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1) Wstęp – żywe przykłady stanowiące wskazówkę na przyszłość

W dobie wzrostu cen energii, zmiany klimatu i wyzwań społeczno-gospodarczych wszystkie 
regiony w UE będą musiały znaleźć sposoby zapewnienia stabilnego i bezpiecznego 
zaopatrzenia w energię, która byłaby przystępna cenowo dla wszystkich obywateli, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu kryteriów środowiskowych i kryteriów zrównoważonego 
rozwoju.

Patrząc na różne inteligentne systemy energetyczne i inicjatywy dotyczące inteligentnych 
sieci, można dostrzec, że na najniższych szczeblach istnieje już wiele rozwiązań. Niektóre 
regiony przekształciły się z nabywców energii w jej dostawców, silnie koncentrując się na 
odnawialnych źródłach energii, a tym samym tworząc model zrównoważonej produkcji 
energii, który umożliwia ustabilizowanie cen energii i jednoczesne osiągnięcie zysku.

Na przykład miasto Güssing w Austrii zmieniło się z ubogiego peryferyjnego regionu we 
wzór zrównoważonego rozwoju. Zaspokaja ono wszystkie swoje potrzeby energetyczne w 
oparciu o lokalne, odnawialne źródła, takie jak lokalna biomasa, słoneczna energia termiczna 
i fotowoltaika. Elektrownie w regionie wywierają „niezaprzeczalne skutki społeczno-
gospodarcze” i generują nadwyżkę energii wystarczającą do tego, aby osiągnąć zysk, który 
można zainwestować w finansowanie odnawialnego źródła energii (OZE)1.

Zarówno wyspy, jak i obszary wiejskie oraz słabo zaludnione znalazły nowe sposoby 
zyskania niezależności od zewnętrznych dostaw energii. Działania te polegają na 
inwestycjach w systemy inteligentnych sieci. Regiony, którym udało się połączyć odnawialne 
źródła energii z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie jej magazynowania, nie tylko 
zmniejszają swoją znaczną zależność od przywozu paliw kopalnych, lecz również gwarantują 
swoim obywatelom bezpieczeństwo dostaw energii.

Taką innowację i zmianę można dostrzec na Maderze (Portugalia)2, El Hierro (Hiszpania), 
w miejscowości Hostětín (Czechy) i na Ikarii (Grecja)3, które są przykładami pokazującymi, 
że przekształcenie sieci energetycznych i zastąpienie paliw kopalnych energią elektryczną 
wytwarzaną z lokalnego źródła energii odnawialnej jest bezpiecznym, przystępnym cenowo, 
wykonalnym i realnym rozwiązaniem.

Dzięki przyjęciu całościowego podejścia można połączyć inne sektory, takie jak transport 
i systemy ciepłownicze/chłodnicze, a tym samym zapewnić silny efekt synergii i zmniejszyć 
emisje dwutlenku węgla. Sytuację taką można zaobserwować w Danii4, gdzie 
                                               
1 Austriacki Instytut Planowania Przestrzennego (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na zlecenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego: 
INFRASTRUKTURA DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: CZYNNIK SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI LOKALNEMU 
I REGIONALNEMU. 2012 r., http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 41.
2 Austriacki Instytut Planowania Przestrzennego (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na zlecenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego: 
INFRASTRUKTURA DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: CZYNNIK SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI LOKALNEMU 
I REGIONALNEMU. 2012 r., http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx;
wyspa Ikaria (zob. „JRS Scientific and policy reports” [Sprawozdania naukowe i programowe JRC]. Projekty inteligentnych sieci w Europie 
– wyciągnięte wnioski i obecne zmiany. Aktualizacja z 2012 r., http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-
n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , s. 58.).
4 Europejska Rada ds. Energii Odnawialnej (EREC), Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate [Zielona 
energia 24/7 – technologie konieczne do ratowania klimatu]. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009 r., s. 36.
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magazynowanie energii elektrycznej produkowanej w godzinach szczytowej produkcji 
w inteligentnej infrastrukturze umożliwia lokalne zużycie energii wytwarzanej lokalnie.

Modelowy region Harz wykorzystujący odnawialne źródła energii jest niemieckim regionem 
w niekorzystnym położeniu, w którym występują wszystkie wymienione powyżej elementy: 
wytwarzanie i dystrybucja energii oparte głównie na odnawialnych źródłach energii, 
działalność badawczo-rozwojowa, magazynowanie energii, zużycie i oszczędność energii (w 
tym inteligentne liczniki, kształtowanie zapotrzebowania szczytowego, izolacja, transport 
elektryczny) i który stanowi inny konkretny przykład modelowego regionu stosującego 
najlepsze praktyki1.

