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Wstêp
Problem zapewnienia bezpieczeñstwa elektroenergetycznego jest z³o¿ony. W polskim prawie energetycznym bezpieczeñstwo energetyczne
definiuje siê jako „stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagañ ochrony œrodowiska” [ustawa, 1997, art. 3 pkt 16]. Podobnie definiuje je Miêdzynarodowa Agencja Energii jako „nieprzerwan¹ fizyczn¹ dostêpnoœæ dostaw po przystêpnej cenie wykonywan¹ w zgodzie ze œrodowiskiem” [Bezpieczeñstwo energetyczne…, 2015]. Bezpieczeñstwo elektroenergetyczne nie oznacza jednak d¹¿enia do maksymalnej niezawodnoœci
dostaw energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania odbiorców.
Zgodnie z teori¹ niezawodnoœci stan taki mo¿na by³oby osi¹gn¹æ poprzez
wzrost rezerw nieobci¹¿onych lub czêœciowo obci¹¿onych. By³oby to droga wyj¹tkowo kosztowna. Doprowadzi³aby co prawda do prawie absolutnego bezpieczeñstwa, ale koszt energii by³by tak wysoki, a konkurencyjnoœæ gospodarki by³aby z tego powodu tak niska, ¿e zapotrzebowanie
na energiê spada³oby, poniewa¿ mala³aby atrakcyjnoœæ inwestycyjna kraju. Jeœli zgodzimy siê, ¿e energetyka jest dla gospodarki a nie gospodarka
dla energetyki, to zgodzimy siê równie¿, ¿e osi¹gnêlibyœmy efekt odwrotny do zamierzonego.
Atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ kraju mo¿na równie dobrze zniszczyæ
brakiem bezpieczeñstwa energetycznego dla przedsiêbiorców, od³¹czaj¹c
im w nieprzewidywanym momencie dostêp do energii elektrycznej. Sytuacja taka mia³a miejsce w Polsce w sierpniu 2015 roku. Polski system
elektroenergetyczny znalaz³ siê na granicy destabilizacji. Operator systemu przesy³owego wykorzysta³ natychmiast, dla potrzeb zarz¹dzania
kryzysowego, mo¿liwoœci wynikaj¹ce z Prawa energetycznego (art. 11),
wprowadzaj¹c restrykcyjne ograniczenia w dostawie zamówionej mocy.
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Objêto nimi 1600 podmiotów gospodarczych, powoduj¹c trudne obecnie
do oszacowania straty. Z zaistnia³ej sytuacji warto wyci¹gn¹æ konstruktywne wnioski. Jednym z nich jest pilne wdro¿enie zarz¹dzania popytem
na energiê elektryczn¹. Nie rozwi¹zuje ono co prawda problemów o wymiarze strategicznym polskiej energetyki, ale prawdopodobnie jest najtañszym instrumentem zarz¹dzania kryzysowego.
Celem artyku³u jest przedstawienie propozycji zarz¹dzania popytem
na energiê elektryczn¹, która minimalizowa³aby ryzyko destabilizacji
Krajowego Systemu Energetycznego.

1. Istota zarz¹dzania popytem na energiê elektryczn¹
Rynek energii elektrycznej charakteryzuje siê wzglêdnie cyklicznym
popytem. W istocie mamy przypadek nak³adania siê na siebie cykli: dobowego, tygodniowego i rocznego. G³ównym powodem wahañ popytu na
pr¹d jest zmiennoœæ klimatu. W Polsce maksymalne zapotrzebowanie na
pr¹d jest: w okresie zimowym – najwy¿sze ok. godz. 17.00 (zimowy szczyt
wieczorny), a w miesi¹cach letnich – ok. godz. 13.00 (letni szczyt po³udniowy).
Utrzymywanie siê bardzo niskich temperatur zim¹ lub/i bardzo wysokich temperatur latem pog³êbia amplitudê cyklu. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w ostatnich latach obserwujemy szybszy wzrost maksymalnej wartoœci
szczytu letniego ni¿ zimowego, g³ównie z powodu upowszechniania
klimatyzatorów i urz¹dzeñ ch³odniczych. I tak, w ostatnich dziesiêciu latach szczytowe zapotrzebowanie w okresie zimowym wzros³o o ok. 11,2%,
a w okresie letnim o ok. 25% [Sprawozdanie…, 2013]. Nadal jednak kluczowe znaczenie dla bilansu elektroenergetycznego w Polsce ma zapotrzebowanie na energiê w tzw. szczycie zimowym.
