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GENEZA ZADANIA (tematu) WYPŁYWAJĄCA ZE ŚRODOWISKA PPTE2050

Geneza zadania badawczego przedstawionego w prezentacji wynika
z braku analiz pokazujących, że da się pokryć zapotrzebowanie za pomocą
źródeł OZE.

Wbrew ciągle jeszcze powszechnemu przeświadczenia, że źródła OZE są
drogie i „niestabilne”.
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ZAPOTRZEBOWANIE przed 2006 – opis zgodny z modelem WEK

charakterystyka uporządkowana 
zapotrzebowania

profil zapotrzebowania

Pokrycie zapotrzebowania 
przez elektrownie WEK



4

ZAPOTRZEBOWANIE przed 2006 – osłona OK4

charakterystyka uporządkowana salda

profil zapotrzebowania

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0

Kogeneracja gazowa 0,0

Kogeneracja biomasowa 0,0

Kogeneracja na biogaz 0,0

Elektrownie wiatrowe 0,0

Biogazownia rolnicza 0,0

UPS 0,0

Generatory mobilne 0,0

Elektrownie węglowe 160,0

Suma 
(w tym OZE)

160,0 
0,0

bilans pokrycia zapotrzebowania, GWh
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OSTRÓW przed 2006

Rynek energii elektrycznej praktycznie nie istnieje

• bezpieczeństwo energetyczne
• polityka energetyczna
• struktura podmiotowa WEK
• jej kosztowe finansowanie
• systemy wsparcia grup interesów politycznych i biznesowych 



6

KASKADOWY ALGORYTM STEROWANIA ŹRÓDŁAMI

Założenia
• w przedstawionym algorytmie nie uwzględnia się ograniczeń wynikających z pracy 

poszczególnych źródeł, są one zaimplementowane w model źródeł
• algorytm nie uwzględnia możliwości kształtowania profilu zapotrzebowania

Algorytm pracy 

źródeł wytwórczych

Po, PG, Pw, PKBG, 

PKBM, PKG, PG, PUGZ

PG= (Pw + Ps)

PKBG=PG-Po

PG=PG+PKBG

PKBM=PG-Po

PG=PG+PKBM

PKG=PG-Po

PG=PG+PKG

PB=PG-Po

PG=PG+PB
Koniec symulacji?

STOP

Tak

Nie

Po – zapotrzebowanie

PG – produkcja

Pw – moc źródeł z produkcją wymuszoną (PV, EW)

PKBG – kogeneracja biogazowa

PKBM – kogeneracja biomasowa

PKG – kogeneracja gazowa

PB – moc elektrowni biogazowych

PUGZ – układy gwarantowanego zasilania

PKSE – import z KSE (elektrownie węglowe)

PUGZ =PG-Po

PG=PG+PUGZ

PKSE =PG-Po

Do celów badań wykorzystano (opracowano) kaskadowy algorytm sterowania źródłami:
•źródła z produkcją wymuszoną nie są sterowane (aktualna praca jednostek nJWCD)
•pozostałe źródła pracują kaskadowo, w sekwencji wynikającej z priorytetu produkcji ciepła 
w elektrowniach kogeneracyjnych oraz cen energii ze źródeł

źródło: (04) Struktura polskiego bilansu energetycznego 2050 na mono rynku ... OZE. Popczyk J, Bodzek K..pdf

http://ppte2050.pl/platforma/bkk/pkk/files/02. Cykl Raportow BZEP wyemitowany na Portalu CIRE i w bibliotece BZEP (pazdziernik 2017 - styczen 2018)/(04) Struktura polskiego bilansu energetycznego 2050 na mono rynku  ... OZE. Popczyk J, Bodzek K..pdf
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STAN POCZĄTKOWY KLASTRA – 2018 (160 GWh)

charakterystyka uporządkowana salda

profil niezbilansowania

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0 2,1

Kogeneracja gazowa 0,0 28,0

Kogeneracja biomasowa 0,0 8,7

Kogeneracja na biogaz 0,0 1,2

Elektrownie wiatrowe 0,0 51,9

Biogazownia rolnicza 0,0 0,0

UPS 0,0 0,0

Generatory mobilne 0,0 0,0

Elektrownie węglowe 160,0 68,1

Suma 
klastrowe (OZE)

160,0 
0,0

160,0
92(64)

bilans pokrycia zapotrzebowania, GWh
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA WME – 2018 (160 GWh) 