Ponadto w regionach stosujących inteligentne systemy energetyczne lokalne społeczności 
i obywatele mogą również stać się jednocześnie producentami i konsumentami 
(„prosumentami”), którzy częściowo produkują energię na własne potrzeby, częściowo 
sprzedają energię do sieci i działają w ramach wirtualnych elektrowni wraz z innymi 
podmiotami. Istnieje kilku przodowników, którzy wyznaczają kierunek – są to grupy 
obywateli już teraz będących właścicielami znacznej części na przykład paneli słonecznych, 
a czasami nawet zorganizowanych w stowarzyszeniach obywateli2. Umożliwia to nie tylko 
aktywne włączenie do sieci lokalnie produkowanej energii odnawialnej, lecz również 
aktywny udział obywateli w przyszłej produkcji i przyszłym zużyciu energii.

2) Inteligentne sieci mają kluczowe znaczenie

Jedną z istotnych zachęt do zmiany obecnej sieci energetycznej jest lepsze włączenie 
różnorodnych źródeł energii (takich jak energia wiatrowa lub słoneczna). Ich pełny potencjał 
można wykorzystać wyłącznie pod warunkiem, że elastyczna inteligentna sieć zrównoważy 
zmiany poziomów podaży energii i zapotrzebowania na nią oraz zapewni inteligentny system 
magazynowania i dystrybucji. Obejmuje to konieczność myślenia zarówno na szeroką skalę, 
na szczeblu UE, jak i na małą skalę, na poziomie gospodarstw domowych oraz na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Na przykład morskie elektrownie wiatrowe produkują duże ilości 
energii z dala od przemysłu zużywającego energię i mogą zaopatrywać w energię kilka 
regionów na poziomie międzynarodowym. Panele słoneczne na dachu produkują energię 
o niskim napięciu dla jednego budynku mieszkalnego, lecz dodatkową, niewykorzystaną 
energię można przesłać do sieci, a zatem konieczny jest dwukierunkowy przepływ energii. W 
przypadku niewielkiej ilości światła słonecznego lub słabszego wiatru do ustabilizowania 
sieci konieczne jest dostarczenie dodatkowej energii (z energii zmagazynowanej lub z innych 
elastycznych źródeł energii). Aby pomóc w tym przejściu od tradycyjnego zaopatrzenia 
w energię do bardziej zróżnicowanej, zdecentralizowanej produkcji energii, należy 
przeanalizować różne rodzaje zachęt regulacyjnych, prawnych i ekonomicznych3.

                                               
1 Austriacki Instytut Planowania Przestrzennego (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na zlecenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego: 
Infrastruktura dla odnawialnych źródeł energii: czynnik sprzyjający rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. 2012 r., 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 59. 
Por. również REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Zob. np. należący do obywateli przykładowy panel słoneczny na basenie publicznym w stylu rustykalnym w Eltville w Niemczech: 
http://www.buergersolar-eltville.de/.
3 Zob.: Sascha Müller-Kraenner i Susanne Langsdorf, dla Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme. 2012 r. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
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Konieczne są inwestycje w sieci elektroenergetyczne wszystkich napięć, a także inwestycje 
w inne rozwiązania, takie jak na przykład kogeneracja ciepła i energii elektrycznej. 
Niemożliwe jest jedno rozwiązanie dla wszystkich regionów. Najlepszym rozwiązaniem jest 
rozwiązanie dostosowane do danego regionu, uwzględniające warunki lokalne. Dzięki temu 
można zoptymalizować lokalną produkcję i lokalne zużycie energii. W związku z tym 
inwestycje powinny koncentrować się na lokalnym wkładzie sieci i elastycznych zasobach, 
w tym możliwościach magazynowania.

3) Inteligentna sieć to więcej niż inteligentny licznik – w kierunku podejścia całościowego 
i wielosektorowego

Utworzona przez Komisję grupa zadaniowa ds. inteligentnych sieci definiuje inteligentne 
sieci jako: „sieć elektroenergetyczną, która może w sposób oszczędny integrować zachowania 
i działania wszystkich podłączonych do niej użytkowników – wytwórców, odbiorców 
i użytkowników spełniających obie te funkcje – w celu zapewnienia oszczędnego, stabilnego 
systemu energetycznego o niskim poziomie strat i wysokim poziomie jakości oraz 
bezpieczeństwa dostaw i ochrony”1.