Przebieg krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w godzinach szczytu w roku 2014 ujêto na rysunku 1.
Krajowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ w szczycie wieczornym wynios³o w 2014 roku:
– maksymalnie 25,5 tys. MW (29 stycznia 2014),
– minimalnie 18,8 tys. MW (27 czerwca 2014).
Historyczne maksimum zapotrzebowania mia³o miejsce w 2012 roku
(7 lutego) i wynios³o 25,9 tys. MW. Amplituda wahañ wynosi zatem ok.
10 tys. MW.
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Rysunek 1. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia
o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym
dnia roboczego w 2014 roku

ród³o: [Raport…, 2014, s. 13].

W Polsce dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego, rozumianego jako nieprzerwane dostawy energii, koncentruj¹ siê na poda¿y.
Dobitniej wyra¿a to prof. Jan Popczyk „Homo energericus (w tym wypadku
sojusz polityczno-energetyczny) i homo economicus (dodatkowo jeszcze banki) chce deficyt obci¹¿enia w KSE po 2015 roku, spowodowany dyrektyw¹ 2010/75 (œrodowiskow¹), likwidowaæ za pomoc¹ bloków j¹drowych
i wêglowych, pog³êbiaj¹c zreszt¹ znacznie wiêkszy problem nadmiaru
mocy w dolinie nocnej” [Popczyk, 2014, s. 10]. Wymaga to kapita³och³onnych inwestycji i przy braku innych dzia³añ powoduje wzrost kosztów
energii. Nie kwestionuj¹c koniecznoœci inwestycji w nowe moce, szczególnie w œwietle planowanych likwidacji elektrowni ³¹cznie produkuj¹cych 4500 MW, co stanowi ok. 17% tzw. mocy dyspozycyjnej, to niewyt³umaczalne s¹ zaniedbania w zakresie zarz¹dzania popytem na energiê1.
Zarz¹dzanie popytem pozwala bowiem istotnie zredukowaæ amplitudê
wahañ popytu na energiê. Polega to na dobrowolnej redukcji pobieranej
z sieci energii (z regu³y w godzinach szczytu) przez klientów w zamian za
1

Por. szerzej [Onichimowski, 2015].
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stosowne wynagrodzenie. Klienci ci decyduj¹ siê na przesuniêcie swojego
popytu na energiê poza godziny szczytu.
W po³owie 2014 roku Europejski Kongres Finansowy rekomendowa³
wdro¿enie programu zarz¹dzania popytem na energiê elektryczn¹ jako
prorynkowego rozwi¹zania problemu mo¿liwych niedoborów mocy2
[Rekomendacja, 2014]. Co wiêcej, okreœlono warunki skutecznego wdro¿enia zarz¹dzania popytem na energiê, a tak¿e zorganizowana zosta³a
w PAP debata na ten temat z udzia³em osób odpowiedzialnych za stabilnoœæ krajowego systemu energetycznego.
Dyskusje na ten temat trwaj¹ w Polsce od kilku lat i trudno wyt³umaczyæ, dlaczego ten relatywnie prosty projekt nie zosta³ wdro¿ony. Potencja³ oszczêdnoœci energii w godzinach szczytu, który mo¿na w ten sposób
osi¹gn¹æ, szacowany jest na 2 tys. negawatów (NW), a wiêc wiêcej ni¿ np.
maj¹ produkowaæ nowe bloki elektrowni Opole.

