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• Wiceprzewodniczący Komitetu PSPA ds. technologii wodorowych w transporcie 

• Koordynator wspierający w grupie roboczej ds. wykorzystania wodoru jako paliwa 

alternatywnego w transporcie przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska

• Koordynator i wykładowca studiów podyplomowych MBA w Collegium Humanum

„Zarządzanie technologiami wodorowymi”

• Wykładowca UKSW na studiach podyplomowych w przedmiotach związanych z magazynami energii.



Mikrosystemy

Przydatne informacje:

1. Wykład wspomagany slajdami
2. Pytania można zadawać (w rozsądnych ilościach) w trakcie wykładu. 
3. Skoro Państwo mi możecie zadawać pytania, ja też mogę. Warto słuchać.
4. W trakcie wykładu tematyka będzie „zasygnalizowana”. Warto pogłębiać swoją wiedzę indywidualnie.
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ROZDZIAŁ I
Magazyny energii – informacje ogólne, charakterystyka



Wybrane technologie magazynowania energii
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• Superkondensatory, SC

• Nadprzewodnikowe zasobniki energii, SMES

• Elektrownie szczytowo-pompowe, PSH

• Koła zamachowe, FES

• Pneumatyczne zasobniki energii, CAES

• Zasobniki ze skroplonym powietrzem, LAES

• Zasobniki z pompami ciepła, PHES

• Akumulatory Li-ion (LFP, LTO, NMC)

• Akumulatory NiCd

• Akumulatory NiMH

• Akumulatory kwasowo-ołowiowe

• Maszyny przepływowe żelazowo-chromowe, ICB

• Maszyny przepływowe wanadowe, VRB

• Maszyny przepływowe ZnBr

• Alkaliczne ogniwa paliwowe, AFC

• Ogniwa z kwasem fosforowym, PAFC

• Ogniwa zasilane metanolem, DMFC

• Ogniwa ze stopionym węglanem, MCFC

• Ogniwa z membraną wymiany protonów, PEMFC

• Ogniwa z elektrolitem stałym tlenkowym, SOFC

• Magazyny wodorowe, HES -> HRS

• Hybrydy

Elektryczne Elektrochemiczne

Termiczne

Mechaniczne

Chemiczne





Wymagania funkcjonalne

• Wycinanie pików

• Redukcja obowiązkowego czasu pracy 

źródeł konwencjonalnych 

• Regulacja rezerw

• Regulacja częstotliwości

• Regulacja napięcia

• Regulacja mocy

• Rozwój OZE

• Bezpieczeństwo systemowe

• Magazynowanie nadmiaru energii

• Bezpieczeństwo zwarciowe

• Black start 

• Pierwszy, drugi i trzeci poziom kontroli

• Możliwość redystrybucji energii

• Moc bierna

• Zabezpieczenie obciążenia 

szczytowego

• Wygładzenie krzywej popytu

• Wolne samorozładowanie

• Małe własne zużycie energii, straty

• Duża gęstość energii, mocy

• Wysoka sprawność systemu

• Niskie koszty operacyjne

• Niskie prawdopodobieństwo awarii

• Wysoki poziom bezpieczeństwa

• Długa żywotność

• Przyjazne środowisku

• Niski koszt inwestycyjny

• Niski koszt utrzymania

Wymagania techniczne





Levelized Cost of Storage (LCOS): LCOS can be defined as the total lifetime cost of the investment 
divided by its cumulative delivered electricity, 
𝑟 denotes the discount rate, 𝑁 the total lifetime in years

End-of-life (EoL) costs, capacity degradation and self-

discharge are not always taken into consideration.  



Integration of Vanadium Redox Flow Batteries in grid-connected Microgrids 
Jessica Papenheim



Integration of Vanadium Redox Flow Batteries in grid-connected Microgrids 
Jessica Papenheim



Parametry systemu można wyznaczyć na podstawie 
algorytmu opracowanego 

przez Uniwersytet Zielonogórski.



