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Podsumowanie raportu

Wojna w Ukrainie i konieczność uniezależnienia się od rosyjskiego 
węgla, ropy i gazu przyspieszą transformację energetyczną 
Unii Europejskiej i Polski. Konieczne jest podjęcie działań, które 
zabezpieczą funkcjonowanie systemu energetycznego oraz umożliwią 
przyspieszenie jego dekarbonizacji w dłuższym okresie.  
Dynamiczny rozwój usług DSR pomoże w realizacji tego celu.

Polsce grozi niedobór energii. Z analizy Ministerstwa Kli-
matu i Środowiska z 2021 r. wynika, że już w 2030 r. w krajo-
wym systemie energetycznym może zabraknąć 10 GW mocy 
dyspozycyjnych, za które dziś odpowiadają konwencjonalne 
bloki. Rosyjska agresja na Ukrainę ograniczy rolę gazu ziem-
nego w transformacji energetycznej, co wymusi rewizję pla-
nów dot. budowy nowych elektrowni opartych o to paliwo. 
W efekcie niezbędne jest przyspieszenie rozwoju OZE, ale 
też wydłużenie pracy istniejących jednostek na węgiel. Aby 
zminimalizować ryzyko pojawienia się przerw w dostawach 
energii, jeszcze w tej dekadzie należy zadbać o podaż nowych 
mocy energetycznych oraz wykorzystać potencjał redukcji 
zużycia energii przez odbiorców. By tego dokonać konieczny 
jest rozwój mechanizmów ograniczenia zapotrzebowania na 
energię, takich jak DSR (Demand Side Response).

DSR to usługa zmniejszania zapotrzebowania na energię 
przez odbiorcę końcowego, za wynagrodzeniem. Może być 
uruchamiana w odpowiedzi na zmianę cen energii lub na 
polecenie operatora sieci. Usługi DSR są realizowane po-
przez: przesunięcie popytu na inne godziny, jego redukcję 
lub wykorzystanie własnych źródeł zasilania (magazynów 
energii, instalacji OZE, elektrociepłowni przemysłowych). 
DSR wpisuje się w szerszą kategorię działań związanych 
ze sterowaniem popytem na energię (DSM – Demand Side 
Management). Jego rolą jest takie zarządzanie zapotrzebo-
waniem na moc i energię elektryczną, by minimalizować 
koszty działania systemu energetycznego.

Najpowszechniejsze programy DSR 
to programy zapewniające rezerwy 
mocy w szczytach zapotrzebowania

DSR/DSM jest kluczowy dla powodzenia transformacji 
energetycznej. Mechanizm ten nie tylko ogranicza ko-
nieczność budowy nowych elektrowni, ale zmniejsza też 
wykorzystanie najdroższych jednostek pracujących w szczy-
tach zapotrzebowania. Według Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej światowy rynek energii potrzebuje do 2030 r. 
ok. 500 GW potencjału redukcji popytu na energię, by móc 
osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Obecnie jest 
on szacowany tylko na 50 GW.

Dziś DSR to jeden z elementów ochrony polskiego syste-
mu energetycznego przed przerwami w dostawach ener-
gii, które mogą wyniknąć z sytuacji nadzwyczajnych (np. 
awarii dużej elektrowni). Jego potencjał zależy od założeń 
w zakresie kosztów, czasu działania i sposobu uruchomie-
nia. Szacuje się, że na rozwiniętych rynkach energii DSR 
może osiągnąć nawet 10 proc. mocy systemu energetycznego 
w szczycie zapotrzebowania, co w przypadku Polski oznacza 
ok. 2,8 GW. Obecnie potencjał ten wynosi ok. 760 MW, jeśli 
chodzi o kontrakty zawarte na rynku mocy, ale do 2026 r. 
ma wzrosnąć do 1,5 GW. To jednak wciąż zbyt mało w sto-
sunku do możliwości. W Polsce ok. 10 proc. mocy szczyto-
wych jest wykorzystywanych tylko przez 100-150 godzin 
w roku. DSR może je zastąpić, przyczyniając się do ograni-
czenia kosztów utrzymania rezerw mocy, emisji CO2 i strat 
sieciowych.

WPŁYW GENERACJI Z WIATRU I PV W POLSCE W 2021 R. NA ZAPOTRZEBOWANIE

Zwiększenie wykorzystania DSR nie tylko 
ograniczy ryzyko pojawienia się przerw 
w dostawach energii, ale umożliwi lepsze 
wykorzystanie źródeł OZE. 

Zapotrzebowanie KSE 2021

1700 MW  
zapotrzebowania na moc obecne 
przez <100 godzin rocznieZapotrzebowanie skorygowane o produkcję z wiatru i PV

Zapotrzebowanie MW 
Wykres uporządkowany

26 000

24 000

22 000

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

8760 godzin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Enel X.