2. Sierpieñ 2015 – k³opot na zamówienie
Zamiast budowaæ kolejn¹ elektrowniê na pokrycie zapotrzebowania
w szczycie, a takie zapewne bêd¹ konkluzje z zaistnia³ej sytuacji, która
mia³a miejsce w sierpniu br. po wprowadzeniu administracyjnego ograniczenia poziomu zu¿ycia energii elektrycznej, warto rozwa¿yæ alternatywne, tañsze metody zabezpieczenia energetycznego, takie jak zarz¹dzanie
popytem. W tym przypadku irracjonalnoœci systemowej na poziomie makroekonomicznym towarzyszy racjonalnoœæ na poziomie mikro. Po co bowiem p³aciæ klientom za gotowoœæ redukcji zapotrzebowania na energiê,
czyli p³aciæ za tzw. negawaty, skoro w majestacie prawa mo¿na im pr¹d
od³¹czyæ nieodp³atnie, a to nie generuje kosztów u od³¹czaj¹cego. Konsekwencje od³¹czeñ nie dotycz¹ bowiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), lecz korporacyjnych odbiorców pr¹du, w odró¿nieniu od
hipotetycznej sytuacji, gdyby w ramach zarz¹dzania popytem redukcje
zapotrzebowania by³y op³acane. Mamy „k³opot na zamówienie”, jak
okreœla to niekwestionowany autorytet z dziedziny systemów energetycznych prof. Jan Popczyk. Doda³bym, ¿e towarzysz¹ mu inne, drobniejsze irracjonalnoœci. Przyk³adowo PSE apeluj¹ o ograniczenie zu¿ycia
energii w godzinach 11.00–15.00, podczas gdy oferowany przez wszystkich sprzedawców pr¹du w Polsce system dwutaryfowy (tzw. G-12) stymuluje, poprzez obni¿on¹ cenê, wzrost zu¿ycia energii w godzinach
13.00–15.00.
2

Pe³ne brzmienie rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego zamieszczono
w za³¹czniku.
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Zaistnia³a sytuacja powinna mobilizowaæ odpowiedzialne za stabilnoœæ polskiego systemu energetycznego instytucje, w szczególnoœci PSE
i URE, do stworzenia warunków dla profesjonalnego zarz¹dzania popytem na energiê elektryczn¹. Nale¿y rzetelnie odpowiedzieæ na pytanie:
kto p³aci za brak zarz¹dzania popytem na energiê elektryczn¹ w Polsce?
Otó¿ p³aci ca³a gospodarka z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze,
niewykorzystanie bezinwestycyjnych mo¿liwoœci zarz¹dzania systemem
energetycznym powoduje, ¿e energia jest dro¿sza, co oznacza obni¿enie
konkurencyjnoœci gospodarki. Po drugie, nieoczekiwane wy³¹czenia
energii powoduj¹ nie tylko natychmiastowe straty u producentów, ale
równie¿ zwiêkszaj¹ ryzyko prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w kraju dla nowych potencjalnych przedsiêbiorców, a zatem zmniejszaj¹ atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ Polski.

3. Jak usprawniæ zarz¹dzanie popytem na energiê elektryczn¹
Ostatnio klasyczne zarz¹dzanie popytem (Demand Side Management –
DSM) ustêpuje miejsca koncepcji okreœlanej terminem Demand Side Response (DSR), oznaczaj¹cej „reakcjê strony popytowej na sygna³y p³yn¹ce
z rynku stymulowane przez operatora systemu przesy³owego” [Okulski
i inni, 2015, s. 3]. Uzyskany w ten sposób potencja³ redukcji popytu systemu elektroenergetycznego kraju szacuje siê na 5–9% mocy szczytowej
[Andruszkiewicz, Lorenc, 2014, s. 97–100]. Przedsiêbiorcy, którzy godz¹
siê dobrowolnie na redukcjê popytu na energiê w okreœlonych godzinach,
a wynagrodzenie otrzymuj¹ za „gotowoœæ”, czêsto nie s¹ zmuszani do
wy³¹czania urz¹dzeñ i przerw w produkcji, poniewa¿ ograniczenie dotyczy wy³¹cznie poboru energii z sieci elektroenergetycznej. Mo¿liwa jest
bowiem zazwyczaj substytucja energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej przez w³asne generatory pr¹du. Kalkulacja przedsiêbiorcy sprowadza siê wówczas do prostego porównania kosztu wytworzenia energii
we w³asnych generatorach do korzyœci z tytu³u wynagrodzenia od operatora systemu. Szacuje siê, ¿e koszt wytworzenia 1 MWh z generatorów zasilanych olejem napêdowym wynosi ok. 1000 z³.
