
Prosument zbiorowy i prosument wirtualny – produkcja energii pod własne potrzeby użytkowników
budynków wielolokalowych oraz sektora MŚP
Na jakiego rodzaju korzyści można liczyć decydując się na wytwarzanie energii na potrzeby własne
gminy, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej oraz przedsiębiorstwa?

Energia elektryczna wytworzona we własnym źródle, a energia pobrana z sieci - porównanie opłat            
i kosztów regulacyjnych

Podstawa prawna działania spółdzielni energetycznej oraz obywatelskich społeczeństw energetycznych
Warunki powstania spółdzielni energetycznych
Zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych oraz obywatelskich społeczeństw energetycznych
Zasady wytwarzania energii przez spółdzielnie energetyczne oraz obywatelskie społeczności
energetyczne

Definicja magazynowania energii elektrycznej jako przesunięcie wykorzystania energii w czasie lub
przetworzenia jej do innej postaci
Definicje dotyczące magazynowania energii w obowiązującym porządku prawnym (w tym w projekcie
uPe i uOZE) 

Wyzwania ekologiczne, a w ich następstwie gospodarcze, jako motywacja sięgnięcia po
magazynowanie energii 
Perspektywa elektryfikacji ogrzewnictwa, transportu, przemysłu chemicznego i ciężkiego jako
poszerzona odpowiedź na ww wyzwania 

Klasyfikacja ogólna ze względu na dostępność, pojemność i moc, sprawność oraz czas/koszt
przesunięcia 

Technologie odwracalne 

Technologie magazynowania nadwyżek energii 
Magazyny energii w infrastrukturze sieci domowej (ISD) 

9.00 – 9.15      Rejestracja

9.15 – 9.45      Planowane działania w obszarze transformacji polskiego rynku energii na poziomie kraju 

 oraz miast lub gmin, spółdzielni mieszkaniowych  i wspólnot mieszkaniowych. Czy nadal jesteśmy krajem
bezpiecznym energetycznie?

9.45 – 10.30    Możliwości i zasadność samodzielnego wytwarzania energii przez miasto lub gminę,

spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, sektor MŚP w kontekście znowelizowanej Ustawy
OZE 2021  

10.30 – 10.45   Przerwa kawowa

10.45 – 11.45   Spółdzielnia energetyczna czy obywatelskie społeczności energetyczne. Który model
funkcjonowania korzystniejszy? Rewolucja energetyczna na poziomie lokalnym 

11.45– 13.00    Poprawa efektywności energetycznej / Białe certyfikaty

13.00 – 14.00   Lunch

14.00 – 14.30   Cele wdrożenia i oczekiwane podstawy regulacji rynku magazynowania

14:30 – 15:15  Technologie magazynowania energii na poziomie lokalnym (gmina, spółdzielnia
mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca)

15.15 – 15.30   Podsumowanie i zakończenie

PROGRAM SEMINARIUM

transformacja rynku energii na poziomie lokalnym 


