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STAN OBECNY I PRZYSZŁE POTRZEBY W ZAKRESIE TARYF 

1. Obecne taryfy są taryfami statycznymi (nie zmieniają się z porami
roku, nie nawiązują nawet do zmian kształtu profilu KSE),
skonstruowane zostały w oparciu o produkcję energii elektrycznej
głównie w źródłach w postaci bloków węglowych.

2. Ceny na TGE i RB nie są cenami stałymi nawet w ciągu jednej doby.

3. Zauważając już obecny oraz przewidywany dalszy wzrost udziału
źródeł OZE w produkcji energii elektrycznej w połączeniu
z rozwojem technologii komunikacyjnych, powstaje potrzeba analizy
możliwości opracowania taryf dynamicznych (TD), które jako sygnał
sterujący dla odbiorców (dostępny i pobierany zdalnie) umożliwi
efektywne wykorzystywanie energii, kiedy jest ona produkowana
jako efekt naturalnych warunków pogodowych, bez konieczności
ponoszenia niepotrzebnych kosztów w zakresie magazynowania tej
energii i spalania paliw kopalnych.
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Profil KSE 07.08.2015                                           Ceny energii elektrycznej na TGE i RB

Przykład - taryfa G12 z niską ceną energii od godz. 1300 do 1500

(suma: cena energii + opłata dystrybucyjna
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Taryfa dynamiczna (TD)
(z udziałem źródeł konwencjonalnych, 

energetyki wiatrowej, 
biogazowni i fotowoltaiki) 

20-ty stopień zasilania z sierpnia 2015r. – przypadek krytyczny
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Referencyjny klaster energetyczny:

 zapotrzebowanie energii: 120 GWh

 moc szczytowa: 21 MW

Źródła własne Klastra Energetycznego:

 źródła PV: 4 kW x 7150 gospodarstw (50% gospodarstw);

 elektrownie wiatrowe: 3 MW x 3szt.; 

 elektrownie biogazowe: 1 MW x 5szt. + 10 kW x 75szt.; 

 multiinstalacja C-GEN (lub analogiczna), bazująca na wykorzystywaniu 

(utylizacji) odpadów: 5MW;

Biogazownie i multiinstalacja C-GEN (lub analogiczna) pracują jako źródła 

regulacyjne, wartości ich mocy będą wyznaczane w nawiązaniu do 

planowanej wartości mocy pobieranej z sieci OSD).

Zakładany pobór mocy z sieci OSD:

 5MW – umowa na stałą moc z OSD.
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Produkcja energii w wybranych 
dniach roku

Taryfa dynamiczna 
dla wybranych dni roku

(założono wzrost kosztu o 10% 
ponad cenę standardową dla 

przedziałów czasowych, w których 
wartość produkcji ze źródeł OZE 

jest mała)

Komentarz i przewidywany kierunek modyfikacji…