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA WME – 2018

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym
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STAN POCZĄTKOWY KLASTRA – 2018

Pojawiają się przesłanki dla rynku energii elektrycznej: 

• spontaniczna budowa oddolnych kompetencji energetycznych 
w odpowiedzi na utratę zdolności zarządzania energetyką przez 
państwo (na brak koncepcji strategicznej i chaos decyzyjny)

• wykorzystania uśpionych zasobów
• działania w sytuacjach kryzysowych
• wykorzystanie własnej sieci
• bilansowanie za pomocą źródła gazowego
• test pracy wyspowej źródła
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Z CERTYFIKATU KLASTRA (WME) – 2025 (160 GWh)

charakterystyka uporządkowana salda

profil niezbilansowania

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0 2,1 3,1

Kogeneracja gazowa 0,0 28,0 67,0

Kogeneracja biomasowa 0,0 8,7 8,7

Kogeneracja na biogaz 0,0 1,2 10,6

Elektrownie wiatrowe 0,0 51,9 51,9

Biogazownia rolnicza 0,0 0,0 11,2

UPS 0,0 0,0 7,0

Generatory mobilne 0,0 0,0 0,0

Elektrownie węglowe 160,0 68,1 0,0

Suma 
klastrowe (OZE)

160,0 
0,0

160,0
92(64)

164,5
165(89)

bilans pokrycia zapotrzebowania, GWh
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA WME – 2025

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA WME – 2025

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym

obszar wykorzystania akumulatorów i usług DSM/DSR

obszar wykorzystania generatorów mobilnych
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Z CERTYFIKATU KLASTRA WME – 2025

Reforma rynku energii elektrycznej: 

• zapewniająca ukształtowanie cenotwórstwa jednoskładnikowego 
czasu rzeczywistego

• zbudowanie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej
• eliminacja możliwości tworzenia nowych systemów wsparcia 

w całej energetyce



15

POKRYCIE DEFICYTU – 2025

charakterystyka uporządkowana salda

profil niezbilansowania

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0 2,1 3,1

Kogeneracja gazowa 0,0 28,0 67,0

Kogeneracja biomasowa 0,0 8,7 8,7

Kogeneracja na biogaz 0,0 1,2 10,6

Elektrownie wiatrowe 0,0 51,9 51,9

Biogazownia rolnicza 0,0 0,0 11,2

UPS 0,0 0,0 7,0

Generatory mobilne 0,0 0,0 5,0

Elektrownie węglowe 160,0 68,1 0,0

Suma 
klastrowe (OZE)

160,0 
0,0

160,0
92(64)

164,5
165(89)

bilans pokrycia zapotrzebowania, GWh
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CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTARCZENIA ENERGII DLA WME – 2025

koszty krańcowe dostarczenia energi
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KASKADOWY ALGORYTM STEROWANIA ŹRÓDŁAMI W OTOCZENIU RYNKU EE

Algorytm pracy 

źródeł wytwórczych

Po, PG, Pw, PKBG, 

PKBM, PKG, PG, PUGZ

PG= (Pw + Ps)

PKBG=PG-Po

PG=PG+PKBG

PKBM=PG-Po

PG=PG+PKBM

PKG=PG-Po

PG=PG+PKG

PB=PG-Po

PG=PG+PB
Koniec symulacji?

STOP

Tak

Nie

PUGZ =PG-Po

PG=PG+PUGZ

PM =PG-Po

PG=PG+PM 

PDSM=PG-Po

PG=PG+PDSM

Po – zapotrzebowanie

PG – produkcja

Pw – moc źródeł z produkcją wymuszoną (PV, EW)

PDSM – kształtowanie profilu za pomocą usługi DSM/DSR

PKBG – kogeneracja biogazowa

PKBM – kogeneracja biomasowa

PKG – kogeneracja gazowa

PB – moc elektrowni biogazowych

PUGZ – układy gwarantowanego zasilania

PM – usługa magazynowania energii elektrycznej

Do badań w otoczeniu rynku EE zmodyfikowano kaskadowy algorytm sterowania źródłami. 
Modyfikacja polegała na uwzględnieniu możliwości kształtowania profilu za pomocą klastrowych 
usług DSM/DSR, oraz wykorzystaniu rozproszonych (związanych ze źródłem PV) akumulatorów.

