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Warszawa w monizmie elektrycznym OZE
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Charakterystyka i bilans energetyczny Warszawy 2018 (2017)
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Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

Zapotrzebowanie 

Energia elektryczna, TWhe 8

Ciepło, TWhc 15

Transport, TWhc 12

RAZEM, TWh 35 (6 % Polski)

Charakterystyka Warszawy:

Liczba mieszkańców 1,8 mln

Liczba mieszkań ponad 930 tys.

Liczba samochodów na 1000 mieszkańców 700

Budżet miasta 16 mld

PKB (roczne) na mieszkańca 113 tys. PLN

Roczny dochód rozporządzalny 26,5 tys. PLN



Potrzeby energetyczne Warszawy w monizmie OZE
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Monizm elektryczny OZE  
- tabela zamiany energii na potrzeby energetyczne (roczne)

2018 Transformacja 2050

Obecne użytkowanie EE 8 TWhe 5,8 TWhe

Elektryfikacja ciepłownictwa, 
po pasywizacji budownictwa

15 TWhc 2,2 TWhe

Elektryfikacja transportu 12 TWhch 3,0 TWhe

Energia elektryczna OZE (z transferem gazu i paliw ropopochodnych)

Netto 8 TWhe 11 TWhe



Makroekonomiczne otoczenie Warszawy
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Antycypowana struktura produkcji energii elektrycznej w źródłach OZE oraz energia 
elektryczna z transferu gazu i paliw ropopochodnych w horyzoncie 2050 
na tle produktu krajowego brutto i dochodu rozporządzalnego w 2017

Założenie modelowania: 
• modelownie z wykorzystaniem 15-minutowych profili
• monizm elektryczny OZE (zapotrzebowanie na energię końcową brutto 200 TWh) 
• energia elektryczna OZE (z transferami paliwowymi, bez węgla)
• ograniczenie emisji CO2 o 80 do 95 % (zgodnie z energetyczną mapą drogową 2050)
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Antycypowane wojewódzkie bilanse energii elektrycznej (TWh) 2050



Architektura rynku w monizmie 
elektrycznym OZE 
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Architektura rynku energii elektrycznej
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Korytarz „Kotwica” z uwzględnieniem istniejących projektów elektrowni wiatrowych 
OFFSHORE – rynek wschodzący 2
PGE, 900 MWPolenergia, 1560 MW

DEME, 200 MW

PKN ORLEN, 1200 MW
PGE, 1050 MW

Polenergia, Equinor, 1200 MW

PGE, 1500 MW

BTI, 350 MW

Polenergia, Equinor, 1200 MW

Projekty elektrowni wiatrowych OFFSHORE

Moc: 9160 MW
Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej: 4500 h
Roczna produkcja:  41 TWh



Konkurencja pomiędzy rynkami na osłonie OK4W
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rynek wschodzący 2
OFFSHORE

rynek wschodzący 1
zasoby własne
- efektywności energetycznej
- źródła PV
- elektrownie i mikroelektrownie wiatrowe
- elektrownie i mikroelektrownie biogazowe
- transfer gazu z rynku ciepła
- transfer paliw ropopochodnych z transportu

Oferty sprzedaży
Oferty kupna

Konkurencja 
cenowa

OK4W

rynek schodzący WEK
JWCD, nJWCD
sieci i usługi systemowe

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

C-GEN 

(50 MW)

1400

86
370



Uwarunkowania transformacji energetyki do monizmu OZE
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Technologie
już istnieją

Regulacje prawne
potrzebna ustrojowa reforma energetyki

Zmiana sposobu użytkowania energii (sfera mentalna)
dopasowanie własnego zużycia do profilu produkcji źródeł OZE,
efektywność energetyczna, kompetencje… 



Infrastruktura – terminal STD
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Technologie wykorzystywane w zarządzaniu zasobami własnymi (podażą i popytem)
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Technologie charakterystyczne dla zwirtualizowanego rynku wschodzącego (1)

Technologie mobilne
- biometria, PeoPay, itp. – zawieranie umów i 

realizacja zobowiązań finansowych na dostawy 

energii,

- aplikacje z analizami finansowymi – dostęp 

online do billingów, profili i bilansów zużycia 

(produkcji) energii elektrycznej,

- predykcja zachowań – personalizowane ofert,

Blockchain
- bezpieczeństwo – rozproszona rejestracja danych 

dotyczących ofert i transakcji,

- szybka realizacja mikrotransakcji,

- pominięcie pośredników w sprzedaży energią - 

sprzedaż pakietowa P2P (peer to peer),

- możliwość dostosowania wielkości pakietów 

energii do osłony kontrolnej,

Sztuczna inteligencja
- precyzyjne prognozowanie behawioralnych  

zachowań – tworzenie dokładnych prognoz profili 

zapotrzebowania,

- algorytmizacja dynamiczna – aktualizowana w 

trybie on-line metoda sterowania profilem mocy 

przez sterowanie pracą odbiorników,

- dostosowanie profilu mocy odbiorcy do profilu 

generacji OZE.



Idea sieciowych terminali dostępowych
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PV

kWh

WEK

rozdzielnia

STD/IE kWh

PV

kWh

 

odbiorniki

serwer

sterownik 

STD/IE

PME

Propozycja struktury terminalu sieciowego 
i inteligentnej infrastruktury 
dla domu jednorodzinnego

Funkcjonalności
- sekundowy pomiar profili 
- reakcja na cenę i sygnały w osłonie kontrolnej OK
- prognozowanie zużycia i produkcji energii elektrycznej
- zarządzanie odbiornikami
- wystawianie pakietowych ofert kupna i sprzedaży
- bilansowanie
- kontrola ograniczeń sieciowych
- …



Koncepcja wykorzystania STD
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OK2(v)

KSE

400-220-110 kV

110 kV/SN
GPZ

SN/nN

C-GEN 

(5 MW)

160 tys.
1400

370
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STD - oferuje własne zasoby (źródła, magazyny, funkcjonalności 
przekształtników …) na rynku energii elektrycznej



Przykłady technologii do wykorzystania 
w transformacji energetyki 

do monizmu elektrycznego  OZE
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Wykorzystanie przekształtników w AGD
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Reflektor LED Polux MR16 2,6 W 12V DC

Napięcie zasilania: 7 – 40 V

Częstotliwość: 0 – 1 MHz

Sprawność przekształtnika: 97 %



Odbiory z magazynami energii
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Źródło LED z akumulatorem - plafon

Źródło LED z akumulatorem – gwint E27



Transfer paliw z transportu – infrastruktura stacji paliw
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Mapa gęstości zaludnienia z naniesionymi stacjami paliw (ponad 160)

http://www.genpower.pl

http://www.genpower.pl/PL-H35/orlen.html

Moc znamionowa:
130 kVA/104 kW

Zużycie paliwa:
16/24/29, l/h
dla 
50/75/100 % obciążenia

https://silnikimorskie.pl

http://www.genpower.pl/
http://www.genpower.pl/PL-H35/orlen.html
https://silnikimorskie.pl/

