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Modele sprzedaży energii elektrycznej do sieci. 

1. System aukcyjny, 
2. System prosumencki,  
3. System autoproducenta biznesowego, 



System aukcyjny 

Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały 
łącznie 990 projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna moc wynosi prawie 0,9 GW. 
 
I Aukcja (AZ/3/2016) – 30 grudnia 2016 r. 
II Aukcja (AZ/1/2017) – 29 czerwca 2017 r. 
III Aukcja (AZ/9/2018) – 15 listopada 2018 r. 
 
Biorąc po uwagę te wyniki, należy stwierdzić, że scenariusz uzyskania 1,2 GW w 2020 r. w 
źródłach fotowoltaicznych jest realny, o ile wszystkie instalacje zostaną zrealizowane. 



System aukcyjny 

Planowana moc 
instalacji w aukcjach 
w 2019 roku: 1,6 GW 



System prosumencki 

Jest to system, w którym prąd wytwarzany jest przez jego odbiorców.  
Energetyka rozproszona – wytwarzanie energii w pobliżu miejsca jej odbioru (ograniczanie strat). 
 
Celem energetyki rozproszonej nie jest przynoszenie dochodu, lecz dywersyfikacja źródeł 
pozyskiwania energii elektrycznej. 
 
System opustów – to bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta 
oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. 
 
Do 10 kWp – 1-0,8 
 
Powyżej 10 kWp, do 50 kWp – 1 - 0,7 



System prosumencki 



System prosumencki 



System prosumencki 



Założenia: 

• Wysokość rachunku za energię elektryczną 500 zł za 2 miesiące, 

co daje 3000 zł rocznie, 

• Wysokość rachunku za ogrzewanie CO i CWU gazem budynku o 

powierzchni ok. 150 m2 wynosi rocznie 6000 zł 

• Koszty paliwa dla samochodu, który przejeżdża średnio rocznie 30 

tyś km wynoszą 10500 zł 

• Jako magazyn energii wykorzystujemy system bilansowania 

energii elektrycznej w sieci energetycznej w układzie 1-08 dla 

instalacji do 10kWp i 1-0,7 dla instalacji od 10kWp do 50 kWp 

• Zakładamy, że 100% ładowania samochodu elektrycznego 

odbywa się z własnego źródła energii, 

System prosumencki 



System autoproducenta biznesowego 
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ENERGIA PLUS 



Plan rozwoju 
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Systemy magazynowania energii 



Odnawialny wodór 
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