Przykład zmian uporządkowanej charakterystyki
obciążenia w funkcji podatności klastra na
usługę DSM/DSR. Usługa ta zależna jest od
aktualnej produkcji taniej energii w źródłach
z produkcją wymuszoną.
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KLASTER WME – plan 2040 (215 GWh)

charakterystyka uporządkowana salda

profil niezbilansowania

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0 2,1 3,1 40,0

Kogeneracja gazowa 0,0 28,0 67,0 0,0

Kogeneracja biomasowa 0,0 8,7 8,7 17,0

Kogeneracja na biogaz 0,0 1,2 10,6 15

Elektrownie wiatrowe 0,0 51,9 51,9 90,0

Biogazownia rolnicza 0,0 0,0 11,2 72,0

UPS 0,0 0,0 7,0 0,0

Generatory mobilne 0,0 0,0 5,0 0,0

Elektrownie węglowe 160,0 68,1 0,0 0,0

Suma 
klastrowe (OZE)

160,0 
0,0

160,0
92(64)

164,5
165(89)

237,0
237,0

bilans pokrycia zapotrzebowania, GWh
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA (WME) – plan 2040

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA (WME) – plan 2040

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym
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CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTARCZENIA ENERGII DLA WME – plan 2040

koszty krańcowe dostarczenia energi
usługi klastrowe
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KLASTER WME – plan 2040

Otwarty, konkurencyjny rynek zaspakajania potrzeb: 

• monizm elektryczny OZE,
• struktura przedmiotowa rynku energii elektrycznej 
• rynkowe zbudowanie zeroemisyjnego systemu zaspakajania 

potrzeb energetycznych
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TRANSFORMACJA KLASTRA (WME) – reelektryfikacja OZE

Zmiana struktury wytwórczej klastra WME

2006 2018 2025 2040

Źródła PV 0,0 2,1 3,1 40,0

Kogeneracja gazowa 0,0 28,0 67,0 0,0

Kogeneracja biomasowa 0,0 8,7 8,7 17,0

Kogeneracja na biogaz 0,0 1,2 10,6 15

Elektrownie wiatrowe 0,0 51,9 51,9 90,0

Biogazownia rolnicza 0,0 0,0 11,2 72,0

UPS 0,0 0,0 7,0 0,0

Generatory mobilne 0,0 0,0 5,0 0,0

Elektrownie węglowe 160,0 68,1 0,0 0,0

Suma 
klastrowe (OZE)

160,0 
0,0

160,0
92(64)

164,5
165(89)

237,0
237,0
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Model rynku EE z Sieciowymi Terminalami Dostępowymi i otwartym rynkiem EE

Model rynku energii 

elektrycznej

Jednoskładnikowa węzłowa 

cena energii elektrycznej 

Rynek wschodzący 1

Rynek wschodzący 2

Usługi klastrowe

Kontrola ograniczeń 

za pomocą 

Sieciowych Terminali 

Dostępowych

Certyfikacja urządzeń i usług

Dalsze modelowanie behawioralnych zachowań podmiotów klastra, może doprowadzić do
rezultatów podobnych jak w obecnym modelu WEK, czyli zapewnieniu energii zawsze, każdemu
po uśrednionej cenie…albo „pozwolić działać rynkowi”.

Tworzyć środowisko (łącznie z regulacjami) pozwalające na tworzenie i wykorzystanie
potencjału Sieciowych Terminali Dostępowych działających w otoczeniu kosztów
krańcowych i pakietowego handlu energią.
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RÓG OBFITOŚCI ZASOBÓW BILANSUJĄCYCH – prace rozwojowe

Wykorzystanie energii kinetycznej betonowych cegieł
https://www.solarpowerworldonline.com/2018/11/new-energy-storage-product-uses-kinetic-energy-and-concrete-bricks-to-store-discharge-energy/

Zaawansowany kolejowy magazyn energii kinetycznej (ARES) – pociąg grawitacyjny
https://www.seeker.com/earth/energy/rail-energy-storage-harnesses-the-power-of-gravity-all-the-livelong-day

https://www.solarpowerworldonline.com/2018/11/new-energy-storage-product-uses-kinetic-energy-and-concrete-bricks-to-store-discharge-energy/
https://www.seeker.com/earth/energy/rail-energy-storage-harnesses-the-power-of-gravity-all-the-livelong-day
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RÓG OBFITOŚCI ZASOBÓW BILANSUJĄCYCH – prace rozwojowe

Magazynowania energii cieplnej w sieciach wielopunktowych (TEGS-MPV) 
wykorzystuje stopioną sól

https://newatlas.com/mit-molten-silicon-energy-storage-system/57562/

Nowoczesna elektrownia z akumulatorem – EW (+PV) z wodnym basenem
http://www.onsitenews.it/liebherr-for-an-innovative-energy-storage-system-6000058.html

https://newatlas.com/mit-molten-silicon-energy-storage-system/57562/
http://www.onsitenews.it/liebherr-for-an-innovative-energy-storage-system-6000058.html
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Istnieje potrzeba stworzenia opisu charakterystyk niezbilansowania
dla potrzeb projektowania mechanizmów rynku i ekonomiki,
w szczególności do potrzeb projektowania struktury sieciowych
terminali dostępowych.



