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Rola przedsiębiorstw energetycznych 
i odbiorców końcowych w nowej, 
innowacyjnej gospodarce energetycznej 
Polski – innowacyjność w energetyce



O czym mówimy

Innowacja (łac. innovare – „tworzenie czegoś nowego”) 
- jest procesem polegającym na przekształcaniu 
wynalazków lub istniejących możliwości w nowe idee i 
wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania.

Innowacje w biznesie dotyczą: wizji i organizacji firmy, 
techniki i technologii, marketingu i sprzedaży.

Rozróżniamy trzy typy innowacji:

- Popytowa (stymulowana przez popyt rynkowy)

- Podażowa (stymulowana przez wynalazki i rozwój 
techniki)

- Stymulowana bezpośrednio przez potrzeby ośrodka 
decyzyjnego

Polska jako kraj wg. raportu „Global Innovation Index 
2016” uzyskała 39 pozycję na 128 przebadanych 
krajów. Rok wcześniej byliśmy na 46 miejscu.

Niestety zostaliśmy ocenieni jako kraj, który nie 
wykorzystuje w efektywny sposób swoich możliwości 
do kreowania i wdrażania innowacji.

Innowacyjność gospodarki vs. PKB

PL

źródło: Global Innovation Index 2016” (Cornell INSEAD WIPO)



Nieuchronność zmiany – wpływ innowacji

Innowacje od zawsze wpływały na nasze życie i sposób postrzegania świata!

Osiadły tryb 
życia, 

powstawanie 
miast, rozwój 

cywilizacji

Zmiana sposobu 
wymiany 

towarów, rozwój 
handlu i 

specjalizacji

Dostęp do 
wiedzy i 

informacji, rozwój 
edukacji

Nowa siła pozwalająca 
łączyć idee z możliwościami 

- finansowanie wypraw 
kolonialnych, wojen, 
przemysłu i innowacji

Nowoczesny 
przemysł i transport, 

niezależność od 
zwierząt roboczych

Zmiany w transporcie, 
dostępności towarów i 

stylu życia - globalizacja 
(np. szybki transport 

towarów)

Zmiany w sposobie wymiany 
informacji, nowe modele handlowe i 

marketingowe (e-handel, email, facebook)

Masowa dostępność do 
informacji i rozrywki, przekaz w 

czasie rzeczywistym

Natychmiastowa dostępność 
do informacji, nowe modele 

komunikacji, zmiana sposobu 
pracy i życia

Rewolucja w 
medycynie, ?



Innowacja jako element transformacji sektora

Transformacja

Duża, scentralizowana generacja, 
źródła energii oparte na paliwach 

kopalnych, jednokierunkowy 
przepływ energii, proste struktury 

rynkowe i transakcje

Transformacja

Postęp 
technologiczny 

Zmiany
demograficzne

Urbanizacja

Zmiany klimatu

Ograniczone zasoby 
paliw kopalnych 

Zmiana potrzeb 
konsumentów 

Współistnienie różnych producentów 
(energetyka systemowa, OZE, generacja 

rozproszona, magazyny itp.), dwukierunkowy 
przepływ energii, digitalizacja infrastruktury 

(inteligentne sieci, systemy zarządzania 
energią, smart meetering), złożone struktury 

rynkowe i transakcje



Fazy wdrożenia innowacji



Globalne trendy w sektorze usług i technologii
Internet 2.0 - Internet rzeczy (IoT - Internet of Things)

Łańcuch wartości jest prawdopodobnie najważniejszą częścią modelu 
biznesowego, ponieważ definiuje jak dostarczana jest usługa do klienta.
IoT posiada kompleksowy łańcuch wartości, ponieważ wpływa na ogromną 
liczbę procesów i posiada wielu uczestników tych procesów.

Moduły 
inteligentne

Obiekty 
inteligentne

Łączność
Platformy 

komunikacji
Oprogramowanie Aplikacje Klienci

Karty SIM
Sensory
Wbudowane chip’y
Agregatory
Transpondery

Automaty do 
sprzedaży
Urządzenia
Liczniki 
pomiarowe
Samochody
Aparaty i kamery

Sieć
Łączność 
Dostępność
Jakość sieci

Billing
Integracja z 
partnerami
Analityka

Interface
Hardware
Back-end
Zarzadzanie 
danymi

Rozwiązania 
wertykalne
Łączenie usług
CRM& billing
Obsługa klienta

Odbiorcy usług
Wytwórcy usług

Gdzie w łańcuchu wartości jest miejsce dla sektora energetycznego?

Dziś to producenci sprzętu, dostawcy oprogramowania i aplikacji mają największy udział w zyskach w łańcuch wartości IoT.
W większości z wymienionych elementów jest miejsce na zyski dla firm energetycznych. Zmiana taka wymaga jednak od firm 
energetycznych, wprowadzenia nowych modeli biznesowych i inwestycji w innowacyjne technologie i rozwiązania.
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Globalne trendy w sektorze usług i technologii
Transport 2.0

Zmiana modelu biznesowego (przejście od konsumenta do producenta) najlepiej widoczna jest w 
branży transportowej
Wejście na rynek Ubera całkowicie zmieniło oblicze usług transportowych.

