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KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

(26.09.2017, godz. 15:00-18:00) 

 

 

Temat przewodni: 

Energetyka prosumencka na jednolitym rynku energii elektrycznej OZE 

 

Architektura nowego rynku energii elektrycznej: rynki schodzący i wschodzący 

Profesor Jan Popczyk 

 

Self dispatching w osłonach węzłowych OK1 i OK2 

Prezentuje: dr inż. Marcin Fice (Politechnika Śląska) 

 

Cenotwórstwo energii elektrycznej na rynku schodzącym  

Prezentuje: dr hab. inż. Krzysztof Dębowski (Politechnika Śląska) 

 

Net metering na osłonach kontrolnych węzłowych OK1 i OK2 oraz wirtualnej OK3 

Prezentuje: dr inż. Robert Wójcicki (Politechnika Śląska) 

 

Układy energoelektroniczne w procesie automatyzacji wschodzącego rynku energii elektrycznej 

Prezentuje: dr inż. Jarosław Michalak (Politechnika Śląska) 

 

Wyniki badań symulacyjnych polskiego łącznego miksu energetycznego 2050, obejmującego rynki 

wschodzący i schodzący 

Prezentuje: dr inż. Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska) 

 

 

16:30-16:45 – PRZERWA 
 

Biogazowa rolnicza mikroelektrownia regulacyjno-bilansująca w osłonie OK2 – faza badań 

przedrynkowych 

Prezentuje: wiceprezes Dariusz Wereszczyński (eGmina, Infrastruktura, Energetyka) 

 

Komunikat: Stowarzyszenie Klaster 3x20 – próba systematyzacji pożądanych kompetencji 

sieciowych w świetle potencjalnych potrzeb rynkowych  

Izabela Mendel (Wiceprezes Stowarzyszenia Klaster 3x20)  

 

 

 

Program skonsolidowali: 

Jan Popczyk 

Marcin Fice 

 

Miejsce: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice, sala 615. 

Termin kolejnego spotkania: 24 października 2017 r. 
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Komunikat do Konwersatorium z dnia 27 czerwca 2017 r. 

Gościem specjalnym czerwcowego Konwersatorium był prof. Leszek Czarnecki (Louisiana State 

University – Baton Rouge, USA), autor Teorii Mocy Fizycznych Składowych Prądu. W swoim 

wykładzie Profesor przedstawił zagadnienie pomiaru mocy czynnej i biernej, oraz rzeczywistego 

wpływu odkształceń (od przebiegów sinusoidalnych) prądów i napięć oraz wielkiej asymetrii 

fazowej prądów na wartość zmierzonej mocy w układach 3-fazowych. Teoria odwołująca się do 

fizycznych składowych mocy wychodzi naprzeciw potrzeb nowej energetyki, ze źródłami OZE, 

niezwykle wysyconej w przekształtniki energoelektroniczne, z wielkimi problemami w zakresie 

pomiarów energii czynnej w układach 3-fazowych o bardzo dużej prądowej niesymetrii fazowej, 

spowodowanej między innymi przyłączaniem źródeł PV do jednej fazy układu 3-fazowego (w 

Polsce nadal nie został rozwiązany problem algorytmizacji układów licznikowych i systemów 

rozliczeniowych dla mikroźródeł OZE przyłączonych do jednej fazy instalacji 3-fazowych). 

Poprawny pomiar mocy w takich układach (poprawne wskazania liczników energii elektrycznej), w 

tym poprawne określenie współczynnika mocy (patrz tytuł wykładu) jest wyjściowym warunkiem 

poprawności analiz ekonomicznych (prosumenckich decyzji inwestycyjnych).  

Powszechnym zarzutem w stosunku do układów przekształtnikowych jest odkształcanie 

przebiegów prądów i napięć (poprzez bardzo szybkie przełączanie w obwodzie prądowym, co 

sprowadza się do generacji wyższych harmonicznych). Efekt ten może mieć znaczny wpływ na 

poprawność pomiaru mocy i energii elektrycznej (ale również na pracę innych odbiorników 

podłączonych do instalacji). Efekty takie występują dla błędnie zaprojektowanych układów 

przekształtnikowych. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu REWIPROMIEN w 

Centrum Energetyki Prosumenckiej pokazały, że poprawnie zaprojektowany układ 

przekształtnikowy wraz z dobranym układem filtrującym nie jest generatorem zakłóceń. Co więcej, 

przekształtniki mogą mieć bardzo korzystny wpływ na jakość energii w sieci elektroenergetycznej 

np. poprzez kompensację składowej biernej lub „wygładzanie” i symetryzację przebiegów prądów i 

napięć. 