Mechanizmy zarz¹dzania popytem na energiê charakteryzuj¹ siê
wysok¹ elastycznoœci¹ i dlatego stanowi¹ nie tylko tañszy, ale i bardziej
sprawny instrument zarz¹dzania bezpieczeñstwem dostaw. Warto zauwa¿yæ, ¿e godziny szczytu Krajowego Systemu Energetycznego szacowane s¹ na ok. 100 godzin w ci¹gu roku. Zapewnienie ci¹g³oœci dostaw
energii w ci¹gu tych 100 godzin wymaga albo przyrostu poda¿y nowych
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mocy, albo dobrowolnej redukcji popytu w tych godzinach. Przyrost poda¿y poprzez budowê zwyk³ego bloku energetycznego o zdolnoœci wytwórczej 500 MW kosztuje ok. 3,5 mld z³ inwestycji plus coroczne koszty
eksploatacyjne, natomiast redukcja popytu o 500 MW to koszt 600 tys. z³
rocznie przy obecnych cenach kontraktowych PSE [Domaros, 2015].
Ogromn¹ zalet¹ systemów zarz¹dzania popytem jest brak nak³adów kapita³owych, w porównaniu do budowy nowych kapita³och³onnych bloków wytwórczych.
Logika ekonomiczna nakazywa³aby traktowanie wytwarzania mocy
analogicznie jak ograniczenie poboru mocy. Z punktu widzenia niezawodnoœci ca³ego systemu energetycznego utrzymywanie w gotowoœci rezerwy mocy na wypadek nieoczekiwanych zdarzeñ wydaje siê to¿same
z gotowoœci¹ do redukcji popytu w tym samym okresie. Z punktu widzenia producentów pr¹du nie jest to interesuj¹ce rozwi¹zanie, poniewa¿ nie
doœæ, ¿e ogranicza popyt, to dodatkowo ograniczenie to dotyczy „najdro¿szych” szczytowych godzin doby. Analogicznie do rynku energii
wytwarzanej powinien zatem funkcjonowaæ rynek tzw. negawatów.
Oferty redukcyjne odbiorców powinny konkurowaæ z ofertami producentów i sprzedawców.
Technika DR – Demand Response – mo¿e wi¹zaæ siê z dzia³aniem na
rzecz zwiêkszenia niezawodnoœci systemu elektroenergetycznego oraz
na dzia³aniach ukierunkowanych na rynek energii, w którym zale¿nie od
sygna³ów cenowych odbiorca sam decyduje o zmniejszeniu poboru lub
dobrowolnie podporz¹dkowuje siê zdalnemu odci¹¿eniu (redukcji zu¿ycia), które mo¿e odbywaæ siê z wyprzedzeniem kilkunastu minut czy
doby lub on line. Odbiorca, który zgodzi³by siê na ograniczenie zu¿ycia
energii w godzinach szczytu, powinien mieæ ekonomiczn¹ zachêtê do redukcji poboru mocy i mo¿liwoœæ obni¿enia swoich kosztów nabycia
energii.
Sygna³y cenowe inicjuj¹ce reakcjê po stronie popytowej (DR) mog¹
pochodziæ od wszystkich segmentów rynku elektroenergetycznego: rynku transakcji natychmiastowych (spot), rynku dnia bie¿¹cego (intra day),
rynku mocy regulacyjnej lub rynku bilansuj¹cego. Ró¿nice w cenie energii
powinny stymulowaæ przesuniêcie popytu odbiorców energii ze strefy
wysokiej stawki do strefy stawki niskiej, np. ze „szczytu dziennego” do
„doliny nocnej”. Powoduje to ograniczenie wahañ zapotrzebowania na
energiê, a tym samym pozwala na lepsze wykorzystanie mocy wytwórczych, a zatem umo¿liwia obni¿enie ceny energii.
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Istotn¹ kwesti¹ s¹ zasady przetargu organizowanego przez operatora (operatorów) systemu elektroenergetycznego. Obecnie przetargi na
us³ugê redukcji mocy s¹ w Polsce organizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Postêpowanie przetargowe dotyczy oœmiu pakietów o okreœlonym wolumenie mocy i czasu, w którym redukcja zostanie
przeprowadzona [Czêœæ II SIWZ, 2015, s. 2]:
– Pakiet IA – od 10 do 20 MW, redukcja w okresie miesiêcy: X–III,
– Pakiet IB – od 10 do 20 MW, redukcja w okresie miesiêcy: IV–IX,
– Pakiet IIA – od 21 do 35 MW, redukcja w okresie miesiêcy: X–III,
– Pakiet IIB – od 21 do 35 MW, redukcja w okresie miesiêcy: IV–IX,
– Pakiet IIIA – od 36 do 55 MW, redukcja w okresie miesiêcy: X–III,
– Pakiet IIIB – od 36 do 55 MW, redukcja w okresie miesiêcy: IV–IX,
– Pakiet IVA – od 56 do 90 MW, redukcja w okresie miesiêcy: X–III,
– Pakiet IVB – od 56 do 90 MW, redukcja w okresie miesiêcy: IV–IX.