Z drugiej strony, zgodnie z tą definicją, inteligentna sieć umożliwia utworzenie nowego, 
inteligentniejszego systemu energetycznego, w którym zamiast transportu na duże odległości 
energia jest wytwarzana i zużywana blisko miejsca produkcji i w którym możliwy jest 
dwukierunkowy przesył między stroną produkcji a stroną konsumpcji.

Z drugiej strony, jak wykazało wiele badań sytuacyjnych, wdrażanie inteligentnych sieci musi 
odbywać się w ogólnym kontekście polityki regionalnej w celu osiągnięcia jak największych 
korzyści dla regionu. 

Sektor energetyczny jest powiązany z kilkoma innymi sektorami, w tym z sektorem 
budownictwa mieszkaniowego, środowiska, włączenia społecznego, budownictwa 
i transportu. W związku z tym rozwiązaniem korzystnym dla regionów jest plan regionalny 
uwzględniający energetykę w połączeniu z tymi wszystkimi pozostałymi sektorami. 
Niezbędne jest zaangażowanie obywateli i umożliwienie im wniesienia wkładu w planowanie 
regionalne. Zwłaszcza w przypadku planowania sieci obecny proces jest nieprzejrzysty i musi 
ulec poprawie, a ponadto konieczne jest dostateczne uwzględnienie zapotrzebowania 
i wytwarzania w procesie planowania oraz zaangażowanie operatorów systemu 
dystrybucyjnego i dostawców technologii inteligentnych sieci. Takie całościowe sposoby 
podejścia zwiększają efekt synergii i gwarantują długofalowe skutki.

Inteligentna sieć oznacza ograniczenie strat energii na etapach wytwarzania, przesyłu 
i dystrybucji. Oszczędność energii oznacza ograniczenie strat energii zarówno na etapie 
wytwarzania, jak i na etapie dystrybucji. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 
stwarzają również potrzebę aktywnego włączenia użytkowników końcowych w celu 

                                                                                                                                                  
s. 25–27.
1 Możliwości, które dają inteligentne sieci i inteligentne urządzenia pomiarowe 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
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podniesienia poziomu wiedzy i zaangażowania obywateli jako świadomych konsumentów 
energii. W ten sposób oszczędności są zapewniane w całej sieci, w tym na poziomie 
użytkowników końcowych, co pozwala na osiągnięcie jak największych korzyści 
ekonomicznych i ekologicznych oraz podwyższenie bezpieczeństwa dostaw. W związku 
z tym sektor ICT pełni zasadniczą rolę w zwiększeniu inteligencji sektora energetycznego. To 
właśnie sektor ICT, a nie operatorzy systemu dystrybucji energii i operatorzy systemu 
przesyłowego, posiada własną technologię, która umożliwia dwukierunkowy przepływ 
informacji w sieci. Wszystkie te efekty można wzmocnić, jeżeli oszczędności energii będą 
faktycznie podstawowym elementem wszystkich planów regionalnych dotyczących 
inteligentnych sieci.

W związku z tym, uwzględniając skutki, jakie na poziomie lokalnym i regionalnym wywrze 
rozwój inteligentnych sieci, konieczne będzie wzięcie pod uwagę szerszego obrazu 
w kontekście polityki regionalnej. Proponuje się zatem stosowanie terminu „inteligentne 
systemy energetyczne”. „Inteligentny system energetyczny” obejmuje inteligentne sieci, 
inteligentne liczniki, wytwarzanie większej ilości energii odnawialnej, inteligentne 
rozwiązania w zakresie magazynowania, środki na rzecz efektywności energetycznej, 
pośrednie sektory połączone z inteligentną siecią i inne związane z tym elementy w ramach 
regionalnego planu dotyczącego energetyki.

4) Pozytywny wpływ na lokalny poziom zatrudnienia w gospodarce regionalnej

Pozytywne skutki rozbudowy i promowania całościowych inteligentnych systemów 
energetycznych są ogromne. Oprócz korzyści już wymienionych inteligentny system 
energetyczny może ułatwić tworzenie lokalnych, trwałych miejsc pracy. Sektor budownictwa 
jest jednym z głównych obszarów, w którym utworzone zostaną miejsca pracy1, nie tylko 
dzięki bezpośrednim inwestycjom w infrastrukturę energetyczną, lecz również dzięki 
inwestycjom w środki na rzecz efektywności energetycznej i remonty, na przykład w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego. Spowoduje to przekształcenie tradycyjnego sektora, 
zapewniając bodziec do rozwoju MŚP i powstanie wysokiego zapotrzebowania na nowe 
umiejętności w obrębie tradycyjnych miejsc pracy. W związku z tym konieczne są inwestycje 
w nowe umiejętności potrzebne w nowych miejscach pracy. Dotyczy to również sektora ICT, 
sektora transportu i sektorów, które dostarczają ekologiczne urządzenia i usługi2, ponieważ są 
one bezpośrednio i pośrednio powiązane z rozwojem inteligentnego systemu energetycznego. 
Również w tych sektorach można by utworzyć znaczną liczbę nowych miejsc pracy w wyniku 
wdrożenia regionalnych koncepcji dotyczących inteligentnego systemu energetycznego.

