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Dzisiejsza centralizacja – efekt: 20-ty stopień zasilania 



• I stopnia – 16 województw, 

• II stopnia – 380 powiatów,  

– 66 miast na prawach powiatu – gmina o statucie miasta, 
wykonująca zadania powiatu, 

– 314 powiatów – skupiające od kilku do kilkunastu 
sąsiadujących ze sobą gmin, czasami potocznie zwane 
„powiatami ziemskimi”, 

• III stopnia – 2479 gmin,  

– 306 miejskich – gmina, która zawiera się w 
administracyjnych granicach miasta, 

– 602 miejsko-wiejskie – gmina, w skład której wchodzi 
miasto oraz kilka wsi, 

– 1571 wiejskich – gmina, która na swoim terytorium nie 
zawiera miasta (z tego 158 takich gmin ma siedzibę w 
mieście). 
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Bilans energetyczny gminy 

• Rzeczywista gmina z pogranicza wiejskich i wiejsko-
miejskich (formalnie gmina wiejsko-miejskia) 

• 12 tys.mieszkańców 

• Powierzchnia 120 km2 

• Gospodarstw rolnych 1800, 60 o pow. > 10ha 

 

 

 

 

• BŹEP: Bilans energetyczny (reprezentatywny) gminy 
wiejskiej  POPCZYK J.  01-01-2015  
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Bilans energii/paliw dla gminy 

• Media i nośniki energii: 

– Energia elektryczna 

– Paliwa gazowe: gaz ziemny, LPG 

– Paliwa płynne: benzyna, olej napędowy, olej opałowy 

– Węgiel i pochodne 
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Zasoby i możliwości gminy jako 
prosumenta instytucjonalnego 

• Biomasa (oczyszczalnie ścieków, odpady 
rolnicze) – biogazownie,  

• Śmieci - spalarnie śmieci 

• Słońce – fotowoltaika, solary 

• Wiatr – wiatraki 

• Woda – energetyka wodna (mała i duża) 

• Kogeneracja, trigeneracja - elektrociepłownie 

• Generatory  - awaryjne źródła zasilania 

• Magazynowanie ciepła/chłodu  

• Głęboka termomodernizacja 6 
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Szacunek - zapotrzebowanie/możliwości 
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Potencjalni beneficjenci 

• Zasoby gminy, m. in.: 

– Urzędy 

– Szkoły 

– Szpitale, ośrodki zdrowia 

– Inne budynki użyteczności publicznej (baseny, 
domy kultury) 

– Infrastruktura, np. oświetlenie uliczne 

• Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

• Grupy zakupowe odbiorców indywidualnych 

• Przedsiębiorcy 
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Dlaczego WW ? 

• Ochrona środowiska 

• Wymierne korzyści finansowe – zmniejszenie 
kosztów funkcjonowania gminy 

• Niezależność energetyczna – polityka autonomizacji 

• Efektywne wykorzystanie zasobów własnych, bieżący 
monitoring, zarządzanie  

• Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym – niezależność w 
utrzymaniu infrastruktury krytycznej 

• Ustawa antysmogowa – zmniejszenie niskiej emisji, 
efektywne wykorzystanie kogeneracji 
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Co jest potrzebne/wskazane ? 
• Lokalna infrastruktura przesyłowa pomiędzy kluczowymi 

składowymi WW (uniknięcie opłat dystrybucyjnych na rzecz OSD) 

• Integrator - Operator Handlowo Techniczny (OHT) - Niezależny 
Inwestor (NI) 

• Źródła wytwórcze OZE, prosumenci 

• Źródła bilansujące (biogazownie, agregaty, kogeneracja gazowa, itp.) 

• Zdalny odczyt liczników mediów (w tym energii el.) w trybie on-line 

• Protokoły dwustronnej wymiany danych 
– odbiorca - centrum rozliczeniowe OHT 

– producent/prosument – centrum rozliczeniowe OHT 

• Protokoły sterowania źródłami bilansującymi 

• Wdrożenie DSM/DSR 

• Centrum sterowania i przetwarzania danych 

• Symulator WW jako narzędzie wspomagające prace nad WW 11 



Warstwa softwarowa symulatora 
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Sygnały 

sterujące i 

regulacyjne 

Taryfy 

dynamiczne Dane 

rynkowe 

Dane o 

bieżącej mocy 

i energii oraz 

dane 

rozliczeniowe 

Dane o bieżącej  

i dostępnej  

(dla źr. reg.)  

mocy oraz 

energii 

Symulator 

OHT 

Model zasobów NI, 

źródła wytwórcze i 

regulacyjne 

 

Modele odbiorców,  

taryfy B, C, G,  

prosumenci, 

integratorzy 

PME, PISE, AG 

 

Model rynku 

hurtowego energii 

elektrycznej 

 



Modele odbiorców na podstawie profili 
• KSE 

 

 

 

 

 

• Odbiorców zagregowanych 
   cała Warszawa - w tym odbiorcy instytucjonalni np. Ratusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (RWE Stoen Operator) 

• Odbiorców instytucjonalnych 

• Prosumentów 

 

 

 

 

 

• Odbiorców TPA 

 

 

 

 
 

• Innych z segmentów PME, PISE, 
AG  13 



Modele źródeł wytwórczych i regulacyjnych 

• Na podstawie profili źródeł: 

 fotowoltaicznych         wiatrowych 

 

 

 

 

 

 

• Na podstawie danych źródeł regulacyjnych 

– Biogazowych 

– Generatorów, kogeneratorów 

– Zasobników akumulatorowych, elektrowni wodnych 14 



Zdalny odczyt, profile odbiorców,  
profile źródeł, bilansowanie 

15 Poligon doświadczalny: http://pvmonitor.pl 
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Centrum komunikacji 

Bieżąca i dostępna (dla źr. reg.) 

moc oraz energia 

Centrum bilansowania 
Sygnały sterujące 

zasobami NI  

Taryfy dynamiczne 

Zapotrzebowanie  

na moc, dane 

rozliczeniowe: energia w 

okresach rozliczeniowych 

(np. 5min, 1h)okresach 

Baza danych 

Moduł akwizycji i 

rejestracji danych 

 

Moduł dystrybucji 

sygnałów sterujących 

Moduł dystrybucji taryf 

dynamicznych 
Moduł taryf dynamicznych 

Moduł zarządzający  

Centrum analityczno-rozliczeniowe 

Moduł analityczno-optymalizacyjny 

Moduł finansowo-rozliczeniowy  

Źródła wytwórcze 

Odbiorcy 

Od odbiorców 

Dane z rynku hurtowego 

Ze źródeł wytwórczych 

Symulator OHT 

Moduł importu danych 

historycznych rejestracji 

danych 

 

Dane historyczne 

Moduł bilansujący 
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