Podmiot, który wygra przetarg, zobowi¹zany jest do redukcji mocy
zgodnie z postanowieniami umowy na polecenie operatora systemu przesy³owego (OSP). Podczas przetargu wy³aniana jest tylko jedna oferta
z ka¿dego pakietu. Podmiot, który wygra przetarg, wynagradzany jest za
moc, któr¹ zredukuje na polecenie OSP.
Od kilku lat toczy siê dyskusja o zasadnoœci op³aty sta³ej (wynagrodzenie za gotowoœæ do redukcji popytu). W wiêkszoœci krajów, które skutecznie wdro¿y³y zarz¹dzanie popytem, podmiot redukuj¹cy zapotrzebowanie wynagradzany jest za gotowoœæ. W Polsce nie istnieje gratyfikacja
za gotowoœæ.
Dotychczas przeprowadzono kilka przetargów, które ostatnio zdominowane zosta³y przez spó³kê Enspirion nale¿¹ca do Grupy Energa S.A.
Spó³ka ta jest agregatorem mocy, czyli gromadzi wolumen mocy od odbiorców, z którymi zawiera umowy o redukcjê. Agregator mo¿e pe³niæ nie
tylko funkcjê poœrednika, ale równie¿ doradcy dla odbiorców i przyczyniaæ siê do racjonalizacji ca³ego systemu elektroenergetycznego.
Obecnie funkcjonuj¹cy w Polsce system zarz¹dzania popytem charakteryzuje siê kilkoma wadami:
1) jest to system scentralizowany, w którym jedynym odbiorc¹ negawatów jest PSE, w zwi¹zku z tym dla potencjalnych dostawców negawatów istotne jest ryzyko „jednego odbiorcy”; jest ono szczególnie
wa¿ne w przypadku agregatorów mocy;
2) w ramach tego scentralizowanego systemu organizowane s¹ przetargi, w których nie wykorzystuje siê atrakcyjnej formy wynagrodzenia
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za gotowoœæ do redukcji mocy, przy czym taka gotowoœæ jest przez
OSP wymagana3. Ponadto trudno uzasadniæ, dlaczego wy³aniana jest
jedna oferta wykonawcza dla ka¿dego pakietu, a minimalny wolumen
mocy kwalifikuj¹cy podmiot do uczestnictwa w przetargu to 10 MW;
3) systemowi temu towarzyszy mo¿liwoœæ administracyjnej (bezkosztowej dla OSP) redukcji mocy;
4) jest to system, który pozwala obecnie na wykorzystanie ok. 10% potencja³u negawatów w kraju.
Generalnie nie jest to system oparty na rozwi¹zaniach rynkowych,
mimo ¿e w Polsce funkcjonuje ca³kiem nieŸle Gie³da Energii. Wydaje siê,
¿e warto by³oby rozwa¿yæ:
– decentralizacjê systemu, w którym obok PSE odbiorc¹ negawatów byliby regionalni operatorzy,
– wynagradzanie za gotowoœæ do redukcji mocy, np. poprzez zast¹pienie lub uzupe³nienie przetargów o rynek opcji na negawaty.
Wystawcami opcji mogliby byæ zarówno producenci energii (zobowi¹zania do dostarczenia okreœlonej iloœci MW w okreœlonym czasie na
¿¹danie nabywcy opcji), jak i odbiorcy energii, g³ównie agregatorzy (zobowi¹zania do redukcji popytu na energiê w okreœlonej iloœci NW
w okreœlonym czasie na ¿¹danie nabywcy opcji).
Wystawca opcji uzyskuje od nabywcy wynagrodzenie za wystawienie opcji, czyli redukcjê ryzyka nabywcy. Wynagrodzenie dla wystawcy opcji jest zatem to¿same z op³at¹ za gotowoœæ do redukcji popytu
na energiê w systemie przetargowym na negawaty.
