby mogli potraktować 

każde proponowane 
rozwiązanie jako 

inwestycje. 

Edukacja sektora energetycznego 
w dobie transformacji
Polityka energetyczna stawia przed nami bardzo 
ambitne cele. Eksperci alarmują, że nie ma już czasu, 
aby nie angażować w transformację wszystkich 
dostępnych zasobów i sił. Dlatego też tak istotna jest 
kwestia aktywnej edukacji sektora, w tym pod kątem 
zielonych miejsc pracy. A jak to wygląda w praktyce?
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