Od czego zależy żywotność, liczba cykli







Grupa Typ Zalety Wady

Litowe

NMC
• Dojrzałość technologii
• Szeroki wybór dostawców i integratorów
• Bardzo duża gęstość energii

• Technologia uważana za niebezpieczną 
• Relatywnie wysoka cena
• Ograniczenia w dostępności (elektro mobilność)
• Kosztowny recycling

LFP
• Bezpieczna
• Relatywnie najtańsza z grupy litowych

• Kosztowny recycling
• Wymagany reżim DoD dla zachowania gwarancji
• Wysoki koszt eksploatacji 
• Degradacja

LTO

• Duża żywotność ze względu na ilość cykli
• Duży zakres DoD
• Bezpieczna
• Wysoka sprawność 

• Relatywnie wysoka cena
• Ograniczony zakres funkcjonalności (cena!)
• Kosztowny recycling

Kwasowe Lead-Acid
• Bardzo dojrzała powszechnie dostępna
• Względnie tania oferująca niski CAPEX
• Dojrzałość technologii recyclingowej

• Bardzo wysoki OPEX (mała ilość cykli)
• Silnie ograniczona funkcjonalność (charakt. DoD)

Przepływowe VRFB

• Bardzo niski koszt eksploatacji
• Bezpieczeństwo - niewybuchowe, niepalne
• Niedegradująca
• Nieograniczona ilość cykli
• Skalowalność (niezależność mocy od pojemności)
• Brak samorozładowania
• 100% recyclingowalna

• Nieliczne referencje ze względu na świeżość 
technologii

• Ze względu na relatywnie niską gęstość energii 
wymaga więcej miejsca na instalację

• Niskie prądy ładowania i rozładowania ogranicza 
wybór funkcjonalności

Wodór • ?????????????????????????????????? • ?????????????????????????????????



Grupa i typ

Rezerwa
operacyjna
(Spinning
reserve)

Regulacja
częstotliwości

Bilansowanie
produkcji i

zapotrzebowani
a

Przesunięcie
produkcji energii

w czasie

Stabilizacja
systemu

elektroenergety
cznego

Strategiczny 
magazyn energii

Li-Ion LTO O *** * * *** *

Li-Ion LFP ** ** ** ** * *

Li-Ion NMC * ** * * * *

Przepływowe 
VRFB

O * *** *** * **

Kwasowo-
ołowiowe

* O O O O O

Wodór O O ** ** * ***

*** - bardzo zalecana
** - polecana
* - tylko w hybrydzie
O - nie zalecana

Wybór technologii w zależności od zapotrzebowania na funkcjonalność 1/3



Grupa i typ Jakość napięcia
Maksymalizacja
wykorzystania
produkcji OZE

Likwidacja
szczytów

dziennego
zapotrzebowania

Jakość zasilania

Wspomaganie
pracy sieci w

stanach
awaryjnych

(bezprzerwowość
zasilania

Li-Ion LTO ** * * ** *

Li-Ion LFP ** ** ** *** *

Li-Ion NMC *** * * * *

Przepływowe VRFB * *** *** * **

Kwasowo-ołowiowe * O * ** ***

Wodór * ** * * **

*** - bardzo zalecana
** - polecana
* - tylko w hybrydzie
O - nie zalecana

Wybór technologii w zależności od zapotrzebowania na funkcjonalność 2/3



Grupa i typ
Wsparcie pracy

wyspowej
Kompensacja
mocy biernej

Przesunięcie
inwestycji 

infrastrukturalnej w 
czasie

„Black start” Arbitraż cenowy

Li-Ion LTO * * * ** **

Li-Ion LFP ** * *** * **

Li-Ion NMC * * * * *

Przepływowe VRFB *** * ** * ***

Kwasowo-ołowiowe * * * *** O

Wodór ** * ** * **

*** - bardzo zalecana
** - polecana
* - tylko w hybrydzie
O - nie zalecana

Wybór technologii w zależności od zapotrzebowania na funkcjonalność 3/3



Depending on the type, we get different properties

Ultra high energy NMC
High energy density (~ 260Wh / kg): 
Up to 2.8MWh capacity in a 40 foot container
Over 96% efficiency at 0.5C current

High power NMC
Up to 50C
High performance used for frequency control, UPS

Ultra high power NMC

Better efficiency thanks to 4C charging / discharging

Number of cycles up to 10,000 

Special coating applied to the cathode to improve high 

power performance

Baterie NMC



LTO
Operation at temperatures: -30 ~ 60oC. Continuous
operation with a current of 4C and a peak current of 8 C.
High efficiency (RTE):> 95%. Lifetime of 20,000 cycles at 80%
DOD, 1C charging and discharging current. High security.
LTO cells can also be restarted after an event of excessive
discharging, unlike conventional lithium-ion cells. This
feature allows the user to handle battery cells in extreme
environmental conditions.