Jeœli wystawca opcji by³by odbiorc¹ energii, to dopasuje okres i skalê
redukcji popytu na energiê do swojej specyfiki, np. ewentualnych przerw,
urlopów, planowanych przestojów. Pozwala to odbiorcy na redukcjê popytu ni¿szym kosztem w³asnym, mo¿e zatem zaoferowaæ ni¿sz¹ cenê
opcji. Nabywca opcji informuje rynek, przed jakim ryzykiem i kiedy
chcia³by siê zabezpieczyæ.
Uzupe³nienie przetargów organizowanych przez PSE o rynek opcji
na negawaty pozwala równie¿ oceniæ racjonalnoœæ dzia³añ operatora, pozwala bowiem na monitoring, czy i jakim kosztem osi¹gane jest bez3

Obecnie OSP wymaga bowiem gotowoœci do œwiadczenia us³ugi, ale zap³aciæ za ni¹ chce
tylko wówczas, gdy klient zostanie wezwany do jej realizacji. Jeœli zostanie wezwany, a nie
bêdzie gotowy do wykonania redukcji, to zostanie finansowo ukarany. Trudno zatem
oczekiwaæ na licznych chêtnych do redukcji mocy na tych warunkach, chyba ¿e za ekstremalnie wysokie wynagrodzenie. Nie jest to dobra droga do wykorzystania potencja³u
DSR dla bezpieczeñstwa polskiego systemu elektroenergetycznego.
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pieczeñstwo systemu elektroenergetycznego. Im wiêksza by³aby konkurencja po stronie wystawców opcji, tym ni¿sze by³yby koszty redukcji
mocy.
Operator (operatorzy) systemu przesy³owego powinien byæ nabywc¹ opcji, czyli prawa do ¿¹dania redukcji lub od³¹czenia odbiorcy od systemu elektroenergetycznego na okreœlonych warunkach i w okreœlonym
czasie. Operator (operatorzy) byliby zobligowani do nabycia opcji na redukcjê mocy (negawatów) na poziomie 5–9% mocy szczytowej, np. do nabycia 2000 MW w roku 2016.
Wystawca opcji (odbiorca energii) zobowi¹zany by³by do redukcji
zapotrzebowania na moc w okreœlonym czasie i na okreœlonych warunkach. Mog³oby byæ zatem wiele ró¿nych rodzajów opcji.
Jeœli rozwiniêty zosta³by rynek pierwotny negawatów, warto by³oby
rozwa¿yæ mo¿liwoœæ obrotu gie³dowego negawatami. Obrót gie³dowy
opcjami na negawaty móg³by byæ jednak trudny do uruchomienia. Kwestie dopuszczenia do rynku wiarygodnych wystawców opcji oraz redukcji ryzyka niedotrzymania umowy opcji dla nabywcy wymaga³aby szczegó³owego rozwi¹zania.
Rozwi¹zania wymaga równie¿ kwestia finansowania zakupu opcji
oraz ewentualnych interwencyjnych zakupów przez operatora systemu
przesy³owego. Móg³by to byæ np. specjalny fundusz stabilizacyjny, który
wymaga³by dodatkowych op³at od wytwórców i odbiorców energii. Mog³aby to byæ równie¿ refundacja wydatków ex post od uczestników rynku.
Kosztowe konsekwencje takich rozwi¹zañ by³yby z pewnoœci¹ ni¿sze ni¿
wprowadzanie niezapowiedzianych ograniczeñ dostaw zamówionej energii zgodnie z § 11 Prawa energetycznego.

Zakoñczenie
Maj¹c na uwadze korzyœci wynikaj¹ce z zarz¹dzania popytem na
energiê, operator systemu przesy³owego ju¿ w 2008 roku planowa³ „przygotowaæ pakiet przedsiêwziêæ stymuluj¹cych jego wdro¿enie, jako jeden
z elementów zarz¹dzania bezpieczn¹ prac¹ systemu elektroenergetycznego” [Infrastruktura…, 2008]. W roku 2015 mamy trudniejsz¹ sytuacjê
w wyniku zaniechania dzia³añ na rzecz zarz¹dzania popytem na energiê,
ale te¿ lepiej rozwiniêty rynek energii i mo¿liwoœci zastosowania rynkowych rozwi¹zañ.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za przyspieszeniem
prac nad DSR s¹ kwestie zwi¹zane z komunikatem Komisji Europejskiej
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w sprawie Unii Energetycznej [Pakiet, 2015]. W dokumencie tym podkreœla
siê koniecznoœæ wzmocnienia europejskiego systemu handlu emisjami
ETS, wykorzystania mo¿liwoœci stwarzanych przez energetykê rozproszon¹, a tak¿e wprowadzenia mechanizmów umo¿liwiaj¹cych zarz¹dzanie stron¹ popytow¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e strategiczna rezerwa mocy
mo¿e byæ oparta o systemy DSR.