Koszty krańcowe bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną  

w reelektryfikacji OZE (elektryfikacji wtórnej) obszarów wiejskich 

(róg obfitości zasobów bilansujących) 

Synteza problemowa 

Krzysztof Bodzek   

pod kierunkiem: Jan Popczyk  

 

Geneza zadania badawczego wynika z braku analiz pokrycia zapotrzebowania za pomocą 

źródeł OZE w środowisku konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Potrzeba negatywnej 

weryfikacji stwierdzenia, wbrew ciągle jeszcze powszechnemu przeświadczeniu, że źródła 

OZE są drogie i „niestabilne”.  

W ramach prezentacji analizuje się możliwość transformacji WME (wirtualny system 

elektroenergetyczny) jakim jest klaster ORE (Ostrowski Rynek Energii) wielokrotnie już 

opisywany w ramach Konwersatorium. Klaster ten charakteryzuje się rocznym zużyciem 

energii wynoszącym 160 GWh. Zaprezentowany na slajdzie 3 profil zapotrzebowania, 

charakterystyka uporządkowana zapotrzebowania, a także sposób jego pokrycia za pomocą 

elektrowni WEK (podstawowych, podszczytowych i szczytowych) jest zgodny z modelem 

WEK. Model ten służył do doboru podstawowych elektrowni na węgiel brunatny 

i podszczytowych na węgiel kamienny ale także podszczytowych elektrowni wodnych 

przepływowych i szczytowych, głównie regulacyjnych elektrowni szczytowo-pompowych. 

W energetyce WEK przyjęcie zapotrzebowania ze znakiem „+” nie powoduje żadnych 

utrudnień. W dalszej analizie przechodzi się do innego znakowania, mianowicie 

konsekwentnie stosuje się w wypadku obciążenia i deficytu w bilansach na osłonach 

kontrolnych OK znakowanie „-”, a w wypadku produkcji i nadwyżki (w bilansach na 

osłonach kontrolnych OK) znakowanie „+”. Energetyka WEK koncentruje się głównie na 

pełnym pokryciu zapotrzebowania, na określeniu marginesu mocy w KSE. W przypadku 

WME potrzebna jest koncentracja na deficytach energii, margines mocy ma niewielkie 

znaczenie objaśniające ze względu na duży udział źródeł z produkcją wymuszoną. Ponadto, 

tak przedstawiony profil (np. slajd 7) tworzy możliwość handlu energię na osłonie OK4 

klastra WME w przypadku wystąpienia deficytu lub nadwyżki energii.  

Punktem wyjścia jest 2006 r. w którym podjęto decyzję o budowie kogeneracyjnego 

źródła gazowego o mocy 5 MW. Źródło to ma możliwość pracy wyspowej w sytuacjach 

kryzysowych. W tym okresie praktycznie nie istniał rynek energii elektrycznej, który 

pozwoliłby działać klastrom (możliwość taka została wprowadzona w 2016 r. wraz z ustawą 

OZE). Najistotniejsze w modelu WEK było bezpieczeństwo energetyczne i polityka 

energetyczna przyczyniająca się do podmiotowej struktury WEK. Powodowało to kosztowne 

finansowanie i system wsparcia grup interesów politycznych i biznesowych.  

Początek klastra ORE to 2018 r. Model symulacyjny pozwalający na obliczenie 

rocznego profilu WME, uwzględnia charakter pracy źródeł wytwórczych oraz ich 

ograniczenia związane np. z pojemnością zbiornika gazu w elektrowniach biogazowych. 

