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OBSZAR APLIKACYJNY - ODBIORCA KOŃCOWY

• Wsparcie w bilansowaniu mikrosystemów elektroenergetycznych funkcjonujących w ramach gospodarstw domowych.

• Wsparcie istniejących bloków wytwórczych w obszarze energetyki zawodowej

• Wsparcie w bilansowaniu mikrosystemów elektroenergetycznych funkcjonujących w ramach nowoczesnej energetyki 

przemysłowej.

• Możliwy udział w usługach systemowych typu DSR dla klastrów, sieci dystrybucyjnych, sieci przesyłowych (indywidualnie i 

grupowo).

• Rozwój mikro instalacji OZE.

• Wsparcie dużych i średnich instalacji OZE.

• Element najmniejszej komórki energetycznej w przyszłych systemach typu SMART GRID.



OBSZAR APLIKACYJNY - ELEKTROMOBILNOŚĆ

• Krytyczny element systemów napędowych pojazdów elektrycznych.

• Układy magazynów energii dla wsparcia potrzeb własnych elektromobilności umożliwiające optymalizację pracy istniejących 

sieci dystrybucyjno-rozdzielczych  i przesyłowych (odciążanie sieci w trakcie dużego poboru 

na potrzeby elektromobilności w ujęciu lokalnym, obszarowym i krajowym).

• Możliwość budowania układów hybrydowych do zasilania potrzeb własnych elektromobilności na obszarach 

niezelektryfikowanych z uwzględnieniem technologii OZE.

Bez energii elektrycznej (rozwoju sieci typu SMART GRID), do tego dostępnej 

bez jakichkolwiek zakłóceń, rozwój transportu wykorzystującego pojazdy z napędem 

elektrycznym nie jest możliwy. 



OBSZAR APLIKACYJNY – SMART GRID

• Umożliwia współpracę dużych i małych komórek 

energetycznych (typu dom, grupa domów, duże 

osiedle, miejscowość, gmina itd.), które będą lokalnie 

i obszarowo tworzyły sieci typu SMART GRID, 

kompensując stany dynamiczne, które będą 

zachodziły w tych instalacjach podczas współpracy, 

operacji łączeniowych i rozłączeniowych.

SMART GRID i SMART CITY wzajemnie się przenikają!

pl.depositphotos.com



OBSZAR APLIKACYJNY – SMART CITY

• Energetyzacja aglomeracji miejskich, czyli rozwój  własnej, lokalnej, średniej, małej i mikro generacji (konwencjonalne i 

alternatywne technologie wytwórcze podparte ZASOBNIKAMI ENERGII) co umożliwi poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego mieszkańców tych aglomeracji. Fundament funkcjonowania sieci typu SMART GRID na terenie aglomeracji 

miejskich. 

SMART GRID i SMART CITY wzajemnie się przenikają!
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MEE – KOSZT JEDNOSTKOWY ENERGII I 
NAKŁADY INWESTYCYJNE 

Jednostkowy nakłady inwestycyjne MEE 

scenariusz 2030 w €2014/kW 

Jednostkowy koszt energii z MEE

scenariusz 2030 w €2014/MWh 

(źródło: PwC, w €2014)
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PRZYSZŁY RYNEK ENERGII W OKRESIE 
EWOLUCJI SYSTEMÓW 

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Założenia regulacji finansowo-prawnych dla sieci typu SMART GRID są opracowywane.

Przykładowe uwarunkowania dla nowych rynków energii:

• Rosnące ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej – produkt deficytowy a może ekskluzywny systemów scentralizowanych.

• Stopniowo zmniejsza się liczba odbiorców końcowych - biernych użytkowników ryku energii a rośnie liczba prosumentów (potencjalnie 

czynnych użytkowników ryku energii).

• Decentralizacja podsektora wytwórczego, produkcja w miejscu odbioru. Przewidywane okresowe nadwyżki energii 

w systemach typu SMART GRID.