NMC+LFP+LTO (NANO)
The hybrid type link combines the advantages of the
individual NMC, LFP and LTO cells in one cell. Suitable for
extremely variable and dynamic working conditions. High
power, energy and safety features allow you to flexibly use
NANO cells in a variety of applications.









ROZDZIAŁ II
Magazyny litowo-jonowe





















Testy odbiorowe magazynu energii w skrócie obejmują sprawdzenie następujących punktów i trybów pracy:

1. Wykonanie pełnego cyklu ładowania i rozładowania magazynu energii. 

2. Praca przy przeciążeniu (obciążenie magazynu mocą systemu elektroenergetycznego). 

3. Praca z zadanymi wartościami (moc czynna, moc bierna, częstotliwość, napięcie) 

4. Sprawdzenie działania wyłączników i odłączników toru głównego DC i AC. 

5. Odczyt i przekazanie parametrów pracy ME przez system SCADA. 

Wszystkie pomiary dokonywane są za pomocą urządzeń zabudowanych w układzie magazynu energii przy 

podłączeniu magazynu do systemu elektroenergetycznego. 





Najczęściej spotykane: od 4kW d0 12kW



Domowe magazyny energii są dobrym rozwiązaniem w szczególności dla osób, które nie zużywają dużo
energii w ciągu dnia, kiedy produkcja jest największa, a chcą wykorzystywać ją na własne potrzeby w 100%.

Systemy magazynowania doskonale sprawdzą się także w miejscach, które narażone są na częste przerwy
w zasilaniu.

Korzyści z zastosowania akumulatorów to:

• maksymalizacja wykorzystania wyprodukowanej energii,
• niezależność energetyczna, mamy prąd nawet jeśli nie ma go w sieci,
• możliwość wykorzystania tam, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej – domek na działce czy w lesie,
• brak przerw w dostawie prądu,

• możliwość wyboru pojemności, w zależności od potrzeb.



ROZDZIAŁ II
Magazyny przepływowe







B. Dunn, H. Kamath, J. M. Tarascon, Science. 2011, 334 , 928





During charging the following reaction take place at the 
negative and positive electrode:
(negative)
𝑉(𝑎𝑞)3++𝑒−→𝑉(𝑎𝑞)2+
(4)
(positive)
𝑉𝑂(𝑎𝑞)2++𝐻2𝑂→𝑉𝑂2(𝑎𝑞)++2𝐻(𝑎𝑞)++𝑒−
(5)
During discharge:
(negative)
𝑉(𝑎𝑞)2+→𝑉(𝑎𝑞)3++𝑒−
(6)
(positive)
𝑉𝑂2(𝑎𝑞)++2𝐻(𝑎𝑞)++𝑒−→VO(𝑎𝑞)2++𝐻2𝑂



Schemat hydrauliczny

A. Trovò, G. Marini, A. Sutto, P. Alotto, M. Giomo, F. Moro,
M. Guarnieri, Appl. Energy 2019, 240, 893

Schemat elektryczny

A. Bhattacharjee, A. Roy, N. Banerjee, S. Patra, H. Saha, J. Power
Sources 2018, 396, 506



Schemat blokowy przy współpracy z PV

A. Bhattacharjee, H. Samanta, N. Banerjee, H. Saha, Energy 
Convers.Manag. 2018, 171, 1449

Uproszczony schemat blokowy przy 
współpracy z turbinami wiatrowymi

B. Xiong, Y. Yang, J. Tang, Y. Li, Z. Wei, 
Y. Su, Q. Zhang, IEEE Access
2019, 7, 162297



Istotne zalety technologii przepływowej:

• Moc niezależna od energii

• Nieograniczona ilość cykli (standard >20.000 cykli)

• Brak degradacji

• Żywotność systemów – min. 20 lat

• Elastyczność rozbudowy. Modułowość systemów.