Zmiana w branży 
transportowej zaszła zarówno 
w obszarze modelu działania 

(tradycyjny vs. Uber), jak 
również w obszarze 

technologii  (spalinowe vs. 
elektryczne)

Nowy model 
stwarza nowe 

możliwości także 
dla sektora 

energetycznego



Trendy w energetyce

5 najważniejszych trendów w światowej energetyce w roku 2016 (wg. Bloomberg):

Rozwój energetyki 
solarnej i 

rozproszonej 
przyspiesza

Digitalizacja sektora 
czeka na kolejną fazę 

(inteligentne liczniki, 
Cloud, interfejsy mobilne)

Węgiel będzie 
powoli 

odchodził w 
zapomnienie

Baterie i magazyny energii 
zaczynają wychodzić z niszy 

(eMobility, grid storage)

Ceny ropy 
pozostaną 

niskie na lata



Potencjał innowacji Inteligentnego Domu

MSmart Home
Wysoki poziom obsługiInnowacje technologiczne

Ogólnodostępność

Wzrost wartości rozwiązania
1

2 3

Integracja z licznikiem Smart – zużycie i 
koszty online

Zużycie energii i jej koszty

Sterowanie oświetleniem

Zarządzanie warunkami klimatycznymi 
w domu (inteligentny termostat, 
klimatyzacja)

Automatyka domowa i ogrodowa 
(sterowanie siłownikami, sterowanie 
systemem nawadniania ogrodu)

Bliska perspektywa (2-3 lata)
Home Area Network (HAN)

Opieka nad bliskimi i ochrona życia

Dalsza perspektywa (5-10 lat)
Home Energy Management (HEM)

Maksymalizacja efektywności 
energetycznej: sceny i harmonogramy

Rozrywka

e-mobility

Integracja z  mikroinstalacjami OZE

Integracja ze sprzętem RTV i AGD, 
zarządzanie urządzeniami z poziomu 
wielkiego ekranu (np. ekran TV)

Skuteczne mechanizmy DSM i DSR

Otwartość systemu na adaptację 
dowolnych urządzeń

Obecne usługi Nowe usługi

Czujniki bezpieczeństwa

Magazyny energii



Potencjał E-mobility i magazynowania energii

PROGNOZY: do 2022 roku pojazdy elektryczne będą 
kosztować tyle samo, co ich spalinowe odpowiedniki. Będzie to 

punkt przełomowy dla wzrostu sprzedaży. W 2040 roku co 
trzecie sprzedawane auto będzie samochodem elektrycznym. 

Strategia i regulacje UE: 
 ograniczenie emisji CO2 o 60% 
 zmniejszenie o połowę natężenia ruchu pojazdów o 

napędzie konwencjonalnym do roku 2030
 doprowadzenie do całkowicie wolnego od emisji 

dwutlenku węgla ruchu w głównych ośrodkach miejskich 
do 2030 roku

 całkowite wyprowadzenie pojazdów 
o napędzie konwencjonalnym z miast 
w perspektywie roku 2050

Pola rozwoju (innowacji):
• Inteligentne zarządzanie siecią (potencjał DSM / DSR / wirtualne elektrownie 

/ magazyny energii)
• Nowe modele biznesowe (carsharing, zarządzanie infrastrukturą ładowania, 

usługi systemowe)
• Zaawansowane systemy ładowania i magazynowania (Vehicle-to-Home, 

Vehicle-to-Grid, ładowanie indukcyjne)
• Elektryczny transport publiczny
• Bezpieczeństwo energetyczne (zarządzanie rozproszone i klastry energii)

http://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/img/ev-sales.jpg
http://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/img/ev-sales.jpg


Potencjał innowacji klastrów energii

Klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, 
(..), dotyczące wytwarzania i równoważenia 
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią 
z odnawialnych źródeł energii lub z innych 
źródeł lub paliw (..)

W Ministerstwie Energii powstały następujące zespoły, które mają zająć się przygotowaniem rozwiązań 
dotyczących klastra energii:
I. Grupa ds. koncepcji klastra
II. Grupa ds. prawnych
III. Grupa ds. pilotażowych wdrożeń (grupa zajmuje się kwestią dofinasowania budowy klastra)

Idea klastrów energii łączy w sobie potencjał 
innowacyjny obecnych:
• agregatorów energii i usług DSM/DSR
• wirtualnych elektrowni
• generacji rozproszonej
• firm ESCO (Energy Saving Company)
• kwestii bezpieczeństwa energetycznego



Co dalej ?

Kwestie do rozwiązania:

• W co inwestować, jak przygotować się do zmian ?

• Czy prawo nadąża za innowacjami ?

• Czy regulacje są wystarczającym motorem do rozwoju kultury innowacyjności ?

• Jaka powinna wyglądać współpraca na linii odbiorca/producent/prosument –
przedsiębiorstwo energetyczne ?

• Gospodarka czy środowisko, jak pogodzić często rozbieżne interesy ?

• Bezpieczeństwo energetyczne czy tania energia ?



Dziękuję za uwagę

Piotr Zawistowski
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