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TARYFA DYNAMICZNA

Grupa I i II
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 TWORZENIE TARYFY DYNAMICZNEJ
 ANALIZA SKUTKÓW TARYFY DYNAMICZNEJ
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było stworzenie pakietu 

różnorodnych taryf dynamicznych dla potrzeb operatorów OHT 
oraz przeanalizowanie skutków pod kątem potencjalnej 

przebudowy profilu dobowego zapotrzebowania za pomocą 
taryfy dynamicznej.

ZAKRES PROJEKTÓW : 

Opracowanie ogólnej koncepcji taryfy dynamicznej, 

opracowanie procedur wyznaczania cen w taryfie dynamicznej, 
opracowanie koncepcji inteligentnej infrastruktury do 

komunikacji operatora OHT z odbiorcami TPA (z 
prosumentami), wykonanie badań symulacyjnych 

funkcjonowania taryfy dynamicznej itp.



Technologią potrzebną aby móc zastosować Taryfę 
dynamiczną są inteligentne liczniki za ich pomocą 
możemy uzyskać następujące korzyści :

 poprawę jakości dostaw energii i jakości 

parametrów energii

 ograniczenie zużycia energii – dostosowanie 

zużycia energii do potrzeb i możliwości 

finansowych gospodarstwa domowego

 pełen zakres informacji o zużyciu energii 

dla końcowego odbiorcy

 świadome gospodarowanie energią

 brak wizyt inkasenta

 szybsze usunięcie awarii



Wyniki Analizy :

Maj Marzec Luty Styczeń Grudzień Listopad Sierpień Lipiec

Przypadek [ tys. zł ]

a)
935,43

3
854,165 828,471 919,273 886,49 915,239 880,062 952,386

b)
1067,3

6
972,24 939,16 1043,75 1005,63 1037,53 1001,67 1079,90

c)
1198,9

4
1090,18 1049,54 1167,85 1124,39 1159,45 1122,80 1207,07

Gdzie:
a) Najniższe koszty
b) Średnie koszty
c) Najwyższe koszty



WNIOSKI
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 Taryfa dynamiczna ma potencjał narzędzia zdolnego 
do rzeczywistej decentralizacji rynku energii 
elektrycznej, czyli ma potencjał zmiany dynamiki 
rozwoju rynku IREE (Interaktywny Rynek Energii 
Elektrycznej)

 Taryfa dynamiczna niesie za sobą konieczność zmiany 
podejścia do odbioru energii. Przy odpowiednim 
zarządzaniu odbiorem istnieje duży potencjał 
ograniczenia kosztów ponoszonych zarówno przez 
prosumentów jak i konsumentów energii



DOM

Grupa III i IV
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 DOM NA WSI
 JEDNORODZINNY DOM W MIEŚCIE
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było przedstawienie korzyści 

finansowych oraz ekologicznych które niesie zmodernizowanie 
istniejącego domu lub postawienie nowego inteligentnego 

domu na terenach wiejskich oraz na terenach mocno 
zurbanizowanych. 

ZAKRES PROJEKTÓW : 

Porównanie zużycia energii w domu starego typu oraz domu 

energooszczędnego (w przypadku przebudowy istniejącego 
budynku), kalkulacja kosztów poniesionych na budowę 

inteligentnego oraz energooszczędnego domu, oszacowanie 
czasu po jakim nastąpi zwrot poniesionej inwestycji, 

zestawienie różnych źródeł OZE w gospodarstwie domowym.



Zużycie energii:

Roczne zużycie 
energii elektrycznej 
domu wynosi 4750 
kWh
Średnie dzienne 
zużycie energii 
elektrycznej na 
poziomie 13 kWh
Pobór energii 
elektrycznej przez 
poszczególne 
urządzenia:

Koszty inwestycji:

Panele 
fotowoltaiczne 18 000 zł

Inwerter 9 000 zł

Licznik 
dwukierunkowy 1 000 zł

Akcesoria 2 500 zł

Montaż paneli 2 000 zł

Pompa ciepła 16 500 zł
Montaż pompy 
ciepła 1 000 zł

Razem 50 000 zł



Czas spłaty

Wariant I – Instalacja
fotowoltaiczna

• Koszt 32500 zł

• Koszty stałe 500 zł

• Oszczędność energii
2500 kWh

• Sprzedaż energii 2500
kWh

• Czas spłaty 14 lat

Wariant II – Instalacja
fotowoltaiczna + pompa
ciepła

• Koszt 50000 zł

• Koszty stałe 500 zł

• Zakup dodatkowej
energii 445 zł

• Oszczędność energii
5000 kWh

• Oszczędności z zakupu
opału 3300 zł

• Czas spłaty 9 lat



Przed 
modernizacją

Po modernizacji

Emisja CO2 związana z 
zużyciem energii 

elektrycznej
3857 kg/rok 2477 kg/rok

Emisja CO2 związana z 
spalaniem węgla

10800 kg/rok 0 kg/rok

Suma 14657 kg/rok 2477 kg/rok

Roczna emisja CO2



WNIOSKI :
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 Coraz większą popularność zyskuje mentalność 
ekologiczna dlatego też zwiększa się liczba ludzi 
chcących mieszkać w domach oszczędnych, które to nie 
zużywają tyle energii elektrycznej, a co za tym idzie 
mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

 Domy jednorodzinne, znajdujące się na obszarze słabo 
zurbanizowanym, posiadają ograniczony dostęp do 
sieci. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na 
pewność i niezależność zasilania, a także ograniczenie 
zużycia energii elektrycznej

 Domy jednorodzinne znajdujące się w mocno 
zurbanizowanej okolicy muszą korzystać z bardziej 
kompaktowych technologii ponieważ przestrzeń jaką 
mają wokół siebie jest mocno ograniczono.



