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• Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TÜV SÜD 

• Członek globalnego komitetu sterującego HyTime ds. technologii wodorowych

• Prezes Zarządu Hydrogen Poland

• Członek grup roboczych Energetyka i E-mobility w Hydrogen Europe

• Wiceprzewodniczący Komitetu Elektromobilności Krajowej Izby Gospodarczej

• 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.



Samochód elektryczny 
Koniec XIX wieku
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Sonda - Pełny Gaz, TVP, DCTube79, https://www.youtube.com/watch?v=Qy4hZrNgs1M&list=PL219429656715C9A3&index=84
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ROZDZIAŁ I
Charakterystyka popytu na energię elektryczną



O co tyle hałasu z tą elektromobilnością i obniżeniem emisji





Z czego składa się rachunek za energię?

• Opłata dystrybucyjna zmienna/sieciowa
• Opłata dystrybucyjna/przesyłowa stała
• Opłata przejściowa
• Opłata abonamentowa
• Opłata kogeneracyjna całodobowa
• Opłata OZE całodobowa
• Opłata mocowa
• Opłata jakościowa

Opłata przejściowa, jest stałą opłatą, traktowaną jako wynagrodzenie za usługę
udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość dla gospodarstw
domowych obliczana jest ze względu na roczne zużycie energii. Ustalone są trzy limity
zużycia: poniżej 500 kWh/rok, między 500 kWh/rok, a 1200 kWh/rok, oraz więcej niż 1200
kWh/rok. Konkretnie dotyczy ona pokrywania kosztów generowanych u wytwórców energii
w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Opłata jakościowa, jest to opłata zależna od zużywanej energii, pokrywa koszty utrzymania
równowagi w systemie elektroenergetycznym.

Opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Została wprowadzona nowelizacją ustawy o
OZE z 2015 roku i po raz pierwszy doliczona do rachunków w lipcu 2016 roku – na poziomie
2,51 zł za MWh. W 2017 roku wyniosła 3,7 zł za MWh, a od 2018 r. ustalono ją na poziomie
równym zero. W 2018, 2019 i 2020 roku opłata OZE pojawiała się jako składowa rachunku
za prąd jako 0 zł.

Opłata kogeneracyjna została wprowadzona, aby promować rozwiązania bardziej
ekologicznego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Od początku 2021
roku wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej wynosi 0,00 zł/MWh.

Opłata mocowa została wprowadzona od początku 2021 roku po to, aby pokryć koszty
utrzymania w dyspozycji mocy wytwórczych niezbędnych do stabilizacji sieci. W przypadku
gospodarstw domowych jej wysokość jest zależna od zużycia i waha się od 1,87 zł netto do
10,46 zł netto na miesiąc. W przyapdku innych odbiorców wynosi 0,0762 zł/kWh.

Energia czynna, jest to właśnie wartość energii, którą zużywamy w danym okresie.
Opłata za energię czynną to nic innego jak iloczyn wykorzystanych kilowatogodzin i ceny
1 kWh, którą definiuje dystrybutor i sprzedawca.

Opłata dystrybucyjna/przesyłowa stała, jest zależna od charakteru poboru energii, lub
od wielkości zapotrzebowania na moc, która ustalana jest podczas podpisywania z
Zakładem Energetycznym. W przypadku gospodarstw domowych, dotyczy ona głównie
kosztów konserwacji urządzeń elektrycznych oraz kosztów eksploatacji sieci przesyłowo-
dystrybucyjnych. Opłata składa się również na utrzymanie załóg interwencyjnych.

Opłata dystrybucyjna zmienna/sieciowa, jest zależna od liczby wykorzystanych
kilowatogodzin, dotyczy przesyłu wymaganej energii. Generalnie tyczy się to drogi
energii elektrycznej, którą pokonuje ona od dystrybutora do odbiorcy, czyli
gospodarstwa domowego. Uwzględnia ona również straty w przesyle energii.

