
BEZPIECZNE 
PRZYCHODY
z odnawialnych źródeł energii w systemie aukcyjnym



Twoja instalacja OZE w systemie aukcyjnym!

Polska gospodarka energetyczna znajduje się w 

punkcie zwrotnym, co niesie ze sobą znaczące 

zmiany. Twoje odnawialne źródła energii mogą się 

przyczynić do zmiany krajobrazu energetycznego. 

Obecna polska ustawa o odnawialnych źródłach 

energii stabilizuje ramy prawne funkcjonowania 

wszystkich instalacji OZE. Od  lipca  2016  roku  

można wprowadzać do obrotu energię elektryczną 

z odnawialnych źródeł  energii  w ramach  syste-

mu  aukcyjnego. Oznacza to, że możesz uzyskiwać 

stabilne przychody z Twojej produkcji energii 

elektrycznej. W ten sposób ustabilizowana zostaje 

rentowność Twojej instalacji. Nasz zespół w Next 

Kraftwerke pomoże Ci skorzystać z tych nowych 

możliwości.  Jako operator jednej z największych 

Wirtualnych Elektrowni w Europie i doświadczony 

sprzedawca energii elektrycznej, możemy na ryn-

kach wydobyć dla Ciebie to, co najlepsze.

DOŁĄCZ DO 
NAS I KORZYSTAJ

Hendrik Sämisch i Jochen Schwill 
Założyciele i prezesi zarządu firmy Next Kraftwerke



Integracja z Wirtualną Elektrownią:

Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej rodziny Next Kraftwer-

ke, aby w pełni skorzystać z naszego doświadczenia w obrocie 

energią oraz technicznego know-how. Integracja Twojej instalacji 

jest bardzo łatwa.

Poprzez nasze urządzenie zdalnego sterowania Next Box Twoja in-

stalacja odnawialnego źródła stanie się częścią naszej Wirtualnej 

Elektrowni. Nasza sprawdzona technolgia Next Box umożliwia nam 

sterowanie instalacją poprzez nasz centralny system zarządzania.

Instalacje w Next Pool

Biogaz i biomasa

Energia Słoneczna 

Energia Wiatrowa

Elektrownia wodna

Kogeneracja (CHP)



SYSTEM 
AUKCYJNY

Większy zysk z Twojej instalacji OZE dzięki systemowi aukcyjnemu!

Od lipca 2016 roku instnieje możliwość wprowad-

zania do obrotu energię elektryczną z odnawialnych 

źródeł energii dzięki systemowi aukcyjnemu. Oznac-

za to, że możesz uzyskiwać stałe korzyści i stabilne 

przychody z Twojej produkcji energii elektrycznej. 

Dzięki temu ustabilizuje się również rentowność Two-

jej instalacji. A więc, jak to dokładnie działa?

       

Obecny system wsparcia zmniejsza ryzyko operacyjne 

dzięki gwarancji cenowej, za wyprodukowaną energię 

elektryczną, oferowanej na aukcji. W przypadku sprzedaży 

energii na rynku hurtowym, otrzymujesz cenę podobną 

do ceny giełdowej. Aby wyrównać różnicę między ceną 

giełdową a ceną aukcyjną, Zarządca Rozliczeń energii od-

nawialnej wypłaca ujemne saldo wytwórcy.

Wyrównanie ujemnego salda: 
Firma Next Kraftwerke zapewnia 
cały zakres usług związa-
nych z rozliczeniem ujemnego 
salda:

dokumenty do zgłoszenia in-
stalacji u Zarządcy Rozliczeń S.A.
przygotowanie wniosków o po-
krycie ujemnego salda
kontakt z Zarządcą Rozliczeń 
S.A.

W systemie aukcyjnym najkor-
zystniejszą formą sprzedaży 
energii jest rozliczanie obrotu 
energią wg. godzinowego
indeksu TGeBASE. 

TGe Base ( Indeks 
według, którego 
sprzedajemy energię)

Next Kraftwerke
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Wykres struktury dziennych przychodów



Next Kraftwerke sprzedaje 
wprowadzoną energię na giełdzie i 
składa wniosek u ZR S.A.

Otrzymujesz przychody oparte o 
indeks giełdowyTgeBaseEnergia z Twojej instalacji jest wpro-

wadzana do sieci dystrybucyjnej.
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Zarządca Rozliczeń wypłaca  
ujemne saldo.

Next Kraftwerke pomoże Ci w sprzedaży hurto-

wej energii z Twojej instalacji i wprowadzi Cię na 

rynek energii. Zajmiemy się sprzedażą i rozlicza-

niem Twojej energii elektrycznej. Z naszą pomocą 

zdobędziesz na bieżąco orientację w hurtowym 

rynku energii nie ponosząc żadnego ryzyka. 

Skontaktuj się z nami! Chętnie doradzimy Ci w 

kwestii możliwości sprzedaży wynikających z us-

tawy i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną 

ofertę zawierającą kalkulację przychodów. 