Trudno zrozumieæ, dlaczego w projekcie polityki energetycznej Polski do roku 2050 [Projekt, 2015] kwestie DSR zosta³y zmarginalizowane.
W ocenie realizacji polityki energetycznej Polski do roku 2030 nie wskazano zaniedbañ w dziedzinie planowanego od siedmiu lat zarz¹dzania
popytem, a w programie dzia³añ na lata 2015–2018 przewidziano jedynie
realizacjê prac badawczo-rozwojowych dotycz¹cych zarz¹dzania popytem.

Za³¹cznik
Rekomendacja Europejskiego Kongresu Finansowego 2014
pt. „Zarz¹dzanie popytem na energiê elektryczn¹” [Rekomendacja, 2014]
Rekomendujemy wdro¿enie programu zarz¹dzania popytem na
energiê elektryczn¹ jako prorynkowego rozwi¹zania problemu mo¿liwych niedoborów mocy.
Zarz¹dzanie popytem na energiê, czyli demand side response (DSR),
anga¿uje odbiorców w rozwi¹zanie problemu szczytowego obci¹¿enia
sieci. Mechanizm polega na dobrowolnym przenoszeniu przez konsumentów swojego zapotrzebowania poza okresy szczytu, co w konsekwencji generuje tzw. jednostki negawatów, czyli energii niezu¿ytej w danym czasie. Próba siêgniêcia po potencja³ negawatów to korzystny dla
gospodarki transfer œrodków od „bogatej energetyki” do „biednych klientów”. Dodatkowo, zarz¹dzanie popytem powoduje, ¿e w wiêkszym stopniu wykorzystuje siê potencja³ istniej¹cych elektrowni. To z kolei pozwala
unikn¹æ nowych inwestycji – prowadzi wiêc do miliardowych oszczêdnoœci.
Uzasadnienie i uszczegó³owienie
Niedobory mocy, w Polsce jeszcze czysto teoretyczne, s¹ zagro¿eniem mo¿liwym w szczytowych godzinach zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, kiedy popyt na energiê przewy¿szy poda¿. Zamiast budowaæ kolejn¹ elektrowniê na pokrycie zapotrzebowania w szczycie,
warto rozwa¿yæ alternatywne i tañsze metody zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego, takie jak zarz¹dzanie popytem.
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Pilota¿owe programy zarz¹dzania popytem, przeprowadzone m.in.
w Danii, Norwegii i Finlandii, spowodowa³y redukcjê mocy szczytowej
na poziomie od 6% do 10%. W Polsce w 2013 roku, zgodnie z danymi PSE
SA, maksymalne zapotrzebowanie na moc wynios³o 24 761 MW. Redukcja na poziomie zaledwie 5% w szczycie spowodowa³aby obni¿enie zapotrzebowania o oko³o 1200 MW, co odpowiada mocy sporej elektrowni.
Nawet bogate kraje skandynawskie szukaj¹ innych metod równowa¿enia
systemu elektroenergetycznego ni¿ tylko budowa nowych mocy konwencjonalnych – Polska, która ewidentnie do bogatych krajów nie nale¿y, nie
powinna postêpowaæ inaczej.
Wobec perspektywy wyst¹pienia deficytu energii w najbli¿szych latach celem powinno staæ siê uzyskanie potencja³u odpowiedzi strony popytowej na poziomie oko³o 1000 negawatów, co pozwoli na zrównowa¿one zarz¹dzanie systemem elektroenergetycznym oraz zapewni
podstawê dalszego rozwoju skutecznych narzêdzi do zarz¹dzania zapotrzebowaniem szczytowym.