 Profesor Jan Popczyk w swoim wystąpieniu przedstawił rolę nauki w transformacji 

energetyki. Pokazane zostały obszary kompetencji i wyróżniki dla „starej” energetyki WEK i nowej 

prosumenckiej. Rola nauki podczas transformacji będzie miała znaczenie przy tworzeniu nowego 

rynku (aspektów technicznego, ekonomicznego i społecznego) tylko podczas płynnego przejścia za 

pomocą wyznaczonej i zaszczepionej społeczeństwu trajektorii i paradygmatu rozwojowego, a nie 

w drodze rewolucji.  

Pokazane przez Profesora Popczyka szacunki bilansów energetycznych i ekonomicznych 

energetyki EP (w horyzoncie 2050) wskazują, że transformacja nie musi być rewolucją, a koszty 

docelowe mogą być niższe niż obecne. Na poparcie liczb podanych przez Profesora można 

przytoczyć wyniki przeprowadzonej w czerwcu aukcji na źródła OZE. W kategorii źródeł do 1 MW 

energii elektrycznej planowany wolumen wynosił 4,7 TWh za łączną cenę ok. 2,2 mld. zł. (średnia 

cena referencyjna, to ok. 460 zł/MWh). Aukcję wygrały oferty na  łączny zakontraktowany 

wolumen niemal 4,7 TWh, ale po średniej cenie ok. 370 zł/MWh, przy czym najniższa cena to 195 

zł/MWh. Pokazuje to, że istnieje duży potencjał obniżki cen energii produkowanej w źródłach OZE 

(część wygranych aukcji to instalacje istniejące, poddane procedurze przekwalifikowania wsparcia).  

Z drugiej strony operator PSE, w celu ochrony bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

przeprowadził aukcje na redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP, w ramach tzw. Programu 

gwarantowanego. Jest to typowy system DSM/DSR, ale sterowany przez operatora OSP i 

adresowany do energetyki WEK. Program gwarantowany oznacza, że wykonawca zawsze otrzyma 

zapłatę za gotowość do redukcji mocy. Koszt redukcji wyłonionych w aukcji wykonawców wynosi 

od 3 tys. zł/MWh do ponad 13 rys. zł/MWh. W tym miejscu warto zadać pytanie, dlaczego tak 

wysokie ceny brane są w ogóle pod uwagę skoro praca układów gwarantowanego zasilania 

http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/06/L.Czarnecki_prezentacja.pdf
http://klaster3x20.pl/wp-content/uploads/2017/06/J_Popczyk_Rola_elektrykow.pdf
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(generatorów napędzanych silnikami spalinowymi) nie będzie kosztować więcej niż 2 tys. zł/MWh 

(szacunki własne). Oczywiście uruchomienie usługi redukcji na polecenie operatora nie pociąga za 

sobą kosztów inwestycyjnych, lub koszty te są przenoszone na wykonawcę usługi (jeśli w ogóle 

takie są konieczne). Ceny te skłaniają do hipotezy, że jest to usługa ukierunkowana na transfer 

środków do operatorów dystrybucyjnych WEK i do wielkich odbiorców przemysłowych.  

W usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP koszty są ponoszone jedynie po 

stronie odbiorców energii i prosumentów. Natomiast inwestycje w indywidulane zasobniki i 

dostosowanie układów gwarantowanego zasilania wymagają dodatkowych środków. Jednak należy 

te inwestycje traktować jako rozwojowe, szczególnie, że dla tych drugich koszty nie będą wysokie, 

a źródła gwarantowanego zasilania istnieją i generują koszty stałe związane z konserwacja i 

wymianą paliwa. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury będzie tańsze, a także zapewni czas na 

budowę lokalnych źródeł regulacyjno-bilansujących (np. biogazowni rolniczych) i 

zautomatyzowanie oraz zinformatyzowanie lokalnych sieci rozdzielczych (komunikat Pana 

Wojciecha Zimnego – głównego specjalisty ds. projektów systemowych w GE Energy 

Connections). 

 
Podpisali: profesor Jan Popczyk (Prezes Stowarzyszenia Klaster 3x20), profesor Leszek Czarnecki 

(Louisiana State University – Baton Rouge, USA), Wojciech Zimny (Główny Specjalista ds. Projektów 

Systemowych, GE Energy Connections), dr inż. Robert Wójcicki (obszar działania: informatyka, w tym jej 

praktyczne wykorzystanie w badaniach na rzecz przebudowy opłaty systemowo-sieciowej na nowym rynku 

energii elektrycznej, Politechnika Śląska – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki), dr inż. 

Krzysztof Bodzek (obszar działania: energoelektronika i informatyka w elektrotechnice, w tym praktyczne 

ich wykorzystanie w badaniach symulacyjnych miksu energetycznego Polski w horyzoncie 2050, 

Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny), dr inż. Marcin Fice (obszar działania: elektrotechnika, w tym 

jej praktyczne wykorzystanie w badaniach symulacyjnych przebudowy zasobów regulacyjno-bilansujących 

na nowym rynku energii elektrycznej, Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny). 

http://klaster3x20.pl/konwersatorium-inteligentna-energetyka/cykl-2017/czerwiec-2/