Energia Słoneczna Energia WiatrowaBiogaz i biomasa Elektrownia wodna

Sprzedaż bezpośrednia na rynku energii

Sześć kroków do generowania przychodów

Sprzedaż hurtowa energii elektrycznej z Twojej instalacji fotowol-

taicznej jest łatwiejsza, niż myślisz. W sześciu krokach organizujemy 

sprzedaż Twojej energii elektrycznej.

21 3 4

Analiza Twojej 
elektrowni pod 
kątem dystrybucji 
energii. 

Podajesz nam 
dane kluczowe i 
dane dotyczące 
wydajności Twojej 
instalacji.

Otrzymasz niewiążącą 
kalkulację swoich 
potencjalnych przy-
chodów.

Zawrzemy umowę i 
zarejestrujemy Twoją 
instalację u operatora 
sieci dystrybucyjnej.
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Założymy dla 
Ciebie obowiązkowy 
system zdalne-
go sterowania i 
wprowadzimy Twoją 
energię elektryczną 
na giełdę.
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Next Kraftwer-
ke wypłaca Ci 
miesięcznie Twoje 
przychody.



Zwrot energetyczny stanowi ogromne wyzwanie dla 

naszych dostaw energii. Od 2009 roku firma Next 

Kraftwerke podejmuje to wyzwanie i opracowuje 

rozwiązania dla przyszłego rynku energii elektrycznej. 

Z sukcesem: Dziś Next Pool jest jedną z największych 

Wirtualnych Elektrowni w Europie o mocy ponad 

7500 megawatów.

Wirtualna Elektrownia działa również w Polsce. 

W ten sposób możesz skorzystać z wieloletnie-

go doświadczenia naszej Wirtualnej Elektrowni i 

jednocześnie mieć na miejscu zaufanego partnera, 

który zna lokalne uwarunkowania polskiej branży en-

ergetycznej.

Zostań częścią naszej Wirtualnej Elektrowni i korzystaj 

ze wszystkich zalet naszej silnej sieci.

DLACZEGO
NEXT KRAFTWERKE?

Zaufaj silnemu partnerowi w sprzedaży energii elektrycznej



Stałe osoby kontaktowe
Jako nasz klient będziesz miał do dyspozycji stałą osobę kontaktową - zarówno w kwestiach umownych, jak 

i technicznych. Krótki czas odpowiedzi i dobra dostępność są dla nas rzeczą oczywistą. U nas nie zostaniesz 

połączony z jakąś infolinią telefoniczną - lub z usługodawcą dystrybutora bezpośredniego.

Portal obsługi klienta
Przy pomocy portalu klienta „Moja elektrownia“ możesz 

przeglądać i zarządzać statusem swojej elektrowni, 

uzyskiwać dane dotyczące wydajności i przychodów 

oraz rejestrować czasy zatrzymania eksploatacji i napraw.  

Doskonałe osiągnięcia
Za nasze innowacyjne koncepcje i produkty 

otrzymaliśmy już kilka nagród:

Brand Eins Innovator des Jahres, 2018 

Financial Times 1000, 2017

Intersolar Award, 2017

National Energy Globe Award Germany, 2017 

Good Practice of the Year Award, 2016 

eco Internet Award, 2016 

Global Cleantech 100, 2015 

Eurelectric Award, 2015 

Ausgezeichneter Ort im „Land der Ideen“, 2015 

Preisträger der KlimaExpo.NRW, 2015 

Nominiert für den Hermes Award, 2015 

Finalist Deutscher Nachhaltigkeitspreis, 2015

Energy Award, 2014 

Finalist des Deutschen Gründerpreises, 2014 

Deutscher Unternehmerpreis der Harvard Clubs of 
Germany, 2014

Niezawodna technologia
W kwestii technologii nie idziemy na kompromis: 

Firma Next Kraftwerke zdecydowała się rozwijać i 

wykorzystywać centralną część techniczną Wirtual-

nej Elektrowni. Działalność Wirtualnej Elektrowni leży 

wyłącznie w zakresie naszej odpowiedzialności.

Obrót energią elektryczną w trybie 24/7
Firma Next Kraftwerke jest certyfikowanym hand-

lowcem na Rynku Spot EEX (EPEX Spot) i EXAAA w 

obrocie 24/7 dla rynków Dnia Następnego i Dnia 

Bieżącego. Nasz dział handlowy posiada wysoko 

wykwalifikowany zespół zajmujący się analizą i prog-

nozowaniem i jest aktywny na giełdzie każdego dnia, 

aby osiągnąć najlepsze wyniki dla naszych klientów.



KONTAKT

Międzynarodowe placówki: 
Bruksela • Erlangen • Hamburg 
Kolonia •  Tübingen  
Utrecht • Wiedeń • Zurych

Siedziba w Warszawie
Next Kraftwerke Sp. z o.o.
Business Link Astoria 
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

www.next-kraftwerke.pl
info@next-kraftwerke.pl
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