
Równaj w GÓRĘ – POLSKA ENERGETYKO!   

Metamorfozy ENERGETYCZNE 

CZYLI Z JAKĄ ENERGETYKĄ BĘDZIEMY ŻYĆ ZA 15 LAT 

 



Energetyka 

Warszawa 2030 

MAGAZYNY ENERGII, 

ZARZĄDZANIE GENERACJĄ 
ROZPROSZONĄ 

prąd płynie również w 
kierunku od PROSUMENTÓW   

AKTYWNI ODBIORCY ENERGII 

kupują prąd taniej na 
liberalnym RYNKU 
KONSUMENTA 



Wirtualna 

Elektrownia w 

Bibliotece 

Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Delab 

NCBiR 

StartUp HUB Poland 

Giza Polish Ventures 

 



Wirtualne elektrownie (negawaty) 

2015           2030 

 



Wyobraź sobie życie bez prądu … 

 





Nowe (stare) POTRZEBY 

CZYLI Z JAKĄ ENERGETYKĄ BĘDZIEMY ŻYĆ ZA 15 LAT 

 

 



Bezpieczeństwo  

komfort 

oszczędność 

Bez zarządzania energią grozi 

widmo black-out’ów 

Pułapka inteligentnych 
budynków  to zamknięte okna 
oraz niewystarczająca 
wentylacja 

Miarą komfortu w budynkach 
jest procent niezadowolonych 
użytkowników  



Nowe WYZWANIA 

CZYLI Z JAKĄ ENERGETYKĄ BĘDZIEMY ŻYĆ ZA 15 LAT 

 



Jak okiełznać energię  

budynków przyszłości? 

 Nowa rzeczywistość cenowa 

 Taryfy dynamiczne 

 Wysoka amplituda cen energii między 
okresami kiedy energia jest w nadwyżce 
w stosunku do okresów niedoborów 

 

 Budynek jest magazynem energii  jak 
termos 

 Inteligentne budynki wymieniają się 
danymi o bieżącym & prognozowanym 
zapotrzebowaniu na energię 

 



Budynek biurowy – metamorfoza (1) 

2015 

 

 5000 (*) 

 1,05 

      0 

 

(*) 145 tys pln mięsięcznie 

 

 

2030 

 

 2500 

 0,43 

 150 

Cecha 

 

Zużycie energii [MWh / rok] 

Moc szczytowa [MW] 

Samochody elektryczne na 

parkingu 

 



Budynek biurowy – metamorfoza (2) 

2015 

 

 350  

 145 tys 

      0 

  

 

 

2030 

 

 770 

 160 tys 

   35 tys 

Cecha 

 

Cena energii [PLN/ MWh] 

Koszty energii [PLN / miesiąc] 

Koszty ładowania 

samochodów elektrycznych 
na parkingu [PLN / miesiąc] 

 



Inwigilacja jak z filmu  

„Raport Mniejszości” ? 

 Optymalizacja dzięki sieciom 
neuronowym, Bigdata  

 Bieżący monitoring & 
prognozowanie 
zapotrzebowanie na energię  

 Zarządzanie siecią w czasie 
rzeczywistym  

 Demand Side Response 

 Lokalne obszary bilansowania 



Samochody elektryczne 

 Vehicle to Grid (V2G) – samochody 

elektryczne jako magazyny energii 

 Zmiana w dobowym 

zapotrzebowaniu na energię 

(optymalizacja ładowanie 

samochodów w domu i w pracy) 

 Potrzebna infrastruktura: punkty 

ładowania oraz taryfy dynamiczne 

 



Nowe ROZWIĄZANIA 

CZYLI W JAKIEJ STOLICY BĘDZIEMY ŻYĆ ZA 15 LAT 

 



Nowe usługi od nowego UTILITY (przykłady) 

 Pakiety : Energia elektryczna (ciepło) 

 z aplikacją bieżącego zarządzania 
komfortem i energią w budynku  

 z ładowaniem samochodów elektrycznych 

 z systemem motywacji za 
optymalizacje konsumpcji 
energii – poprzez porównanie 
podobnych budynków 

 Optymalizacja energii dla prosumentów 

 Optymalizacja energii w powiązaniu z 
monitorowaniem norm prawnych (np. 
higiena na krytych basenach) 



Wirtualna 

Elektrownia w 

Bibliotece 

Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Delab 

NCBiR 

StartUp HUB Poland 

Giza Polish Ventures 

 



Energia Ludzi – metamorfozy BEHAVIORALNE 

 Niewielka liczba ludzi decyduje o zużyciu około 50% energii w 

nowoczesnych budynkach 

 Grywalizacja – narzędziem optymalizacji energii 

 



Na wyciągnięcie RĘKI 

CZYLI Z JAKĄ ENERGETYKĄ BĘDZIEMY ŻYĆ ZA 15 LAT 

 



Negawaty w codziennej optymalizacji 
powered by 

2015 (!)    około 25% oszczędności 

 



Pilotaż na 

basenach 

krytych w 

Warszawie 

Proponujemy pilotaż 

optymalizacji budynków 
sportowych (baseny kryte, 
hale widowiskowo-sportowe) 



  

Energia elektryczna jest wszechobecna w 

nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię 

świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw 

Nikola Tesla (1856-1943)  

 



Grzegorz Nowaczewski, CEO 
Virtual Power Plant 
gnowacz@vpplant.pl 

 