Opłata abonamentowa, generalnie jest to opłata dotycząca obsługi klienta. Tyczy się
przygotowywania przez Zakład Energetyczny rachunków oraz ich dostarczania do
klientów, dodatkowo pokrywa również koszty związane z odczytami liczników.
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Procentowy udział 
w krajowej produkcji energii 
elektrycznej poszczególnych 

grup elektrowni według 
rodzajów paliw w 2020 roku







Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 
1960÷2020
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Krajowe zużycie energii elektrycznej
wzrosło o 9,39 procent w skali roku i
wyniosło 13,63 TWh w maju 2021
roku. Dane opublikowały Polskie Sieci
Elektroenergetycznych (PSE).

W okresie styczeń-maj 2021 roku
krajowe zużycie wzrosło o 6,7 procent
r/r do 72,67 TWh.



Sierpień 2021Styczeń 2021

Minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc
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Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen
sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii)
realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w
konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego
rynku energii elektrycznej (tj. do spółek obrotu w
ramach kontraktów dwustronnych oraz na giełdę
energii). W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się
sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na
jego techniczny charakter).

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej



Nowy rekord 
zapotrzebowania



Cztery scenariusze rozwoju rynku energii







Znane stawki opłaty mocowej na 2022 rok! 
Znaczące wzrosty w stosunku do 2021 roku. Przekroczony próg 100 zł za MWh.

• Dla grup odbiorców innych niż G oraz C1 stawka opłaty uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w
wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) wyniesie 0,1026 zł/kWh (w stosunku do 0,0762
zł/kWh w 2021 r.).

• W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 płacona jest opłata ryczałtowa za punkt poboru energii. Stawka miesięczna
zależna jest od rocznego zużycia energii.

• Dla zużycia poniżej 500 kWh stawka opłaty mocowej wyniesie w 2022 r. 2,37 zł netto/miesiąc (w 2021 r. było to 1,87 zł)

• Dla zużycia od 500 kWh do 1200 kWh stawka wyniesie 5,68 zł netto/miesiąc (w 2021 było to 4,48 zł)

• Dla zużycia od 1200 kWh do 2800 kWh stawka wyniesie 9,46 zł netto/miesiąc (w 2021 było to 7,47 zł)

• Dla zużycia powyżej 2800 kWh stawka wyniesie 13,25 zł netto/miesiąc (w 2021 było to 10,46 zł)

Sposób wyliczania opłaty mocowej na 2022 rok jest inny niż w ubiegłym roku. Został zmieniony nowelizacją ustawy o 
rynku mocy z początku września br.



Znane stawki opłaty mocowej na 2022 rok! 





ROZDZIAŁ II
Infrastruktura ładowania



Rodzaje ładowania



Moc ma znaczenie

50 kW, 100 kW, 150 kW, ….

Energies 2021, 14(5), 1303; 
https://doi.org/10.3390/en14051303



Czas ładowania wynoszący 4 minuty 40 sekund

Piech GT



Wpływ instalacji ultraszybkich ładowarek na sieć

Z badań Idaho National Laboratory wynika, że
ultraszybkie ładowarki DC są najczęściej używane w
godzinach 16-19. Czas używania średnio 5-25 minut.

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/06/f34/van024_francfort_2017_o.pdf





Charakterystyka ładowania



ładowarki 
przydomowe

ładowarki 
publiczne i 
korporacyjne

80% 
ładowań

20% 
ładowań



• przyjmijmy założenia Ministerstwa Energii (z 2018 r.), że w 2025 roku liczba elektrycznych pojazdów wyniesie ponad 1 mln

• każdy pojazd posiada baterię o pojemności średnio 50 kWh na 500 km, 
• przy jednorazowym naładowaniu wszystkich pojazdów potrzebna będzie energia 0,05 TWh. 
• przyjmijmy, że średnio samochód przejeżdża rocznie 10 tysięcy km, 
• minimalna liczba ładowań w ciągu roku będzie na poziomie 20. 
• energia zapotrzebowana Ez obciążająca system elektroenergetyczny wyniesie:
• tymczasem prognozy ministerstwa wynoszą ponad 2,2 TWh

Ćwiczenie  koncepcyjne, kto ma rację?