Podstawowy algorytm pracy źródeł wytwórczych [Raport 4, BZEP] zaprezentowano na 

slajdzie 6. W algorytmie tym źródła z produkcją wymuszoną nie są sterowane (odpowiada to 

aktualnej pracy jednostek nJWCD) natomiast pozostałe źródła pracują kaskadowo, 

w sekwencji wynikającej z priorytetu produkcji ciepła w elektrowniach kogeneracyjnych oraz 

ceny energii ze źródeł. Algorytm ten pozwolił na obliczenie profilu niezbilansowania WME, 

a także aktualnego (2018 r.) pokrycia zapotrzebowania przez źródła. W ramach źródeł 

klastrowych pokryte jest obecnie blisko 60 % zapotrzebowania, głównie przez elektrownie 

http://ppte2050.pl/platforma/bkk/pkk/index.php?path=/platforma/bkk/pkk/files/02.%20Cykl%20Raportow%20BZEP%20wyemitowany%20na%20Portalu%20CIRE%20i%20w%20bibliotece%20BZEP%20(pazdziernik%202017%20-%20styczen%202018)/


wiatrowe oraz kogeneracje gazową. Taka struktura bilansu wytwórczego powoduje, że 

istniejące nadwyżki energii występują rzadko. Jednak już obecnie pojawiają się przesłanki do 

tworzenia wschodzącego rynku energii elektrycznej. Do głównych przesłanek należy fakt 

powstania klastra ORE, czyli chęć budowy oddolnych kompetencji energetycznych 

w szczególności, gdy w Państwie panuje chaos decyzyjny i brak jest koncepcji strategicznych 

dla koniecznej transformacji energetyki. WME sięga po uśpione zasoby, przygotowując się na 

sytuacje kryzysowe. W tym kontekście niezwykle istotne jest kogeneracyjne źródło 

bilansujące, które przeszło pozytywnie test pracy wyspowej.  

W sposób ilościowy obecny stan WME scharakteryzowano na slajdzie 8 i 9. 

W pierwszym przypadku obliczono czas i liczbę godzin z saldem dodatnim i saldem 

ujemnym. Są to pakiety energii opisane za pomocą czasu i średniej energii, które za pomocą 

sieciowych terminali dostępowych mogą zostać wystawione jako oferty kupna i sprzedaży. 

Oczywiście, żeby taka sytuacja była możliwa, potrzebna jest reforma energetyki 

w szczególności zmiana prawa energetycznego.  

 Z certyfikatu klastra (2025 r.) wynika, że w tym horyzoncie, jeżeli wszystkie założone 

projekty zostaną zrealizowane, klaser będzie się w skali rocznej w pełni bilansował. 

W klastrze w dalszym ciągu wystąpią deficyty, ale pojawi się już więcej nadwyżek, które 

pozwolą na aktywne uczestnictwo w rynku. Analiza ilościowa pokazała, że praktycznie 

wszystkie deficyty (poza jednym) są krótsze od 24 h. Jest to obszar wykorzystania 

akumulatorów i usług DSM/DSR. Jedno zdarzenie deficytu trwa 46 godzin. Deficyt ten może 

zostać wyeliminowany za pomocą np. generatorów mobilnych. Na uwagę zasługuje to, że 

pokrycie zapotrzebowania jest realizowane za pomocą źródeł klastrowych z nadwyżką energii 

nie przekraczającą 3 %. Porównując to do tradycyjnie wymaganej nadwyżki mocy w KSE 

wynoszącej 20 % można zauważyć, że wykorzystywany do tej pory opis pokrycia 

zapotrzebowania w modelu WEK nie sprawdza się dla rozproszonych źródeł OZE.  

Następnie zasymulowano sytuację, w której w WME nie występuje deficyt energii. 

Deficyt ten został pokryty za pomocą generatorów mobilnych. Dla tak zbilansowanego WME 

obliczono koszty krańcowe dostarczenia energii elektrycznej, rozumiane jako koszty 

wytworzenia energii elektrycznej oraz opłaty sieciowej [Raport 4, BPEP]. Na podstawie 

charakterystyki (slajd 16) można podzielić koszty na dwie kategorie mianowicie: produkcja 

energii – obejmująca źródła PV, elektrownie wiatrowe, elektrownie biogazowe, kogenerację 

gazową i biomasową oraz usługi klastrowe – układy UGZ, akumulatory, DSM/DSR i mobilne 

generatory. Produkcja energii charakteryzuje się niższą ceną nie przekraczającą 600 

PLN/MWh, natomiast usługi wyższą (powyżej 1500 PLN/MWh). Należy podkreślić, że 

usługi klastrowe odpowiadają jedynie za około 12 % wyprodukowanej energii, a więc 

pomimo wysokich jednostkowych kosztów, w środowisku kosztów krańcowych nie są 

przyczyną wysokich opłat za energię. Dodatkowo, możliwość wypożyczenia generatorów 

mobilnych powoduje, że maksymalny koszt energii nie przekroczy 2000 PLN/MWh i jest 

znacznie niższy niż w modelu WEK w którym osiąga wartość blisko 14 tys. PLN/MWh 

(a nawet 50 tys. PLN/MWh). 

