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Środowisko, społeczeństwo, gospodarka 

(w tym energetyka) to system naczyń 

połączonych.

Energetyka w tym odnawialne źródła energii (dalej: OZE)

odgrywają ogromną rolę zarówno w gospodarce jak i

środowisku oraz mają istotne znaczenie dla społeczeństwa.



• zwiększająca się rola prosumentów (obywateli produkujących 

energię) 

• przejście prosumentów z roli pasywnej na aktywną (nie tylko 

produkcja energii i jej autokonsumpcja ale również 

magazynowanie energii czy udział w bilansowaniu energii) 

• prosument – świadczenie usług

Środowisko, społeczeństwo, gospodarka 

(w tym energetyka) to system naczyń 

połączonych.



Społeczne aspekty rozwoju OZE

• konieczność edukowania społeczeństwa w obszarze efektywnego 

oszczędzania energii

• poprawa efektywności energetycznej zarówno przez przedsiębiorstwa 

jak i przez obywateli



• rozwój 2 technologii: energetyka wiatrowa i fotowoltaika

• szansa na tworzenie innowacji w obszarze efektywności 

energetycznej i oszczędzania energii

Innowacje a odnawialne źródła energii



Inteligentne sieci energetyczne 

Bez rozwoju inteligentnych sieci oraz poprawy infrastruktury elektroenergetycznej 

istnieje zagrożenie:

• brak możliwości odbioru energii z np. instalacji fotowoltaicznych w szczycie 

produkcji 

• Brak możliwości podłączania nowych producentów energii (zarówno mikro –

producentów jak i makro-producentów)

Innowacje a odnawialne źródła energii



• Innowacja formalno-prawna: rezygnacja z konieczności uzyskania koncesji dla 

instalacji produkujących energię z OZE minimum do 1 MW 

• Dostosowywanie regulacji prawnych do zmieniającego się rynku energii 

(trudność w sprzedaży energii od producenta do odbiorcy końcowego)

• Jednym z kluczowych elementów rozwoju OZE będzie rewolucja cyfrowa, 

która pozwala monitorować i zarządzać przepływem energii w sieci

Innowacje a odnawialne źródła energii



Europejski zielony ład

• Czysta, tania i bezpieczna energia

• Rozwój OZE

• Efektywność energetyczna

• Bezpieczeństwo dostaw energii

• Zintegrowany i cyfrowy unijny rynek energii

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych



Rola społeczeństwa w rozwoju OZE

Mikroinstalacje

Energetyka rozproszona

Klastry energii

Spółdzielnie energetyczne 

Wykorzystanie rozproszonego kapitału zarówno społeczeństwa jak i przedsiębiorców do budowy rozproszonej 

energetyki

OBAWY: utrata miejsc pracy w sektorach wysokoemisyjnych (praca często w skupiskach)

• Rozwiązanie: zamiana miejsc pracy na te w sektorach nowoczesnych, które nie generują zanieczyszczeń 

(stanowiska pracy nie wymagające skupisk ludzi)
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