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Wprowadzenie

Rysunek 1. Średnie miesięczne zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia KSE w dniach roboczych w latach 
2009–2018 (dane publikowane przez OSP: www. pse.pl)
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Wprowadzenie

Rys. 2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz wartości maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni 
roboczych w latach 1980–2018 (dane publikowane przez OSP: www. pse.pl)
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 warunki bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w horyzoncie do roku 2030 kształtują w

szczególności: likwidacja jednostek wytwórczych w związku z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi, upływem

okresu ich projektowej eksploatacji oraz rosnące zapotrzebowanie na moc ze strony odbiorców,

 dostosowanie sektora energetycznego do wymagań środowiskowych BAT dotyczy około 20 GW mocy

zainstalowanych w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych oraz około 7,5 GW w jednostkach

wytwórczych nie będących centralnie dysponowanymi, a łączny koszt modernizacji zawierać się będzie w przedziale

12-18 mld PLN,

 zależnie od przyjętego wariantu już około roku 2022-2024 należy spodziewać się okresowych trudności z pokryciem

zapotrzebowania na moc szczytową KSE – scenariusz optymistyczny BAT. Dla wariantu pesymistycznego BAT,

tj. dużo wyższych wycofań jednostek wytwórczych, utrzymanie rezerwy mocy KSE będzie możliwe tylko do końca

2019 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w kolejnych latach rezerwa będzie niewystarczająca,

 dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE i zachowania bilansu mocy, dla wariantu optymistycznego BAT konieczna

będzie budowa nowych mocy w JWCD oraz nJWCD w wysokości około 7 GW. Dla wariantu pesymistycznego BAT, te

dodatkowe potrzeby do roku 2030, są wyższe o kilka tys. MW w zależności od zakresu wycofywania starych mocy.

Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej 
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 kontynuację programu budowy w Polsce co najmniej jednej biogazowni w każdej gminie, co stanowi potencjał ok. 2 –

2,5 GW (dane spójne z oszacowaniem przez KOWR potencjału biomasy – 4 mld m3 biometanu/a),

 duży potencjał wytwarzania biometanu może być stosunkowo szybko rozwinięty nawet do poziomu zdolności

produkcyjnych ok. 0,7 mld m3 biometanu/a, w oparciu o niewykorzystywane w kraju substraty odpadowe,

 realizacja programu pozwala zapewnić dostęp do sterowalnej mocy, ulokowanej w KSE w sposób rozproszony, ale

umożliwia również pozyskanie dodatkowego potencjału w wysokości ok. 50% ww. mocy na pokrycie obciążeń

szczytowych, wpisując się jednocześnie w realizację europejskiego programu transformacji w kierunku gospodarki o

obiegu zamkniętym.

Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się w szczególności zadbać o dalszy rozwój biogazowni:
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Wprowadzenie – kim jesteśmy?
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7 projektów operacyjnych 

Moc: elektryczna - 6,993 MW

cieplna - 7,077 MW

CAPEX: 104,7 mln PLN

Źródła finansowania:

 Środki własne udziałowców

 Dotacja celowa z NFOŚiGW 

 Pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW 

 Kredyt komercyjny

Projekty Polskiej Grupy Biogazowej w eksploatacji 
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Wprowadzenie – co robimy?

Polska Grupa Biogazowa inwestuje w rynek OZE w Polsce i zagranicą

Od Projektowania

przez Budowę

do Eksploatacji

Biogaz

Fotowoltaika

Wiatr

bazując na rozwiązaniach hybrydowych i magazynowych
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• substrat do produkcji biogazu
ok. 25.000–35.000 Mg/rok

Biogazownia rolnicza
Podstawowe informacje

*Kubatura komór fermentacyjnych pozwala na produkcję biogazu do ciągłego zasilania CHP o mocy 1,5 MWel

• ciągła produkcja biogazu, aż do 
6.000.000 Nm3/rok*
- zależnie od mixu substratów

• produkcja energii elektrycznej
• roczna produkcja: ~8.300 MWh
• moc zainstalowana elektryczna: 

999 kW

• wytwarzanie ciepła
• roczna produkcja: ~8.000 MWhth

(29.000 GJ)

masa pofermentacyjna (płynna: 15.000-25.000 Mg/rok, sucha: 1.500-2.500  Mg/rok)
- zależnie od struktury substratów
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Cykl produkcji biogazu
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Wybrane projekty B+R
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Inteligentna biogazownia i system zarządzania

