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Struktura właścicielska danych

Odbiorcy indywidualni ciepła, 
chłodu energii elektrycznej, 

gazu, wody

Dostawcy ciepła, chłodu energii 
elektrycznej, gazu, wody

JST wraz z organami 
zarządczymi 

Odbiorcy przemysłowi ciepła, 
chłodu energii elektrycznej, 

gazu, wody
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Struktura rzeczowa danych

Odbiorcy – brak dostępu do 
danych w trybie online

Dostawcy – dostęp do większości 
danych w trybie online

JST wraz z organami zarządczymi 
– dostęp do niektórych danych w 

trybie online i offline 

Odbiorcy przemysłowi – dostęp do 
dużej części danych w trybie 

online
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Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetycznej

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, a jej celem jest przekształcenie

Unii Europejskiej w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo funkcjonujące

w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r.

osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, chroni środowisko

naturalne i zdrowie swoich obywateli i w której wzrost gospodarczy jest generowany przy

jak najwydajniejszym i zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych.
Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia 4.06.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez

ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie

zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów

środowiskowych [dostęp: 10.07.2020].

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne

wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,

powstrzymaniu zmian klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej oraz

zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne

narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie

sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.
Źródło: strona EU: https://ec.europa.eu/poland/news/191211_green_deal_pl [dostęp: 10.07.2020]. 
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Jakie dane będą potrzebne do opisu procesów transformacji

2021 r.

Dane o:

• zużyciu ciepła, chłodu

• zużyciu energii elektrycznej

• zużyciu paliw gazowych, 

płynnych i stałych

• zużyciu wody

• zużyciu surowców

• (uśrednionej) produkcji odpadów 

z uwzględnieniem ich morfologii

Algorytmy opisujące 

transformację oparte 

na metodzie kosztu 

elektroekologicznego

2050 r.

Dane o:

• (zużyciu ciepła, chłodu)

• zużyciu energii elektrycznej

• zużyciu paliw gazowych, 

płynnych i stałych

• zużyciu wody

• zużyciu surowców

• (uśrednionej) produkcji odpadów 

z uwzględnieniem ich morfologii
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Neutralność 
klimatyczna

OZE

Magazynowanie 

energii

GOZ

Efektywność

energetyczna

Struktura ideowa SCADA (WEP) – systemów nadzoru
i zarządzania rynkową transformacją  



7

Struktura funkcjonalna SCADA (WEP) – systemów nadzoru
i zarządzania rynkową transformacją  

Modułowa budowa SCADA (WEP)

a. Integracja, agregacja i walidacja danych

b. Bilansowanie wydzielonego obszaru

c. Rozliczenia finansowe producentów - odbiorców

d. Prognoza produkcji i zużycia energii ze źródeł

odnawialnych

e. Narzędzia do zarządzania energią u odbiorcy energii

f. Narzędzia do oceny efektywności energetycznej,

surowcowej i środowiskowej (ślad wodny, węglowy i

środowiskowy).

✓Integracja,

✓Bilansowanie

✓Rozliczenia

✓P

rognoza

✓Narzędzia.

✓Narzędzia d

Poziom gotowości technologicznej
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Rynki usług bezsieciowych powiązane z SCADA (WEP) 

– efektywność energetyczna
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Rynki usług bezsieciowych powiązane z SCADA (WEP) 

– wsparcie gospodarki utrzymaniowej
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Rynki usług bezsieciowych powiązane z SCADA (WEP) 

– ślad węglowy, wodny, koszt elektroekologiczny
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SCADA (WEP) i systemy dla WSE – inne funkcjonalności

Pożądane funkcjonalności dodatkowe i kompetencje dla platform informatycznych

przeznaczonych dla operatorów systemów (WSE)

a. Skalowalność systemów informatycznych.

b. Otwartość na integrację danych z różnych źródeł.

c. Otwartość systemu na dostęp dużej ilości użytkowników.

d. Łatwość definiowania raportów i funkcjonalności użytkowych.

e. Funkcjonalności informacyjno-edukacyjne budujące świadomość uczestników

systemu wydzielonego (WSE).

f. Wsparcie specjalistyczne z różnych dziedzin inżynieryjnych odpowiadające na

bieżące potrzeby uczestnika systemu wydzielonego (WSE).
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Metodyka podejścia

Podsumowanie
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