• Uproszczony BMS

• Bezpieczeństwo – nie wybuchowe, nie palne

• Brak samorozładowania

• Brak degradacji mocy dla długich czasów rozładowania

• Możliwość zabudowy podziemnej

• Bankowa gwarancja parametrów (dla wybranych producentów)

• Elastyczność finansowania (OPEX versus CAPEX)

• 100% Recycling

• OPEX bliski zeru!

• Elastyczność rozwojowa (zmiana technologii elektrolitu nie zmienia konstrukcji systemu)







ROZDZIAŁ II
Magazyny wodorowe



OZE P2X ESS X2P



• Sprężony w postaci gazowej

• W postaci ciekłej

• Fizyczne wodorki metali. Wodór może być zaadsorbowany na 

powierzchni stopów niklu (np. LaNi5) i chromu (np. ZrCr2)

• Chemiczne wodorki metali (CaH2, KH, LiH, NaH, LiBH4, NaBH4)

• Metaliczny (wytworzony w laboratorium, nadprzewodnik)

• LOHC





Mały, 30 kg zbiornik wodoru







Projekt HESTOR – magazynowanie energii w postaci wodoru w kawernach solnych. Projekt AGH i Lotos



Układanie rurociągu 
kompozytowego do transportu 

wodoru

kompozyty.net

Materiał: 
• stal nierdzewna wysokiej czystości
• kompozyty

By GordonJ86 

Ciśnienie 20-210 bar



ROZDZIAŁ III
Bezpieczeństwo



1. Identyfikacja – określenie istniejących zagrożeń. Rozpoznanie wszystkich ważnych niepewnych punktów projektu, 
włącznie z konkretnymi czynnikami, które mogą pojawić się w trakcie projektu.

2. Ocena ilościowa – określa, jak duże są wskazane zagrożenia. Wskazujemy, jak duża może być rozpiętość, 
oddziaływanie niepewnych zdarzeń, działań, czynników.

3. Analiza – określamy, które zagrożenia mają dla nas największe znaczenie. Porównujemy dotychczasowe 
doświadczenie oraz wiedzę z oceną projektu.

4. Reakcja – postępowanie wobec zagrożeń. Określamy najlepszy sposób postępowania z zagrożeniami.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

ISO 31000 











Technologie bezpieczniejsze i te trochę mniej

https://www.youtube.com/watch?v=HLLX
u-2IUpQ

https://liiontamer.com/south-korea-identifies-top-4-
causes-that-led-to-ess-fires/





Bezpieczeństwo

Testy parametrów producenta, zgodność z 
normami

Testy bezpieczeństwa - próby przeładowania, 
próby zewnętrznego zwarcia, próba igłowa, próby 
odkształcenia, próby wymuszonego 
wewnętrznego zwarcia

Testy wydajnościowe - ocena pojemności 
akumulatora, rezystancji wewnętrznej, 
prędkość ładowania i rozładowania, 
samorozładowanie

Testy środowiskowe - test wibracyjny, test 
uderzeniowy, test cyklu temperaturowego, 
test szybkiej zmiany temperatury oraz test 
wilgotności i ciepła itp

BMS 
i nie 
tylko





Zarządzanie ryzykiem na każdym etapie

realizacji projektu

Badania, certyfikacja

• ogniw, zespołów bateryjnych

• systemów bezpieczeństwa

• systemów wspierających

• kompletnych ESS

SYSTEMY ESS

Bezpieczeństwo z TÜV SÜD 



ROZDZIAŁ IV
Mikrosystemy





2 elektrolizery 100MW

turbiny gazowe 60MW



elektro.info
Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce





ROZDZIAŁ V
Regulacje



• EN 62133-2:2017 dotyczy ogniw
• IEC 62620:2014 dotyczy ogniw, testy
• IEC 62619 – dotyczy ogniw, bezpieczeństwo, testy
• VDE-AR-E 2510-50 dotyczy ESS , bezpieczeństwo
• IEC 61000-x kompatybilność elektromagnetyczna EMC
• IEC 62109-1/2:2010 dotyczy inwerterów w kontekście połączenia z 

