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Zmiany struktury zapotrzebowania gospodarstwa domowego 
na wschodzącym mono rynku energii elektrycznej OZE
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Rynek wschodzący – zmiany w wytwarzaniu ciepła

• Pasywizacja budownictwa – domy pasywne, niskoenergetyczne, autonomiczne. 
• Bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²·rok) 

(obecnie około 100kWh/(m²·rok)). 
• Efekt: roczny koszt ogrzewania domu 150 m2 – 2,2 MWh, czyli około 1300 PLN rocznie 

korzystając z ogrzewania elektrycznego w G11, 
w G12 spada do około 660 PLN rocznie

• Pompy ciepła – współczynnik COP 3-5, tzn. 1 kWh energii elektrycznej dostarcza 3-5 kWh 
ciepła. 
• PC gruntowe (kolektory pionowe - odwierty (drogie), płaskie (tanie), wykorzystanie 2 studni), 

PC powietrzne. Koszt ogrzewania domu energooszczędnego 
(40-50 kWh /(m²·rok)) w granicach 1000-1500 PLN/rok. 

• Przykład, budynek 200m2, roczne zużycie energii (ogrzewanie+klimatyzacja) 
3 MWh = około 860 PLN rocznie (G12w, 2015r)

• Magazynowanie ciepła – możliwość odroczonego 
poboru energii elektrycznej w zależności od kosztów
zakupu energii, wykorzystanie taryf strefowych, 
dynamicznych, generacji wymuszonej. 
Duża elastyczność popytu.
• ogrzewanie podłogowe, 
• zasobniki wodne i inne

• Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
(rekuperacja)
• zmniejszenie energochłonności budynków
• elastyczność popytu



Poprawa efektywności energetycznej RTV, ICT

• Karty graficzne:
• 2014 rok: GTX 750 Ti – TDP 55 W
• 2009 rok GTX 295 – TDP 289 W 

• Procesory:
• 2017: Intel i7-8650U – TDP 15W
• 2016: Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz: TDP: 4.5 W
• 2011: i5-2520M (do laptopa) TDP 35W
• 2010: i5-650 (desktop) TDP 73W

• Pompa obiegowa CO o podobnych parametrach rok 2000 – 100W, 
2017 – 40 W

• Telewizory:



AGD - poprawa efektywności, zmiana profili poboru energii

• Inwertery + silniki prądu stałego 
• pralki
• chodziarki
• suszarki kondensacyjne
• przykład: chłodziarko-zamrażarka LG 

Smart Inverter

• Możliwość sterowanie urządzeniami - uelastycznianie popytu 
(Internet Rzeczy)
• pralki, pralko-suszarki, suszarki
• zmywarki
• chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki



Kolosalna poprawa efektywności energetycznej

60 W 15-20 W 7-9 W



OK1 – gospodarstwo domowe,
transformacja tradycyjnego odbiorcy (XX w.) 

w prosumenta (XXI w.)

Odbiorca tradycyjny 
• wie, że prąd jest w gniazdku, 
• korzysta z płaskiej taryfy, 
• płaci wysokie rachunki

Odbiorca aktywny 
• korzysta z taryf wielostrefowych, w przyszłości dynamicznych,
• steruje urządzeniami (Internet Rzeczy), 
• często wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania, 
• korzysta z magazynów, 
• optymalizuje koszty zakupu energii elektrycznej

Prosument 
• posiada własne źródła wytwórcze, ewentualnie magazyn energii, 
• aktywnie steruje poborem dostosowując go do warunków 

zewnętrznych (pogody, net-meteringu, stanu zasobników), 
• często wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania, 
• zwiększa swoją niezależność energetyczną, 
• optymalizuje koszty zakupu energii



Odbiorca aktywny

Wysoki potencjał sterowania 
(gospodarstwo domowe):
• AGD (pralki, zmywarki)
• ogrzewanie c.w.u.
• ogrzewanie pomieszczeń, domów
• klimatyzacja
(przemysł):
• ograniczenie mocy umownej (rozdzielenie poborów w czasie)
• zarządzanie procesami produkcyjnymi
Narzędzia dla taryf strefowych:
• zegary programowalne
• Internet Rzeczy
• sterowniki przemysłowe
Narzędzia dla taryf dynamicznych i CCR:
• Internet Rzeczy
• sterowniki przemysłowe
Udział w lokalnych rynkach energii (sprzedaż sąsiedzka –
strona zakupowa)
• Internet Rzeczy
• Rozliczenia wykorzystujące technologię Blockchain



Zarządzanie energią

Prosument Aktywny odbiorca



Internet Rzeczy – technologia wykorzystywana w energetyce

http://www.obserwatoriumit.pl/site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf

http://www.obserwatoriumit.pl/site/assets/files/1059/internet_of_things.pdf


Internet Rzeczy – przykłady urządzeń dostępnych na rynku
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IoT w instalacjach odbiorców aktywnych i prosumenckich

• Zastosowania
• automatyka budynków
• monitorowanie parametrów środowiska, zużycia mediów, produkcji energii itp.
• monitorowanie i zarządzanie urządzeniami oraz instalacjami budynku
• inteligentne odbiorniki energii elektrycznej

• Zadania
• optymalizacja kosztów zakupu energii (taryfy strefowe, dynamiczne, CCR, 

ograniczanie mocy)
• realizacja usług DSR

• aktywne sterowanie dopasowujące pobór energii elektrycznej do 
produkcji w mikroinstalacji

• wstrzymywanie poboru energii w oczekiwaniu na zwiększenie mocy 
źródeł wytwórczych lub wyłączenie innych urządzeń

• harmonogramowanie i kolejkowanie pracy odbiorników
• realizacja nowych usług systemowych – rynek czasu rzeczywistego, sprzedaż 

sąsiedzka
• zmniejszenie pobieranej mocy wydłużające czas pracy odbiornika
• zmniejszenie pobieranej mocy - przesunięcie poborów w czasie
• sterowanie pracą urządzeń, np. w kilku trybach: komfortowym, elastycznym, 

oszczędnym



IoT w instalacjach odbiorców aktywnych 
i prosumenckich

• Prognozowanie zapotrzebowania na energię
• Wyszukiwanie ofert sprzedaży energii
• Optymalizacja kosztów zakupu energii
• Zawieranie transakcji

Rynek energii