Dwa scenariusze udziału zużycia energii przez 
pojazdy elektryczne w zapotrzebowaniu KSE

Dla systemu elektroenergetycznego ważniejszym
parametrem od wielkości energii, jaka będzie
potrzebna do ładowania samochodów elektrycznych,
jest wielkość zapotrzebowanej mocy.

Włączenie do sieci energetycznej układów ładowania
pojazdów oraz zapewnienie ciągłości dostaw odbiorcom,
narzuca operatorom systemów dystrybucyjnych
konieczność rekonfiguracji sieci energetycznej.
Podejmowanie właściwych decyzji przełączeniowych
wymaga zastosowania technologii Smart Grid, w tym
gromadzenia przesyłanych zdalnie danych oraz ich analizy z
zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji.



ROZDZIAŁ III
Koncepcja vehicle to grid



• Wspomaganie pracy sieci
• Stabilność napięcia
• Regulacja krzywej popytu



Schemat 
uproszczony













V2G   czy   V4G   ???







Wyzwania



Innogy Stoen Operator jako pierwszy w Polsce prowadzi projekt badawczy poświęcony technologii vehicle-to-grid
umożliwiającej pozyskanie energii elektrycznej z pojazdów i przekazanie jej z powrotem do sieci dystrybucyjnej.
W projekcie Innogy współpracuje z firmą ZPUE SA.

Stację transformatorową SN/nN z punktem ładowania współpracującym z magazynem energii zainstalowano na
ul. Szaserów w Warszawie. Projekt otrzymał również dofinansowanie ze środków UE.

Prototypowa inteligentna stacja transformatorowa SPS została
uruchomiona w 2019 roku przez ZPUE. Współpracuje ona z panelami
fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Stacja posiada także magazyn
energii zlokalizowany w podziemnej kondygnacji. Magazynowana w
nim energia pochodzi zarówno z sieci jak również wspomnianych OZE.
Tuż obok znajduje się zasilana przez nią ładowarka samochodowa, z
której często korzystają elektryczne pojazdy.

W ramach wdrożenia operator testował połączenie układów
magazynowania energii z pojazdami elektrycznymi i ich współpracę z
siecią energetyczną. Badał również zwrot energii z pojazdów do sieci
oraz do układów magazynowania, które są przyłączone do miejskiej
stacji energetycznej.



ROZDZIAŁ IV
Ładowarki z magazynem energii



GreenWay Polska uruchomił jako pierwszy w
swojej sieci magazyn energii bezpośrednio
współpracujący ze stacją ładowania dużej
mocy.

GridBooster wykorzystuje używane baterie,
pozyskane z samochodów elektrycznych.
Urządzenie ma zapewniać dostępność
maksymalnej mocy stacji ładowania
niezależnie od mocy dostępnej w sieci
elektroenergetycznej, pozwalając na jej
elastyczny rozdział pomiędzy zainstalowanymi
punktami ładowania.

Ta pilotażowa instalacja została zamontowana
w Galerii Metropolia w Gdańsku.





Kiedy ESS ???



Automatyzacja operacji ładowania
Optymalizacja popytu (moc, energia)
Minimalizacja kosztów



Są miejsca, gdzie sieć nie pozwala na
zainstalowanie większej ładowarki.

W takim przypadku jednym z rozwiązań byłoby
zwiększenie przekrojów kabli. Natomiast w
miastach, na terenach wysoko
zurbanizowanych, pociągnięcie nowej
infrastruktury jest bardzo długotrwałe i
kosztowne.

Często brakuje też mocy przyłączeniowej.
Operator systemu dystrybucyjnego wydał
warunki przyłączenia w danym miejscu na
ładowarkę, ale inwestor musi poczekać trzy
lata zanim będzie tam dostarczana energia o
wymaganych parametrach.

W takich lokalizacjach z pomocą przychodzą
magazyny energii.



Żeby zainstalować ładowarkę samochodową
w danej lokalizacji powinniśmy wiedzieć ile
samochodów elektrycznych będzie chciało się
ładować w danym miejscu oraz jakie warunki
mocowe są dostępne.