BIOGAZOWNIE

Grupa V
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było pokazanie korzyści 

wynikających z zastosowania technologii biogazowej jako 
naturalnego źródła energii odnawialnej.

ZAKRES PROJEKTÓW : 
Grupa tematyczna zrealizowała szeroki zakres prac 

obejmujących takie zadania jak: 
Biogazownie w Polsce, analiza bilansu energetycznego w 

biogazowni, wykorzystane technologie, analiza 
ekonomiczna,zasobniki biogazu, analiza kosztów inwestycyjnych.

WNIOSKI:
Zastosowanie technologii biogazowej niesie wiele korzyści w 

stanach deficytu mocy w KSE jako sterowalne źródła wytwórcze.



REJON ENERGETYCZNY

Grupa VI
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było udowodnienie możliwości 

utworzenie rejonu energetycznego niezależnego energetycznie od 
Wielkosalowej Energetyki Korporacyjnej.

ZAKRES PROJEKTÓW : 
Grupa tematyczna zrealizowała szeroki zakres prac 

obejmujących takie zadania jak: 
 wdrożenie programów mających za danie odłączenie się od 

sieci WEK,
 nowoczesne koncepcje zasilania oparte na energetyce 

gazowej.

WNIOSKI:
Wykorzystanie źródeł wytwórczych rozproszonych w powiązaniu z 

inteligentnymi sieciami miasta stanowi gwarancję 
bezpieczeństwa energetycznego dla rejonu.



SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Grupa VII
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było pokazanie korzyści 

wynikających z użytkowania samochodów elektrycznych.

ZAKRES PROJEKTÓW : 
Grupa tematyczna zrealizowała szeroki zakres prac 

obejmujących takie zadania jak: analiza budowy pojazdów z 
napędem elektrycznym i hybrydowym,  bilans emisji CO2, stacje 

ładowania pojazdów elektrycznych, technologie zasobników 
energii stosowanych w pojazdach elektrycznych.

WNIOSKI:
Zastosowanie energii elektrycznej w pojazdach jest przyszłością 

rynku motoryzacyjnego i niesie wiele korzyści w kontekście 
pakietu 3x20. 



Zalety stosowania napędu elektrycznego:

 Niski koszt eksploatacji w porównaniu do paliw,

 Silniki elektryczne nie posiadają obiegu oleju,

 Koszty energii elektrycznej są mniej narażone na gwałtowne 
zmiany niż ceny gazu/ropy oraz bardziej niezależne od 
polityki/sytuacji międzynarodowej,

 Stosowanie samochodów elektrycznych uniezależnia kraj od 
ropy naftowej,

 Spadek zużycia energii przez pojazd nawet o 90%, wynikający 
z wysokiej sprawności pojazdów elektrycznych (ok. 75-80%), 
podczas gdy pojazdów spalinowych maksymalnie 30%. 



Zalety stosowania napędu elektrycznego:

 Nawet przy zasilaniu energią wytwarzaną ze spalania węgla, 
samochody elektryczne są bardziej efektywne i mniej 
zanieczyszczają środowisko niż pojazdy spalinowe,

 Silnik elektryczny jest łatwo sterowalny oraz jest o wiele 
prostszy w konstrukcji – posiada wysoki moment obrotowy 
nawet przy niskich obrotach, a płynna regulacja obrotów 
pozwala wyeliminować skrzynię biegów,

 Pojazdy elektryczne są cichsze i czyste ekologicznie, nie 
powodują smogu,

 Silnik elektryczny ma możliwość hamowania odzyskowego –
co zwiększa o około 5-20% wydajność pojazdu,

 Podczas wypadku drogowego jest mniejsze (praktycznie 
zerowe) ryzyko wybuchu pojazdu,

 Zmniejszone ryzyko wybuchu pojazdu podczas tankowania.



Możliwości wykorzystania jako zasobnik energii 
elektrycznej - prosument



OŚWIETLENIE LED

Grupa VIII
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CEL PRACY : 
Celem pracy grup tematycznych było oszacowanie kosztów 

modernizacji oświetlenia w  obiektach użytkowych oraz 
przeprowadzenie bilansu zysków płynących z oszczędności 

energii, jak i przedłużonej żywotności źródeł światła typu LED.

ZAKRES PROJEKTÓW : 

Dobór oświetlenia LED do danego typu obiektu pod względem 

dotrzymania parametrów oświetlenia zgodnych z 
obowiązującymi normami oraz sztuką projektowania 

oświetlenia, porównanie parametrów oświetlenia obiektu przy 
wykorzystaniu technologii LED do oświetlenia tradycyjnego, 

oszacowanie kosztów przeprowadzenia modernizacji, 
przeprowadzenie symulacji użytkowania i czasu zwrotu kosztów 

inwestycji.



WNIOSKI :
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 Zastosowanie oświetlenia typu LED na szeroką skalę, 
daje ogromny potencjał redukcji zużycia energii 
elektrycznej, co znacznie pomaga w doprowadzeniu 
obiektu do autonomii energetycznej oraz obniżenia 
kosztów użytkowania



DZIĘKUJĘ  ZA UWAGĘ!
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