instalacjami PV
• VDE-AR-N 4105 dotyczy generacji na niskim napięciu
• EN 50272-1:2010 dotyczy ogniw
• IEC 62619:2017 dotyczy ogniw
• IEC 61508-1:2010 dotyczy systemów zabezpieczeń elektronicznych
• IEC 61427-1:2013 dotyczy ogniw, testy cykli
• UN 38.3 dotyczy bezpieczeństwa transportu ogniw litowo jonowych
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 

czerwca 2019 r. dotyczy rynku wewnętrznego energii elektrycznej
• Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 

dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczy rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej

• VDE AR 2510-50 bezpieczeństwo ESS z bateriami litowymi i wpływ na 
środowisko

• IEC 62485-5 dotyczy systemów bateryjnych do 1,5 kV DC
• VDE-AR N 4105 dotyczy inwerterów
• VDE 0124-100 dotyczy inwerterów

• DOE/ID-11069 – żywotność ogniw w EV
• DOE/ID-11173 – żywotność superkondensatorów w EV  
• IEC 62660-1/2 – dotyczy ogniw w EV  
• IEC 62619 – dotyczy ogniw w magazynach energii 
• IEC 62620 - dotyczy ogniw w magazynach energii   
• ISO 12405-1/2 - dotyczy pakietów baterii w EV  
• SAE J2464 - dotyczy ogniw w EV  
• SAND 2017-6925 - dotyczy pakietów baterii w EV   
• SBA S1101 - japoński standard ogniw litowych  
• ECE R100 - dotyczy pakietów baterii w EV 
• SAND 2005-3123 - dotyczy pakietów baterii w EV 

Wybrane dyrektywy i normy 
europejskie



Swojej legalnej definicji wreszcie doczekały się:

• Magazyn energii elektrycznej jako: instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci 
elektroenergetycznej.

• Magazynowanie energii elektrycznej jako: 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.

• Magazyny energii otrzymały także definicję sprawności: sprawność magazynu energii elektrycznej rozumie się jako stosunek 
energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu energii elektrycznej do energii elektrycznej wprowadzonej do tego magazynu, 
wyrażony w procentach, w ramach jednego pełnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nominalnej 
pojemności tego magazynu oraz ładowania i rozładowywania go mocą nominalną.

• Poszerzono także definicję przedsiębiorstwa energetycznego, którym teraz jest spółka prowadząca działalność w zakresie 
magazynowania energii.

• Dostosowania wymagała także definicja odbiorcy końcowego, aby straty związane z magazynowaniem energii nie były uznawane 
za zużycie końcowe. Uważa się za niego: odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku 
nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, 
magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

• Dużą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest objęcie magazynowania energii koncesją – chociaż nie w całym spektrum. 
Obowiązkiem uzyskania koncesji objęto magazyny energii o mocy powyżej 10 MW.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z najnowszymi zmianami



• Obecnie magazynowanie energii jest uznane za proces energetyczny (art.1)
1. Magazyn energii elektrycznej – instalację umożliwiającą magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej (pkt 10k);
2. Magazynowanie 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 (pkt 59)

• Wskazane są obowiązki operatora magazynu energii, forma raportowania oraz formy zgłoszenia, opłaty (art.7)
1. Umowa o przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej, oprócz postanowień wskazanych w ust. 2, zawiera również postanowienia określające parametry

magazynu energii elektrycznej, w szczególności łączną moc zainstalowaną elektryczną magazynu energii elektrycznej wyrażoną w kW, pojemność nominalną
wyrażoną w kWh i sprawność magazynu energii elektrycznej.

2. Przez sprawność magazynu energii elektrycznej rozumie się stosunek energii elektrycznej wyprowadzonej z magazynu energii elektrycznej do energii elektrycznej
wprowadzonej do tego magazynu, wyrażony w procentach, w ramach jednego pełnego cyklu pracy magazynu energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nominalnej
pojemności tego magazynu oraz ładowania i rozładowywania go mocą nominalną

3. Za przyłączenie magazynu energii elektrycznej opłatę ustala się na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.
4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi

zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej „zaliczką”, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o
określenie warunków przyłączenia.

5. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się
ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny z wyłączeniem przyłączanego magazynu energii elektrycznej o łącznej mocy
zainstalowanej nie większej niż 2 MW oraz przyłączanej instalacji odbiorcy końcowego, której część będzie stanowił magazyn energii elektrycznej, pod warunkiem że
łączna moc zainstalowana tego magazynu i moc przyłączeniowa instalacji odbiorcy końcowego jest nie większa niż 5 MW

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z najnowszymi zmianami



• Koncesje, rejestry, taryfy (art.32, art.43, art.45)
1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej w magazynach energii elektrycznej o 

łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 MW.
2. Operator systemu elektroenergetycznego prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazynów energii elektrycznej przyłączonych do jego sieci. Wpisowi 

do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.
3. Magazyn energii elektrycznej będący częścią jednostki wytwórczej wyposaża się w układ pomiarowo-rozliczeniowy rejestrujący ilość energii elektrycznej 

wprowadzonej do magazynu energii elektrycznej i wyprowadzonej z tego magazynu, niezależnie od układu pomiarowo-rozliczeniowego rejestrującego 
ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i wprowadzonej do sieci przez tę jednostkę

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z najnowszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych źródłach energii z najnowszymi zmianami

• Definicja (art.2)
1. magazyn energii – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących 

obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie;”.



Ostatnia nowelizacja ustawy o rynku mocy z 23 lipca 2021 roku weszła w życie 1 września. Dokument wprowadza 
ważne zmiany dla odbiorców energii.

Nowelizacja ujednolica definicję magazynu energii znajdującą się w ustawie o rynku mocy z definicją wprowadzoną w
ustawie Prawo energetyczne.

Ponadto magazyny energii włączono do definicji jednostki fizycznej wytwórczej zawartej w ustawie o rynku mocy.

Jednocześnie magazyny energii zaliczono do podmiotów, które wnoszą opłatę mocową.



Zmiany, które wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o rynku mocy dotyczą między innymi sposobu kalkulacji
stawek oraz poboru opłaty mocowej. Zmiany dotyczą także przepisów obejmujących magazyny energii.

Wysokość zryczałtowanej opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii od 1 stycznia 2028 roku będzie zależeć
od indywidualnej krzywej poboru. Innymi słowy, większego znaczenia nabierze różnica pomiędzy zużyciem energii w
godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach w ciągu danej doby. Co ważne, nowe
zasady dotyczą także gospodarstw domowych

W przypadku magazynów energii zasilanych z sieci elektroenergetycznej przyjmuje się, że emisja dwutlenku węgla
wynosi zero. Natomiast w przypadku magazynów energii, które bezpośrednio współpracują ze źródłem wytwórczym
przyjmuje się emisję tego źródła wytwórczego.



Hybrydowa instalacja energii odnawialnej to, zgodnie z definicją ustawy o OZE, instalacja wytwarzająca energię
elektryczną lub energię elektryczną i ciepło oddzielnie w odnawialnych źródłach energii, które mogą być
wspomagane przez inne (nieodnawialne) źródła energii, zużywane wspólnie w jednostce wytwórczej.

Może być ona połączona z magazynem energii.

Hybrydowy układ dwóch źródeł energii nazywany jest podwójnym (ang. bivalent), natomiast układ wielu źródeł –
wielorakim (ang. multivalent).

Zadaniem hybrydowych instalacji energii odnawialnej jest wzajemna kompensacja wad i zalet zastosowania
poszczególnych źródeł energii.



Do hybrydowych instalacji energii odnawialnej należą także systemy wykorzystujące jedno źródło odnawialne
połączone z magazynem energii.

W celu zapewnienia niezależności układowi tego rodzaju można dodatkowo zastosować ogniwa paliwowe. Przy
wykorzystaniu systemu automatycznego nadzoru możliwe jest sterowanie źródłami energii i optymalizacja ich
wykorzystania.