Biogazownie PGB:
Inteligentna 

biogazownia i
system zarządzania

 Dobór 
odpowiedniej 
mieszanki i ilości 
surowców w celu 
maksymalizacji 
wydajności 
produkcji

W związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, system informatyczny PGB jest systemem samouczącym się

 Zarządzanie 
surowcem w 
silosach poprzez 
optymalizację 
czasu ich 
przechowywania

Precyzyjna kontrola ilości 
dozowanego surowca i 
prawidłowe reagowanie w 
przypadku zmieniających się 
warunków procesu

 Prognozowanie 
produkcji biogazu

 Analiza potencjału 
energetycznego 
surowców
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Podstawowe elementy systemu energetycznego do pracy agregatu CHP 
w warunkach awarii sieciowej
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się zadbać o dalszy rozwój elektrowni wiatrowych:

 wykorzystanie potencjału budowy w Polsce lądowych elektrowni wiatrowych (FW) – aktualnie KSE jest w stanie

zaabsorbować ok. 10 GW w FW (odpowiednio w horyzoncie do 2030 ok. 13–15 GW). W tym celu konieczna jest

rewizja przepisów prawa, która pozwoli wykorzystać projekty przygotowane wcześniej oraz wykorzystać nowe

akceptowalne społecznie i środowiskowo lokalizacje w tym zakresie,

 wykorzystanie potencjału budowy morskich farm wiatrowych (MFW). Dotyczy to w pierwszej fazie farm o mocy

ok. 2,2 GW, dla których wydano już warunki przyłączenia, a następnie kolejnych farm w horyzoncie do 2030, zgodnie

z potencjałem wykorzystania polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej szacowanym na około 8 GW,

 konieczne jest podjęcie pilnych prac nad przygotowaniem pakietu regulacji prawych umożliwiających przeprowadzenie

tych trudnych projektów budowy morskich farm wiatrowych,
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się w zadbać o dalszy rozwój fotowoltaiki:

 szybki rozwój fotowoltaiki, której właściwości doskonale wpisują się w potrzeby KSE związane z wzrastającym

systematycznie obciążeniem szczytowym w okresach letnich. Uwolnienie potencjału na poziomie co najmniej kilku GW

jest możliwe w bardzo krótkim czasie, a zwłaszcza w obszarze energetyki prosumenckiej, która jest gotowa zaangażować

prywatne zasoby finansowe i organizacyjne dla realizacji ww. programu,

 oszacowany na podstawie danych GUS potencjał zabudowy małych instalacji fotowoltaiki w Polsce wynosi ok. 40 GW

(jedynie na dachach domów jednorodzinnych w mieście i na wsi wynosi 30 GW),

 oprócz kryterium efektywności kosztowej, kluczowym ograniczeniem limitującym rozwój fotowoltaiki są możliwości

absorbcji mocy z tych źródeł przez KSE. Szacuje się, że potencjał ten w najbliższych latach, tj. w warunkach aktualnego

stanu stosowania instalacji magazynowania energii elektrycznej, wynosi ok. 5 GW,
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się w szczególności zadbać o zbilansowanie mocy szczytowej:

 oszacowanie potrzeb KSE w zakresie dysponowania przez OSP odpowiednią rezerwą mocy szczytowej w okresie do roku

2020, wskazuje że mimo już posiadanych zasobów w postaci usługi praca interwencyjna, świadczona przez zespół

elektrowni szczytowo– pompowych (1 500 MW), niezbędne potrzeby w tym zakresie w poszczególnych miesiącach roku

kształtują się w przedziale od 150 do 950 MW (średnio około 550 MW). Biorąc pod uwagę fakt, że OSP dysponuje aktualnie

bardzo ograniczonymi źródłami mocy szczytowej w postaci DSR, a pozostałe usługi jak: generacja wymuszona względami

systemowymi, praca z przeciążeniem oraz operatorski import energii elektrycznej nie spełniają kryterium ich

dyspozycyjności, należy stwierdzić, że potrzeby OSP nie są należycie zaspokojone,

 na podstawie dostępnych danych dotyczących parametrów techniczno-ekonomicznych, wybranych kryteriów

ekonomicznych i pozaekonomicznych porównywanych ze sobą technologii oraz po wykonaniu analiz porównawczych

różnych wariantów bilansowania mocy w szczytach obciążeń, uprawniony jest wniosek, że mechanizm DSR, odbudowa

istniejących połączeń transgranicznych oraz magazyny sprężonego powietrza, stanowią najbardziej konkurencyjną grupę

rozwiązań. W grupie tej, dla krótkich czasów wykorzystania mocy szczytowej, tj. poniżej około 150 godzin w roku, najlepsze

wyniki uzyskuje mechanizm DSR, a dla większych wartości stopnia wykorzystania mocy szczytowej w roku (powyżej około