• W przyszłości bilansowanie i zarządzanie w obszarze sieci typu SMART GRID ze wszystkimi konsekwencjami technicznymi.

• Elektromobilność stanowi wyzwanie dla SMART GRIDU (duże potrzeby energetyczne w początkowym okresie ewolucji sektora 

transportowego).

• i inne



ASPEKTY FINANSOWE

• CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU HURTOWYM I BILANSUJĄCYM
• SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ
• SKŁADNIK STAŁY STAWKI SIECIOWEJ I OPŁATA PRZEJŚCIOWA
• STAWKA JAKOŚCIOWA 
• OPŁATA OZE
• OPŁATA MOCOWA

ASPEKTY OPERACYJNE

• LIMITY PRZERW W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
• WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OSE ZA PRZERWY PLANOWANE I NIEPLANOWANE
• RYZYKO ADMINISTRACYJNYCH OGRANICZEŃ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZACHĘTY REGULACYJNE STOSOWANIA 
MAGAZYNÓW ENERGII



ZASOBNIKI ENERGII W SYSTEMACH ZASILANIA NOWOCZESNYCH 
AGLOMERACJI MIEJSKIEJ - PRZYKŁADY

Kraj Nazwa Moc [kW] Technologia Funkcja w systemie

Czechy South Bohemian Science and 

Technology Park - B64 (Budweis)

30 Przepływowe ogniwa wanadowe Pokrycie zapotrzebowania na energię w mikrosieci

Sumava National Park CellCube 

- B64 s.r.o. (Sumava)

10 Przepływowe ogniwa wanadowe Pokrycie zapotrzebowania na energię dla samochodów elektrycznych 

Dania Lem Kær 1.2 MW ESS Demo -

Vestas Wind Systems

1200 Baterie litowo- tytanowe Regulacja częstotliwości, magazynowanie energii z odnawialnych 

źródeł energii

Vestas Lem Kær ESS Demo 400 

kW

400 Baterie litowo-jonowe Regulacja częstotliwości, magazynowanie energii z odnawialnych 

źródeł energii

Finlandia Helen BESS - Landis+Gyr 

(Toshiba Group) (Helsinki)

1200 Baterie litowo-jonowe Regulacja częstotliwości, magazynowanie energii z odnawialnych 

źródeł energii, zmiana w czasie dystrybucji energii z odnawialnych 

źródeł (renewables Energy Time Shift), wzmocnienie niezawodności 

dostaw/elastyczność (resiliency), źródło regulacji napięcia (voltage 

support)

Suomenoja Power Plant - Fortum

/ Saft (Espoo)

2000 Baterie litowo-jonowe Zmiana w czasie profilu dobowego obciążenia (Electric Energy Time 

Shift), produkcja energii elektrycznej na miejscu (on-site power), 

wzmocnienie niezawodności dostaw /elastyczność (resiliency), 

magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

Źródło: https://www.energystorageexchange.org/projects



Kraj Nazwa Moc [kW] Technologia Funkcja w systemie

Francja Reunion Island Pegase Project 1000 Bateria sodowo-siarkowa Zmiana w czasie profilu dobowego obciążenia (Electric Energy Time Shift), zasilanie odbiorców 

(Electric Supply Capacity)

Smart ZAE Flywheel Project - COFELY 

INEO (Tuluza)

100/100 Koło zamachowe/Baterie litowo-jonowe Zarządzanie rachunkami za energię elektryczną przez źródła odnawialne (Electric Bill Management 

with Renewables), regulacja częstotliwości, możliwości pracy w mikrosieci, zapewnienie niezawodności 

i parametrów jakościowych energii elektrycznej

Carros NICE GRID (Carros) 1100+250+66 Baterie litowo-jonowe Zmiana profilu dobowego generacji z lokalnych odnawialnych źródeł energii, źródło regulacji 

napięcia (voltage support), praca zarówno w RPZ jak i na niskim napięciu

Hiszpania FerroSmartGrid -

Recuperation/Interoperability Node 

(Malaga)