Ponadto inteligentny system energetyczny, charakteryzujący się większą efektywnością 
energetyczną, wywrze znaczne efekty zewnętrzne na zatrudnienie w całej gospodarce dzięki 
efektom mnożnikowym, ponieważ zagwarantowane będzie bezpieczeństwo dostaw energii.

                                               
1 Por. np. CEDEFOP. MOP: Umiejętności potrzebne w ekologicznych miejscach pracy. Europejskie sprawozdanie podsumowujące. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, s. 3.

2 Inicjatywa UNEP, MOP, IOE i ITUC w zakresie ekologicznych miejsc pracy z 2008 r. zatytułowana „Ekologiczne miejsca pracy: w 
kierunku godnej pracy w zrównoważonym, niskoemisyjnym świecie”.
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Istotnym pytaniem wykraczającym poza zakres inteligentnych systemów energetycznych jest 
zatem to, w jaki sposób regiony mogą wspierać możliwości zatrudnienia na lokalnych 
rynkach pracy w związku z wdrożeniem inteligentnego systemu energetycznego, wykazując, 
dlaczego inwestycje publiczne w inteligentne systemy energetyczne mają kluczowe znaczenie 
dla powodzenia lokalnego i regionalnego rynku pracy.

5) Inteligentne systemy energetyczne jako środki służące demokracji energetycznej

W sprawozdaniu uwzględnione zostaną również demokratyczne aspekty inteligentnych sieci 
oraz lokalnej produkcji i dystrybucji energii odnawialnej. Zostanie w nim podkreślone 
znaczenie konsumentów i obywateli nie tylko jako użytkowników energii, a zatem osób 
mogących oszczędzać energię, lecz również jako aktywnych podmiotów w inteligentnej 
infrastrukturze energetycznej i inteligentnym systemie dystrybucji energii, ponieważ muszą 
oni czerpać korzyści z unowocześnionych systemów. Aktywne uczestnictwo nie tylko tworzy 
poczucie odpowiedzialności, lecz również może zwiększyć lokalny poziom dochodów.
Aktywne uczestnictwo zwiększyłoby również możliwości zaakceptowania z jednej strony 
systemów energii odnawialnej, a z drugiej strony zmiany zachowań w odniesieniu do zużycia 
energii. Konieczny jest zatem pełny udział społeczeństwa oparty na „zasadzie partnerstwa” 
oraz wspólnym czerpaniu korzyści, niezbędna jest także przejrzystość całego procesu 
planowania. Jedynie poprzez zaangażowanie użytkowników końcowych na wszystkich 
etapach rozwoju inteligentnego systemu energetycznego można zagwarantować długofalowy, 
trwały sukces. W celu zmniejszenia barier na szczeblu UE Komisja musi zapewnić większą 
swobodę stosowania przepisów lokalnych na jednolitym rynku.

6) Ochrona danych i prywatności

Inteligentne sieci i liczniki mogą działać wyłącznie wówczas, gdy w obrębie sieci 
wymieniane są dane użytkowników. Badania pokazują, że obywatele niepokoją się o ochronę 
swoich danych jako użytkowników, jeżeli w ramach nowej inteligentnej infrastruktury 
rejestrowane i wykorzystywane byłyby informacje dotyczące zużycia energii w czasie 
rzeczywistym przez każde gospodarstwo domowe. Najwyższe znaczenie dla zwiększenia 
akceptacji dla rozwijania inteligentnych systemów energetycznych ma zachowanie 
prywatności, a także zabezpieczenie prywatnych danych użytkowników. W związku z tym 
konieczne jest dostosowanie obowiązujących przepisów o ochronie danych na szczeblu 
krajowym lub unijnym. Należy wspierać inwestycje badawczo-rozwojowe w zaawansowane 
narzędzia służące do zapewnienia anonimowości. Muszą również istnieć jasne wytyczne 
określające, kto jest odpowiedzialny za gromadzenie i przesyłanie danych, a zwłaszcza za ich 
bezpieczeństwo.