300 godzin), lepsze wyniki niż mechanizm DSR uzyskują magazyny sprężonego powietrza.
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się pilnie zadbać o rozwój technologii magazynowania:

 rozwój i komercjalizacja technologii magazynowania energii sprawiają, że instalacje te będą wykorzystane do

optymalizacji rozwoju i eksploatacji SE oraz jako jedno z rozwiązań do bilansowania mocy szczytowej,

 wyniki obliczeń jednostkowych kosztów bilansowania mocy magazynami energii, dla szacowanej ilości godzin

wykorzystania instalacji w roku wskazują, że łączne koszty możliwej do pozyskania na rynku przez OSP związanej z tym

usługi systemowej, są niższe od jednostkowych kosztów niedostarczonej energii do odbiorców,

 biorąc pod uwagę kryterium całkowitych kosztów usługi magazynowania energii, w grupie analizowanych rozwiązań

aktualnie najbardziej konkurencyjną technologią są instalacje wykorzystujące sprężone powietrze,

 technologia na skroplone powietrze znajduje się w grupie o podobnych parametrach ekonomicznych co elektrownie

szczytowo-pompowe oraz instalacje produkcji i magazynowania wodoru, połączone w zastosowaniem ogniw paliwowych.

Koszty produkcji wodoru będą jednak systematycznie spadać, co poprawi ich konkurencyjność,

 zasobniki bateryjne mają duży potencjał do ich wykorzystania do bilansowania mocy szczytowej. Aktualnie o ich

ograniczonej roli decydują wysokie jednostkowe nakłady inwestycyjne. Na rynku obserwujemy dynamiczny rozwój

nowych, tańszych i bardziej efektywnych technologii, co spowoduje już niebawem przełom w tym obszarze.
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się również zadbać o rozwój rynku usług systemowych:

 analiza relacji aktualnych średnich cen na rynku energii elektrycznej w Polsce do jednostkowych kosztów bilansowania

mocy w szczytach obciążeń wskazuje, że żaden z przyjętych do analizy porównawczej wariantów nie gwarantuje

rentowności inwestycji wyłącznie na podstawie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na wolnym rynku (bez

dodatkowego mechanizmu finansowania),

 w świetle obowiązujących w kraju regulacji prawnych wykorzystanie źródeł mocy szczytowej do bilansowania KSE w

okresach najwyższych obciążeń jest możliwe w ramach dedykowanych usług systemowych. Taki charakter ma część

obowiązujących nie tylko w naszym kraju usług systemowych,

 płatność służąca pokryciu kosztów stałych źródeł szczytowych, jest warunkiem zapewnienia rentowności inwestycji oraz

utrzymania dyspozycyjności tych źródeł,
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Wybrane tezy dotyczące zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W celu pokrycia potrzeb KSE powinno się również zadbać między innymi o:

 opracowanie stabilnych ram prawnych dla inwestowania w OZE, które pozwoliłby przywrócić zaufanie inwestorów i

banków, poważnie osłabione brakiem stabilności regulacji prawnych związanych z systemem zielonych certyfikatów,

 szersze zastosowanie magazynów energii, uzasadnione wieloma względami technicznymi, a zwłaszcza szybkim

rozwojem niesterowalnych odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych), co wymaga opracowania

dobrych regulacji prawnych w obszarze finasowania, budowy i eksploatacji zasobników energii,

 przygotowanie analizy potrzeb budowy bloków w technologii gazowo-parowej, wykorzystującej najnowsze rozwiązania

technologiczne. Program ten ma służyć pokryciu potrzeb KSE w zakresie mocy podstawowej i podszczytowej w związku z

obniżaniem się potencjału i roli jaką będzie pełnić w kolejnych latach energetyka węglowa,

 skoncentrowanie się na rozwoju kogeneracji, która pozwala nie tylko obniżyć poziom zużycia paliw pierwotnych oraz

związanej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ale również ograniczyć koszty zaopatrzenia w ciepło i chłód

odbiorców końcowych,

 inne ...
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