50 Superkondensator Wykorzystanie energii odzyskanej w wyniku hamowania pociągów, możliwości zasilania z lokalnych 

źródeł energii, możliwość pracy w mikrosieci, regulacja napięcia

Ferrolinera WESS: Li-Ion Batteries - Win 

Inertia (Madryt)

300 Baterie litowo-jonowe Wykorzystanie energii odzyskanej w wyniku hamowania pociągów do ładowania pojazdów 

elektrycznych, możliwości zasilania z lokalnych źródeł energii, możliwość usprawnienia pracy sieci 

dystrybucyjnej 

Endesa HQ B2G (Barcelona) 20 Baterie litowo-jonowe Integracja źródeł odwanianych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, możliwość regulacji 

trójnej, zmiana zapotrzebowania na energię elektryczną w czasie, (time shifting) 

Smart City Malaga (MT) 106 Baterie litowo-żelazowo-fosforanowa Rezerwa mocy, źródło regulacji napięcia

Holandia Johan Cruyff ArenA Storage - The 

Mobility House (Amsterdam)

4000 Baterie litowo-jonowe Zarządzanie stroną popytową, regulacja częstotliwości, zmiana w czasie profilu dobowego 

generowanej energii ze źródeł odnawialnych, produkcja energii elektrycznej na miejscu, sieć 

podłączona komercyjnie – zapewnienie parametrów jakościowych i niezawodnościowych

Etten-Leur Smart Storage – Enexis (Etten-

Leur)

400 Baterie litowo-jonowe Praca w mikrosieci, rezerwa mocy ze źródeł PV, zasobniki przyłączone do strefy mieszkalnej z dużym 

zagęszczeniem paneli PV, OSD może sterować źródłem tak aby pokryć straty w sieci

ZASOBNIKI ENERGII W SYSTEMACH ZASILANIA NOWOCZESNYCH 
AGLOMERACJI MIEJSKIEJ - PRZYKŁADY

Źródło: https://www.energystorageexchange.org/projects



Kraj Nazwa Moc [kW] Technologia Funkcja w systemie

Irlandia Tallaght Smart Grid Testbed: Lithium Ion 

Battery - Freqcon GmbH (Dublin)

300 Baterie litowo-jonowe Zmiana w czasie profilu dobowego obciążenia (Electric Energy Time Shift), rezerwa mocy, regulacja częstotliwości, podłączona 

komercyjnie – zapewnienie parametrów jakościowych i niezawodnościowych, źródło regulacji napięcia, magazynowanie energii 

ze źródeł odnawialnych

Niemcy WEMAG Schwerin Battery Park –

Younicos (Schwerin)

15000 Baterie litowo-jonowe Odnowa systemu elektroenergetycznego (black start), regulacja częstotliwości, regulacja napięcia 

DMG Gildemeister CellCube Industrial 

Smart Grid (Bielefeld)

260 Przepływowe ogniwa wanadowe Regulacja trójna, podłączony komercyjnie – zapewnienie parametrów jakościowych i niezawodnościowych, zmiana w miejscu 

zainstalowania możliwości magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (Onsite Renewable Generation Shifting)

Fast-Charging e-Bus Münster 55 Baterie litowo-jonowe (LiNiCoAlO

2)

zmiana w miejscu zainstalowania możliwości magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, Integracja źródeł odwanianych z 

punktem ładowania autobusów elektrycznych, zmiana w czasie dystrybucji energii z odnawialnych źródeł (renewables Energy 

Time Shift), wzmocnienie sieci dystrybucyjnej

SmartRegion Pellworm (Lithium-Ion) 

(Wyspa Pellworm)

