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Wpływ wdrażanie usług na poziom systemu(WSE)

Osiągnięcie wysokiego poziomu systemu(WSE) – koniecznie wymaga uwzględniania aspektów 
społecznych
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Stopień wdrożenia usług niski wysoki

niski
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rozproszone 
źródła OZE

operator(WSE)
lokalne rozliczenia

handlowo-techniczna
platforma(WSE)
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integracja systemów
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Łańcuch kompetencji
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dostrzeżenie problemu chęć nauki

Czynniki wewnętrzne
wysokie rachunki,
smog,
problemy zdrowotne
Czynniki zewnętrzne
sąsiedzi,
nauczyciele,
NGO,
media

samodoskonalenie 

kształcenie zawodowe

kursy specjalistyczne

kompetencje techniczne

kompetencje ekonomiczne

kompetencje społeczne

uczestnictwo

w rynkach𝑬𝑷
zarządzanie

rynkami𝑬𝑷



Łańcuch kompetencji – przykład studenta kierunku Energetyka prosumencka
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dlaczego tak dużo płaci„mama płaci za prąd”

projekt: Analiza zapotrzebowania 
gospodarstwa domowego

• dobrze, że to nie ja
• w sumie to u nas jest trochę 

lepiej niż u Ciebie
• energia to w kW?

projekt: Dobór instalacji PV

analiza taryfy,
pomiar profilu

projekt: Dobór instalacji 
dla zakładu przemysłowego

zupełnie inny przypadek

seminarium: Spółdzielnia 
energetyczna, podstawy prawne, 
przykładowe rozwiązania

mój kolega ma mały zakład 
produkcyjny, chciałbym mu dobrać 
instalację na podstawie profilu

Projekt inżynierski: Dobór źródeł dla 
zakładu przemysłowego
zakres: analiza prawna (normy), dobór 
na podstawie profili, wykorzystanie 
oprogramowania do projektowania, 
analiza ekonomiczna, projekt elektryczny

…wdrożenie



Bilans Warszawy w elektroprosumeryzmie (11 TWhe)

Struktura bilansu pokrycia potrzeb energetycznych Warszawa
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Technologia Etap 1 Etap 2 Etap 3

Energia, TWh Energia, % Energia, TWh Energia, % Energia, TWh Energia, %

źródła PV 1,1 10 2,2 20 2,7 25

mikro EW 0,2 2 0,2 2 0,2 2

elektrownie biogazowe 0,2 2 0,5 5 0,5 5

źródła kogeneracyjne 1,0 9 1,0 9 0,3 3

elektrownie dieslowski 0,4 4 0,4 4 0 0

EW offshore 8,0 73 4,2 38 4,6 42

EW onshore 0,0 0 2,0 18 2,2 20

Inne 0,0 0 0,5 5 0,5 5

Suma 10,9 100 11,0 100 11 100

Etap 3

1. Wzrost źródeł PV

2. Zwiększone kształtowanie profilu – do 25% może nawet 30 %

3. Ograniczenie wykorzystania źródeł kogeneracyjnych gazowych

4. UGZ tylko w sytuacjach awaryjnych – nie uwzględnia się w miksie

Inne funkcje celu:

1. Ograniczenie produkcji w offshore (do 30 %) – pozostaje kogeneracja gazowa i UGZ

2. Wykorzystanie technik wodorowych – brak produkcji z paliw kopalnych, zwiększone zapotrzebowanie na 

produkcję w źródłach OZE

Etap 1

1. Zachowawczy miks energetyczny

2. Ograniczony potencjał województwa

3. Duża gęstość energii offshore

Etap 2

1. Uwzględnienie lokalnych zasobów

2. Wykorzystanie sieci 110 kV i potencjału województwa 

3. Rozwój technologii elektrowni wiatrowych



Usługi na rynkach𝑬𝑷w JST – na przykładzie Warszawy

Obszar zastosowań usług:

• edukacja – zwiększenie kompetencji, wykorzystanie środowisk wirtualnych do bezpiecznej nauki,

laboratoria cyber-fizyczne…

• zdrowie i opieka społeczna – telemedycyna, monitorowanie zdrowia, dostęp zdalny do informacji

• zrównoważone budownictwo – pasywizacja i elektryfikacja budynków

• zarządzanie budynkami – systemy sterowania i zarządzania energią, automatyka budynkowa

• zarzadzanie gospodarką wodną – monitorowanie stanu, analiza zużycia, optymalizacja przepływu

• zarządzanie ciepłem – systemy sterownia i monitorowania rozproszonych systemów cieplnych

• produkcja energii – rozproszone systemy generacji energii w źródłach OZE

• usługi prognostyczne – modelowanie pogody, produkcji w źródłach OZE, zapotrzebowania

• systemy pomiarowe – zdalne pomiary, analiza poprawności odczytów

• usługi bilansowania – na podstawie usług prognozowania i systemów pomiarowych zapewnienie

bilansowania systemów(WSE)

• usługi regulacyjne – lokalne usługi regulacyjne wykorzystujące przekształtniki

• handel energią – platformy handlu energię

• usługi lokalizacyjne i geograficzne w czasie rzeczywistym – analiza zdarzeń, kontrola urządzeń

• bezpieczeństwo publiczne – monitorowanie zagrożeń, identyfikacja

• ogólne usługi miejskie i biznesowe – zintegrowane platformy zarządzania miastami, karty miejskie itp.
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Strukturyzacja podmiotowo-przedmiotowa czterech rynków elektroprosumeryzmu 

Popczyk J.: Cztery rynki elektroprosumeryzmu - odpowiedź na strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą 

energetyczny przełom), wyzwanie i szansa 2050. Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu Nr 1/2020. Energetyka 

11/2020 (także: https://ppte2050.pl/, https://www.cire.pl/)

https://ppte2050.pl/
https://www.cire.pl/