Powszechne uczestnictwo 
(do ok. 10% zapotrzebowania) 
w programach DSR jest możliwe,  
gdy liczba godzin redukcji w roku  
jest ograniczona do max. 100-200

Zwiększony udział energii ze 
źródeł odnawialnych powoduje, że 
maksymalne zapotrzebowanie jest 
wykorzystywane przez mniej godzin 
w roku – co zwiększa potencjał DSR
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Efektywne wdrażanie mechanizmów 
DSR wymaga konkurencyjnego 
i sprawnie funkcjonującego 
rynku hurtowego energii elektrycznej, 
który generuje właściwe impulsy dla 
rynku detalicznego. Obecnie rynek 
hurtowy w Polsce nie spełnia tego celu. 

Co należy zrobić – rekomendacje
Przyszłością DSR jest aktywne uczestniczenie w rynku 
energii elektrycznej, tak aby to bodźce rynkowe, a nie re-
gulacyjne, decydowały o jego uruchomieniu. Na świecie 
mechanizm ten coraz częściej stosuje się dla zapewnienia 
szybkich rezerw regulacyjnych, które można aktywować 
w krótkim czasie – minut a nawet sekund. Pozwala to przy-
stosować system energetyczny do przyłączenia większej 
liczby odnawialnych źródeł energii, które są silnie zależne 
od pogody – słońca czy wiatru. DSR aktywizuje odbiorców 
do udziału w rynku energii, co ma duże znacznie w sytuacji 
rosnącej liczby rozproszonych i niesterowanych źródeł od-
nawialnych. 

W celu stworzenia możliwości realnego i aktywnego udziału 
odbiorców energii w mechanizmach rynkowych należy:

• Umożliwić niezależny udział odbiorców i agregatorów 
DSR w rynku energii i rynku bilansującym. Polska jest zo-
bowiązana unijnymi dyrektywami oraz decyzją Komisji 
Europejskiej o wprowadzeniu rynku mocy, by umożliwiać 
odbiorcom i agregatorom pełny i równoprawny udział 
w rynku energii i rynku bilansującym. Udział aktywnych 
odbiorców w programach DSR powinien być możliwy nie-
zależnie od tego, czy dostawca energii danego odbiorcy jest 
zainteresowany świadczeniem takiej usługi. 

• Zlikwidować bariery w dostępie usług DSR. Zdecentra-
lizowane zasoby DSR pozwalają na zmniejszenie ryzyka 
przeciążeń sieci i ograniczają straty w przesyle energii. Jed-
nak funkcjonujące obecnie ograniczenia agregacji do nie- 
wielkich obszarów praktycznie uniemożliwiają odbiorcom 
wejście do programu DSR.

• Umożliwić łączenie udziału odbiorców w rynkach mocy 
i energii z innymi programami DSR. Rynek mocy został za-
planowany jako mechanizm stanowiący ostatnią deskę ra-
tunku dla operatora systemu energetycznego w sytuacji, gdy 
nie są dostępne żadne inne środki rynkowe zapewniające 
rezerwy mocy. Mechanizm ten nie powinien wpływać na 
udział jego uczestników w rynku energii, rynku bilansują-
cym i usługach systemowych dla operatora. Tam, gdzie to 
jest możliwe odbiorcy powinni mieć możliwość zarabiania 
na elastyczności w ramach mechanizmów rynkowych. 

• Postawić na rozwój lokalnych DSR w ramach „Non-wire al-
ternative”. DSR może być jednym z elementów optymalizacji 
kosztownych inwestycji w sieciach dystrybucyjnych i prze-
syłowych. Przy ich planowaniu należy w pierwszej kolejno-
ści rozważyć, czy nie jest możliwe uruchomienie lokalnych 
programów DSR, efektywności energetycznej lub budowa 
lokalnych źródeł energii, które pozwoliłyby na uniknięcie 
lub znaczące przesunięcie w czasie kosztownych inwestycji. 



POLITYKA INSIGHT to pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych 
i dyplomatów. Działa od od 2013 r. i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne 
w abonamentach (PI Premium, PI Finance i PI Energy), przygotowuje opracowania, prezentacje i szkolenia na 
zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne 
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Niniejsza broszura stanowi zapowiedź raportu  
„Jak DSR może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski  
i przyspieszyć transformację”. 

Premiera publikacji odbędzie się w dniach 30-31 maja 2022 roku. 
Raport będzie dostępny na stronach www.enelx.com oraz  
www.politykainsight.pl/bibliotekaraportow.  

PARTNER RAPORTU:

Enel X to część Grupy Enel, która poprzez swoje usługi wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji 
i transformacji energetycznej. Enel X  jest światowym liderem w zakresie zaawansowanych rozwiązań 
energetycznych w tym programów Demand Side Response (DSR) – zarządza ok. 7,5 GW mocy redukcji poboru 
mocy oraz ok. 195 MW mocy pojemności magazynów energii na całym świecie. Oferując zaawansowane 
rozwiązania, w tym zarządzanie energią, usługi finansowe i e-mobilność, Enel X zapewnia każdemu partnerowi 
spersonalizowany ekosystem oparty o rozwiązania technologiczne i usługi konsultingowe, realizując przy tym 
politykę zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. W Polsce Enel X działa od 2017 roku,  
będąc wiodącym agregatorem DSR na rynku energii. www.enelx.com
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