560 Baterie litowo-jonowe Zasilanie odbiorców, zmiana w czasie dystrybucji energii elektrycznej, integracja ze źródłami odnawialnymi zainstalowanymi na

wyspie

Portugalia Graciosa Project - Younicos & Recharge 

(Wyspa Graciosa – Azory)

6000 Baterie litowo-jonowe tytanowe Zasilanie odbiorców, magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych

Szwecja Falköping Substation Smart Grid – ABB  

(Falköping)

75 Baterie litowo-jonowe magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, Zarządzanie rachunkami za energię elektryczną przez źródła odnawialne, 

zasilanie odbiorców, utrzymanie rezerwy mocy,

Włochy Enel Dirillo Substation BESS Project 

(Contrada Dirillo,

Ragusa)

2000 Baterie litowo-jonowe Wzmocnienie sieci dystrybucyjnej , ramping

Enel Isernia Smart Grid Project 1000 Baterie litowo-jonowe Zmiana w czasie profilu dobowego obciążenia, dostępna moc do zasilenia odbiorców

UK WPD Falcon Project, GE Durathon 

(Milton Keynes)

250 Bateria chlorkowo-niklowa Regulacja napięcia, Rezerwa mocy, podłączony komercyjnie – zapewnienie parametrów jakościowych i niezawodnościowych

EPSRC Grid Connected Energy Storage 

Research Demonstrator with WPD and 

Toshiba (Wolverhampton)

2000 Baterie litowo-jonowe tytanowe podłączony komercyjnie – zapewnienie parametrów jakościowych i niezawodnościowych, regulacja częstotliwości

Customer-Led Network Revolution ESS2-

1 - Northern Powergrid

(Rise Carr, Darlington)

100 Baterie litowo-jonowe Regulacja napięcia, wzmocnienie sieci dystrybucyjnej, Zmiana w czasie profilu dobowego obciążenia

ZASOBNIKI ENERGII W SYSTEMACH ZASILANIA NOWOCZESNYCH 
AGLOMERACJI MIEJSKIEJ - PRZYKŁADY

Źródło: https://www.energystorageexchange.org/projects
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DZIAŁANIA OSD W OBSZARZE INTELIGENTNYCH AGLOMERACJI 
MIEJSKICH W POLSCE

L

p

.

OSD Przyłączanie stacji

ładowania do

obsługi

elektromobilności

Instalacja

transformatorów

rozdzielczych

z podobciążeniową

regulacją napięcia

Pilotażowe

instalacje

umożliwiaj

ace

magazyno

wanie

energii

elektrycznej

Układy

diagnostyczne w

sieciach SN

(smart metering i

PQ)

Automatyzacja

sieci –

możliwości

zdalnej

rekonfiguracji

OZE –

mikroźródła

Infrastruktura

telekomunikacyjna

poziomu 5G

Usługa

DSR/DSM

Standaryzacja

rozwiązań typu

smart

Przykładowe

aglomeracje z

pilotażowymi

instalacjami

smart city

Prowadzenie

kampanii

informacyjno-

edukacyjnej w

obszarze smart

grid

1 Enea Operator tak bd tak tak tak tak bd bd (raczej

tak)

tak Bydgoszcz tak

2 Energa

Operator

tak tak tak tak bd tak Bd bd (raczej

tak)

bd Gdynia tak

3 PGE

Dystrybucja

tak tak tak tak tak tak bd bd (raczej

tak)

bd Łódź, Augustów tak

4 Innogy Stoen

Operator

tak tak tak tak tak tak bd tak bd Warszawa tak

5 Tauron

Dystrybucja

tak bd tak tak tak tak bd tak bd Wrocław tak

6 PKP

Energetyka

bd (raczej tak) bd tak tak bd tak bd tak tak Nd tak

Źródło: Kłos M., Paprocki W.: Rozwój infrastruktury energetycznej w inteligentnej aglomeracji. 

Mobilność w aglomeracjach przyszłości. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Sopot 2018 r.


