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 zapewnienie coraz wyższych standardów  jakości niezawodności dostawy energii 
elektrycznej, ciepła i gazu do ważnych odbiorców komunalnych (zbliżonych do JST) oraz 
mieszkańców;

 tworzenie planów i bilansów energetycznych dla JST realizowane  przez:

• ocenę lokalnego zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną z różnych rodzajów 
źródeł wytwórczych lub sposobów magazynowania;

• ocenę lokalnych zasobów energetycznych i możliwości ich wykorzystania
(w szczególności zasobów odnawialnych);

• plan gospodarki niskoemisyjnej;

 wyselekcjonowanie ważnych odbiorców ciepła i energii elektrycznej;

 optymalna lokalizacja nowoczesnych źródeł wytwarzania ciepła  i energii elektrycznej;

 inspiracja i współpraca JST z mieszkańcami w zakresie OZE;

 Wypełnienie przez JST Pakietu klimatycznego (wytyczne UE);

 współpraca z tzw. Energetyką Zawodową w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego i niezawodności zasilania ważnych odbiorców zlokalizowanych na 
terenie JST

Główne zadania JST w zakresie zapewnienia i poprawy lokalnego 
bezpieczeństwa



Przykład krajowego zapotrzebowania na moc w dobie roboczej (sierpień)

(źródło: PSE S.A.)

Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną od kilku lat osiąga coraz większe poziomy oraz podlega coraz większej dynamice w
zależności od sytuacji pogodowej w Polsce. W takim przypadku działania Operatorów Sieci Przesyłowej i Dystrybucyjnej w zakresie
zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców, zaczynają być niewystarczające. Dlatego szansą jest rozwój lokalnej energetyki
(np. opartej o JST), który zapewni zachowanie indywidualnych (lokalnych) wskaźników niezawodności zasilania odbiorcy..



Zapotrzebowanie na moc w gminie należącej do 
Metropolii – szacunkowe wykresy dobowe

P [MW]



Strona Wytwórcza
 JST przede wszystkim skupiają się na wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych,
 JST na Śląsku wykorzystują źródła oparte o wykorzystanie słońca, wiatru, metanu, biogazu,
 Do sieci dystrybucyjnej należącej TAURON Dystrybucja S.A. jest obecnie przyłączonych na terenie 

Śląska (stan na 30 kwietnia 2019 r.) ok. 1650 instalacji fotowoltaicznych o różnej mocy 
(praktycznie 99% jest wykonane jako mikro i małe instalacje (moc zainstalowana odpowiednio do 
50 kW do 500 kW),

 Instalacje OZE zlokalizowane na Śląsku stanowią prawie 40% wszystkich instalacji przyłączonych 
do sieci TD oraz obejmują 39% mocy zainstalowanej 

 Instalacje OZE najczęściej montowane są na niskim napięciu,
 Instalacje OZE najczęściej są wykonywane jako indywidualne (nie w wersji przemysłowej),
 Dla opanowania sytuacji awaryjnych JST wyposażają swoje kluczowe obiekty w agregaty 

prądotwórcze stanowiące rezerwę ruchową dla innych źródeł wytwórczych (w tym OZE),
Strona odbiorcza

 JST mogą decydować się na sterowanie (zmniejszanie lub zwiększanie) swojego lokalnego 
zapotrzebowania,

 JST  na podstawie bilansów energetycznych swoich obszarów wyznaczają odbiory zdolne do 
działań regulacyjnych,

 JST mogą świadczyć usługi systemowe (udział w regulacji napięcia i mocy) dla Operatora Sieci 
Przesyłowej, a w niedalekiej przyszłości dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnej

Sposoby pokrycia lokalnego zapotrzebowania przez JST



Założenie 1:

o 1 MW potencjalnie redukujemy zapotrzebowanie na energię elektryczną  w obiektach gminnych 
(zapotrzebowanie całej gminy ok. 4 MW) po przeprowadzonych modernizacjach i inwestycjach. 

Dotyczyć to może następujących obiektów gminnych:

 szkoły;

 Gminne Ośrodki Zdrowia;

 basen;

 Gminne Ośrodki Kultury;

 oświetlenie uliczne (np. 1500 źródeł oświetlenia);

 przepompownie wody i oczyszczalnie ścieków.

Zapotrzebowanie gminnych obiektów, które potencjalnie może zostać zredukowane:

ok. 2000 MW w skali kraju (dla liczby ok. 2000 gmin wiejskich lub wiejsko – miejskich w Polsce)

Założenie 2:

Jednocześnie przy założeniu wybudowania 1 MW mocy wytwórczych w w/w grupie gmin w Polsce 
można mówić o wzroście wytwarzania rozproszonego na poziomie 2000 MW mocy zainstalowanej

Ocena ilościowa możliwości współpracy OSD i JST w  zakresie sterowania 
lokalnym popytem i podażą energii elektrycznej - wnioski



Co to DSR?
DSR (ang. demand side response) – „reakcja strony popytowej” czyli reakcja odbiorców 
energii elektrycznej (strona popytowa) w postaci ograniczenia poboru energii 
elektrycznej na wezwanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (operatora systemu 
przesyłowego - OSP).
• Usługa DSR może być realizowana jako dobrowolne i czasowe: 

– obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej,
– przesuniecie w czasie poboru energii elektrycznej.

w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. 

Jest to element w modelu interwencyjnych usług regulacyjnych 
w systemie elektroenergetycznym realizowany w zakresie zarządzania stroną popytową 
(DSM).

Usługę DSR może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, 
który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest 
przyłączony. W zależności od potencjału redukcji odbiorca może zawrzeć umowę 
bezpośrednio z PSE S.A. lub z podmiotem agregującym, który będzie go reprezentował 
w relacji z PSE S.A. (np. OSD – operator systemu dystrybucyjnego).

Trwają prace nad włączeniem OSD w system pozyskiwania usług regulacyjnych w tym 
DSR..



Funkcjonowanie DSR w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym



Korzyści z przystąpienia do DSR

www.dsr.pse.pl 



 Tworzenie planów rozwoju energetyki lokalne/gminnej, które pozwolą na zrównoważony rozwój źródeł 
wytwórczych wykorzystujących lokalne zasoby paliwowe

 Wprowadzenie wymaganych zmian organizacyjnych w strukturze JST pod kątem zapewnienia prawidłowej
obsługi techniczno – ekonomicznej mini centrów energetycznych (stworzenie i wypracowanie zasad
funkcjonowania służb eksploatacyjnych, ruchowych, finansowych, pomiarowych, rozliczeniowych)

 Zapewnienie różnych kierunków dostaw biomasy i innych 

 Określenie zasad prowadzenia ruchu (np. w zakresie wydzielania do pracy wyspowej) 
i eksploatacji jednostek wytwórczych należących do JST

 Aktywne korzystanie z systemów wsparcia OZE – konieczna nowelizacja Ustawy

 Umożliwienie zapewnienia zasilania powstających w JST centrów nowych technologii

 Udział w inicjatywach opartych agregację rozproszonych źródeł 
generacyjnych i lokalnych odbiorców – np. klastry, spółdzielnie 
energetyczne, powołanie centralnego agregatora mocy wytwarzanej i 
odbieranej w rozproszeniu sieciowym

Dalsze wyzwania dla JST