7) Ramy niezbędne do rozwoju inteligentnych systemów energetycznych

i Finansowanie
W tej części zostaną przedstawione różne warianty finansowania w celu rozstrzygnięcia 
trudnej kwestii dotyczącej tego, kto płaci za rozwój niezbędnej infrastruktury potrzebnej 
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w inteligentnych sieciach. Rozważone zostaną instrumenty finansowe i dotyczące ich 
przepisy oraz rola EBI i innych instytucji europejskich prowadzących działalność w zakresie 
finansowania. Szczególną uwagę należy poświęcić roli funduszy europejskich, takich jak 
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, zwłaszcza EFRR, Fundusz Spójności 
i EFRROW. Możliwości finansowania w latach 2014–2020 będą obejmować inwestycje 
w produkcję i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, efektywność 
energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej, a także w inteligentne systemy zarządzania
energią oraz inteligentne systemy dystrybucyjne, systemy magazynowania i systemy 
przesyłowe. W ramach EFRR minimalna część zostanie przeznaczona dla regionów, aby 
w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego skoncentrowały one do 20% środków 
z EFRR na wymienionych powyżej priorytetach inwestycyjnych. Ponadto w celu ułatwienia 
wykorzystania dostępnych funduszy poprzez poprawę zdolności (administracyjnych) 
w zakresie opracowywania projektów i zarządzania nimi kwalifikowalne będzie tworzenie 
zdolności, co przyczyni się do wykorzystania możliwości w dziedzinie rozwoju 
inteligentnych sieci. Fundusze mogą również służyć jako katalizator inwestycji, a zatem 
sprawozdanie będzie koncentrować się na zachętach do inwestycji. Ponieważ w finansowanie 
i proces decyzyjny zaangażowanych jest kilka szczebli terytorialnych, dla pomyślnego 
wdrożenia istotne jest wielopoziomowe sprawowanie rządów.

ii Pomoc państwa i inne przepisy dotyczące jednolitego rynku
Obecna polityka dotycząca rynku wewnętrznego sprawia, że kilka sektorów pozostaje ściśle 
oddzielonych, co uzasadnione jest tym, że sytuacja taka zwiększa konkurencję. Może to 
stanowić przeszkodę w rozwoju inteligentnego systemu energetycznego i utrudnić przyjęcie 
podejścia wielosektorowego. Należy zatem ponownie rozważyć tę politykę, gdyż powinna 
ona otwierać możliwości dla władz lokalnych i regionalnych w przypadku, w którym dotacje 
i oszczędności są współdzielone przez sektory, zapewniając inteligentniejsze i elastyczniejsze 
ramy, które ostatecznie pozwolą na większe oszczędności zarówno w sektorze 
energetycznym, jak i w innych sektorach.

iii Interopecyjność i otwarte standardy
Kluczowe znaczenie będzie miała interoperacyjność inteligentnej infrastruktury, ponieważ 
brak pewności prawa i różne standardy spowalniają rozbudowę takiej infrastruktury. 
Potrzebna jest również ściślejsza współpraca z Europejską Organizacją ds. Standardów 
Technicznych. Jeżeli w innych regionach nie można używać inteligentnych liczników i jeżeli 
inteligentne sieci nie mogą łączyć się z innymi krajami, dochodzi do utraty wartości dodanej. 
Skomplikowane warunki rynkowe i ramy regulacyjne są głównymi przeszkodami w rozwoju 
inteligentnych systemów energetycznych. Aspekty te należy również uwzględnić 
w inteoparacyjności modeli inwestycyjnych, a do pomocy w zapewnieniu interoperacyjności 
potrzebne są otwarte standardy.

8) Regiony transgraniczne i sieć transnarodowa

W sprawozdaniu zbadane zostaną możliwości połączenia regionów i utworzenia ich 
partnerstwa, wspólnego czerpania korzyści i wymiany wiedzy oraz współpracy między 
regionami na podstawie analiz kosztów i korzyści. Bardzo często najbardziej ekologiczne 
i ekonomiczne podejście do szerzej pojętych regionów nie ogranicza się do terytorium 
jednego kraju, lecz polega również na transgranicznej współpracy z sąsiadami. Należy 
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zachęcać do przyjmowania takiego podejścia transgranicznego. Wiedzę trzeba również 
wymieniać na szerszą skalę na szczeblu UE, w związku z czym należy wspierać tworzenie 
sieci kontaktów i wymianę najlepszych praktyk między wszystkimi regionami na szczeblu 
UE. Byłby to krok w kierunku utworzenia transnarodowej sieci regionów korzystających 
z inteligentnych systemów energetycznych.