Tutaj ogromną zaletą magazynów jest to, że
można zaprojektować magazyn, który w
przyszłości będzie rozbudowany o kolejne
moce i kolejne pojemności.





A w Polsce…

Dostawcą magazynu energii jest firma Delta,
która zapewniła także oprogramowanie do
zarządzania przepływem energii pomiędzy
magazynem, stacjami ładowania i pojazdami
elektrycznymi.

Jednym z zadań systemu jest monitorowanie
poboru energii z sieci, aby optymalizować jej
koszty oraz zarządzać ograniczeniami
sieciowymi w zakresie mocy przyłączeniowej.

Zastosowane rozwiązanie ułatwia
przyłączanie stacji ładowania samochodów
elektrycznych do sieci energetycznej,
ograniczając moc przyłączenia. W sytuacji
szczytowego zapotrzebowania na moc, kiedy
ładować się będzie wiele samochodów
jednocześnie, energia pochodzić może z
magazynu, a nie z sieci.

GIP, pixabay.com



ROZDZIAŁ V
Standardy/normy w elektromobilności 



Wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. To systemowe
wsparcie realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego.

Miedzy innymi urealniono możliwości wykorzystania energii
elektrycznej wprowadzając coroczną aktualizację wskaźnika
emisyjności energii elektrycznej

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1642)

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ze
wszystkimi zmianami podstawowym dokumentem
regulacyjnym w Polsce, która w zakresie swojej regulacji
wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych



Ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o
rynku mocy oraz niektórych innych ustaw to już
druga w ostatnim czasie zmiana ustawy o rynku
mocy. Obie nowelizacje wynikają z nowych
regulacji europejskich znajdujących się w tzw.
rozporządzeniu rynkowym oraz z doświadczeń
krajowych zebranych podczas dotychczasowego
funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Dla
odbiorców energii istotne zmiany dotyczą sposobu
kalkulacji stawek oraz poboru opłaty mocowej.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych
nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w
aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym nie
spełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550
g/kWh wytworzonej energii elektrycznej

Nowelizacja rozszerza grupy odbiorców
ryczałtowych, którzy będą płacili zryczałtowaną
opłatę mocową, a także wprowadza model, w
którym wysokość tej opłaty dla wszystkich
odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami
domowymi, od 1 stycznia 2028 r. będzie
uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, czyli
od różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach
szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w
pozostałych godzinach doby. Takie rozwiązanie ma
zachęcić odbiorców energii do świadomego
zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może
poprawić bilansowanie zapotrzebowania na
energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo
dostaw energii w naszym kraju.



Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o żegludze śródlądowej
Kodeks morski
Prawo energetyczne
Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Ustawa o drogach publicznych
Kodeks cywilny
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo budowlane
Ustawa o samorządzie województwa
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Kodeks wykroczeń
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o dozorze technicznym
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa o podatku akcyzowym

Akty prawne odnoszące się 
pośrednio i bezpośrednio 
do elektromobilności



Wybrane elektromobilne plany Unii Europejskiej

• Nowa Dyrektywa Bateryjna

• Norma Euro 7

Celem tej regulacji jest poprawa jakości powietrza, ale też zagwarantowanie, aby wartości emisji, które deklarują producenci, były przestrzegane podczas realnej eksploatacji

• Nowa dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID)

Nowa dyrektywa będzie określać cele w zakresie infrastruktury do ładowania do 2030 roku

• Podwyższenie standardów emisji CO2

Podwyższenie celów na 2025 i 2030 rok Więcej na stronie:
https://www.europarl.europa.eu/
legislative-train/theme-
noKey/package-eu-mobility-
package

• Rewizja dyrektywy (RED II) będzie RED III
• Regulacje dotyczącze infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR)\
• Przygotowanie eskperyz RefuelEUAviation oraz FuelsEUMaritime
• Nowa Dyrektywa energetyczna
• Europejski system tradingowy emisji 
• Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-noKey/package-eu-mobility-package
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