Aby pe³ne wykorzystanie potencja³u DSR w Polsce oraz zapewnienie
jego wysokiej niezawodnoœæ w ograniczaniu szczytowego popytu na
energiê by³o mo¿liwe, musz¹ zostaæ spe³nione cztery podstawowe warunki:
1. Zapewnienie op³acalnoœci zaanga¿owania odbiorców poprzez zaproponowanie im atrakcyjnego systemu wynagrodzenia. Mo¿na to zapewniæ dwojako: oferuj¹c konsumentom wynagrodzenie sta³e (za gotowoœæ) i ewentualnie zmienne (za dokonan¹ redukcjê) lub tak
konstruuj¹c taryfy, aby motywowa³y odbiorców do oszczêdnoœci
p³yn¹cej ze zmiany nawyków u¿ytkowania energii elektrycznej (z wysokimi cenami energii w szczycie i zdecydowanie ni¿szymi poza
szczytem). Przy czym pierwsza z tych metod skuteczniejsza bêdzie
dla klientów biznesowych, a druga dla gospodarstw domowych.
2. Wprowadzenie rynku us³ug i zielonego œwiat³a dla agregatorów. Odbiorc¹ DSR jest obecnie operator sieci przesy³owych, a powinni byæ
nimi jeszcze operatorzy us³ug dystrybucyjnych. Tym samym operatorzy nie powinni byæ organizatorami poda¿y, czyli dostawcami dla siebie samych. Rozwój rynku bêdzie ³atwiejszy, jeœli dopuœci siê podmioty profesjonalnie i odpowiedzialnie agreguj¹ce oferty redukcji
wed³ug pasm i obszarów na zlecenie operatorów. Dodatkow¹ korzyœci¹ z dzia³alnoœci agregatorów by³oby ograniczenie do minimum formalnoœci, które musi spe³niæ odbiorca chc¹cy przyst¹piæ do programu
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bodŸcowego. W celu zbudowania rynku agregatorów nale¿a³oby
w pierwszej kolejnoœci zaprzestaæ bezpoœredniego kontraktowania redukcji przez OSP, dziêki czemu agregatorzy nie musieliby konkurowaæ z bezpoœrednim odbiorc¹ ich us³ug.
3. Udzielenie dostawcom biznesowym gwarancji, ¿e poprzez uczestnictwo w programie negawatów bêd¹ mieli ni¿sze ryzyko niezapowiedzianych wy³¹czeñ pr¹du – ograniczone do sytuacji wyj¹tkowych
(np. huragany).
4. Powszechne wykorzystanie inteligentnych liczników – w praktyce nie
ma zarz¹dzania bez opomiarowania. Zarz¹dzania popytem na szerok¹ skalê nie da siê poprowadziæ w oparciu o odczyty liczników energii
dokonywane raz na kilka miesiêcy.
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Streszczenie
Powrót w Polsce, po dwudziestu latach, administracyjnego ograniczenia
poziomu zu¿ycia energii elektrycznej (tzw. stopni zasilania) i wynikaj¹cych z tej
sytuacji konsekwencji ekonomicznych dla ca³ego kraju jest m.in. rezultatem zaniedbañ w zakresie wykorzystania alternatywnych, wobec dzia³añ koncentruj¹cych siê na poda¿y, metod bilansowania zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Zarz¹dzanie popytem na energiê polega na dobrowolnej redukcji pobieranej
z sieci energii (z regu³y w godzinach szczytu) przez klientów w zamian za stosowne wynagrodzenie. Klienci ci decyduj¹ siê na przesuniêcie swojego popytu
na energiê poza godziny szczytu. W artykule zaproponowano równie¿ wprowadzenie rynkowych mechanizmów usprawniaj¹cych zarz¹dzanie popytem na
energiê elektryczn¹ w Polsce.

S³owa kluczowe
zarz¹dzanie popytem, energia elektryczna, bezpieczeñstwo energetyczne, rynek
energii

Possible improvements in management of demand for electricity
in Poland (Summary)
Returning to administrative system of limiting electricity consumption (i.e.
power rationing levels), and the economic consequences of such situation for the
whole country result from the failure to use methods of balancing the demand for
electricity other than activities focusing on supply. The demand side management in the electricity sector consists in voluntary reduction of energy amount
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used by customers (usually at peak times) in return for appropriate financial consideration. Those customers decide to shift their demand for energy to off-hours.
The paper also proposes to introduce market mechanisms to facilitate management of demand for electricity in Poland.
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