W kontekście kosztów wytworzenia energii elektrycznej należy podkreślić, że 

przedstawione koszty produkcji energii elektrycznej można traktować jako cenę energii 

jedynie w przypadku instalacji prosumenckich. Dla źródeł będących własnością niezależnych 

inwestorów do kosztów należy doliczyć marżę. Obecnie marża dla wytwórców kształtuje się 

na poziomi od 10% do 20%. Na tym etapie badań nie podjęto się jednak odpowiedzieć ile 

powinna ona wynosić dla uczestników klastra.  
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Klaster WME – plan 2040. Docelowo zakłada się, że w horyzoncie 2040 WME nie 

będzie korzystał z energii pochodzącej z paliw kopalnych. Oczywiście nie jest możliwe 

zbilansowanie klastra za pomocą źródeł OZE bez dojrzałego rynku energii elektrycznej. 

Dlatego model obliczeniowy (slajd 17) został uzupełniony o usługi DSM/DSR realizowane 

przez uczestników klastra oraz akumulatory. Zakłada się również zwiększenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną ze względu na monizm elektryczny OZE [Raport 1, 

BPEP]. Uwzględniając przesłanki opisane w Raporcie można wyznaczyć współczynnik 

skalujący zapotrzebowania. Oblicza się go na podstawie aktualnego zużycia netto energii 

elektrycznej (130 TWh w 2018r,) i antycypowanego w monizmie elektrycznym 

(obejmującym energię elektryczną, ciepło i transport) na poziomie 175 TWh. Współczynnik 

ten wynosi dla 2018 r. około 1,35. Skalując aktualne zapotrzebowanie WME, wynoszące 160 

GWh, przez współczynnik skalujący otrzyma się zapotrzebowanie w roku 2040 wynoszące 

215 GWh.  

Wyniki obliczeń (slajdy 18-20) potwierdzają, że możliwe jest dobre zbilansowanie WME 

za pomocą obecnych technologii. Należy podkreślić, że kształtowanie profilu 

zapotrzebowania nie polega na jego wygładzeniu, ale na przesunięciu poboru z okresów 

deficytowych na okresy produkcji taniej energii pochodzącej ze źródeł z produkcją 

wymuszoną. Zastosowanie akumulatorów spowodowało, że liczba deficytów mocy 

trwających poniżej 24 h jest ograniczona (nie występuje żaden deficyt trwający krócej niż 

8 h). Pewnym problemem są deficyty trwające powyżej doby. Oczywiście można w dalszym 

ciągu modelować pokrycie zapotrzebowania, doprowadzając do sytuacji, jaka występuje 

obecnie w modelu WEK, albo „pozwolić działać rynkowi”. Powstaną usługi, dedykowane na 

okresy deficytowe wykorzystujące „róg obfitości” zasobów bilansujących już dostępnych 

oraz przyszłościowych nad którymi trwają prace rozwojowe (slajd 25 i 26). 

 

Podsumowanie: 

 

Wyniki przedstawionej analizy pokazują, że wykorzystując obecny model energetyki WEK 

osiągnięcie „bezpieczeństwa energetyczne” rozumianego jako pełne pokrycie 

zapotrzebowania zawsze o każdej porze z uwzględnieniem cen przeciętnych, jest trudne do 

realizacji. Tworząc otwarty, konkurencyjny rynek zaspokajania potrzeb (w miejsce 

pokrywania zapotrzebowania zgodnie z obowiązującym pojęciem bezpieczeństwa 

energetycznego) można to łatwo osiągnąć. Potrzebna jest jednak konsolidacja wiedzy wielu 

środowisk. Zarówno elektryków (sieci, zabezpieczenia …), energoelektroników 

(przekształtniki, sterowanie mocą …), informatyków (automatyzacja, przesył danych …) oraz 

ekonomistów (model kosztów krańcowych, …) i prawników (propozycje ustaw, analiza 

prawna rozwiązań …). W takim otoczeniu transformacja polskiej energetyki jest możliwa 

i opłacalna. Pokazują to przedstawione wyniki badań.  
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