W instalacjach wielkoskalowych efektywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie do magazynowania energii
elektrowni szczytowo-pompowych, maszyn przepływowych, cavern z wodorem

W tworzeniu hybrydowych instalacji OZE przodują obecnie Indie, których celem jest osiągnięcie 100 GW energii
ze słońca oraz 60 GW z wiatru do roku 2022



1. AES Energy Storage – wspólne rozwiązanie z Siemensem (USA-Niemcy), 

http://fluenceenergy.com/energy-storage-solutions/energy-storage-technology/

2. ESS – Amerykanie, https://www.essinc.com/energy-storage-products/

3. Pathion – Amerykanie, https://www.pathion.com/pathion-power-vault-max/

4. Doosan – Amerykanie, http://www.doosangridtech.com/

5. Bosch, 

6. Schneider Electric, 

7. Samsung, 

8. NEC Energy Solutions, 

9. ABB, 

10. VIZenergy – Amerykanie, https://www.viznenergy.com/product-gs200/

11. S&C Electric Company – Amerykanie, 

https://www.sandc.com/en/solutions/energy-storage-for-microgrids/

12. Corvus Energy – Kanadyjczycy i Norwegowie, 

https://corvusenergy.com/containerized-energy-storage-system/

13. Ecoult – Australijczycy, https://www.ecoult.com/products

14. Alfen - Holendrzy, https://alfen.com/en/energystorage

15. BYD – Amerykanie, http://en.byd.com/usa/energy/utility-ess/

16. Clean Energy Storage – Amerykanie, http://cleanenergystorage.net/products/

17. Fiamm – Włosi, https://www.fiamm.com/en/europe/industrial-

batteries/products.aspx

18. GE 

19. Greencharge (Engie Storage) – Amerykanie, 

http://www.engiestorage.com/products-services/

20. Greensmith Energy – Amerykanie, 

http://www.greensmithenergy.com/installations

21. Kokam – Koreańczycy, http://kokam.com/container-2/

22. LG Chem – Koreańczycy, http://www.lgchem.com/pl/ess/ess

23. NEC 

24. Panasonic 

25. Redflow – Australijczycy, https://redflow.com/products/redflow-zbm2/

26. Saft – Francuzi, https://www.saftbatteries.com/market-

sectors/utilities/renewables-microgrids

27. Stem Inc – Amerykanie, https://www.stem.com/grid/

28. Sumitomo – Japończycy, https://global-

sei.com/company/press/2017/03/prs025.html

29. Younicos/Aggreco – Niemcy i Amerykanie, https://www.aggreko.com/en-

us/products/energy-storage

30. CATL – Chińczycy (korespondowałem), 

http://www.catlbattery.com/en/web/index.php/product/energy

31. XALT Energy – Amerykanie, https://www.xaltenergy.com/cells/

32. EEMB – Chińczycy, 

http://www.eemb.com/battery/rechargeable-battery/li-polymer-

battery.html?gclid=EAIaIQobChMIwZm8xPOu3gIVhqgYCh17GQMEEAMYAyAAE

gLBEfD_BwE

33. Zhyle/Yinlong – Chińczycy, http://www.zhyle.com/en/sohw-1287.html

34. Lico – Chińczycy, http://licotech.com/about-us/history/

35. Alpha – Chińczycy, https://www.alpha-ess.com/Web/Product.aspx#div_battery

36. Leclanche – Szwajcarzy, http://www.leclanche.com/technology-

products/products/titanate-racks/

37. RedT – Brytyjczycy, https://redtenergy.com/

Wybrani producenci
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Warto śledzić miedzy innymi informacje na stronach:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
2. Polska Izba Magazynowania Energii
3. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
4. www.wysokienapiecie.pl
5. www.gramwzielone.pl
6. www.energetyka24.com
7. www.energystorage.org
8. www.ease-storage.eu
9. www.en.cnesa.org
10. www.bves.de

http://www.wysokienapiecie.pl/
http://www.gramwzielone.pl/
http://www.energetyka24.com/
http://www.energystorage.org/
http://www.ease-storage.eu/
http://www.en.cnesa.org/
http://www.bves.de/
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