
Świadome korzystanie z energii = 
oszczędności 
Test Konsumencki w Kaliszu 
 

Adam Olszewski, adam.olszewski@energa.pl 
Jan Rączka, jan.raczka@lynxpattern.com 



Projekty pilotażowe w procesie wdrażania ISE 

Dotychczas zrealizowane prace obejmowały Kolejne etapy prac 

Opracowanie Wizji 
Wdrożenia Inteligentnej 
Sieci Energetycznej 

Dokument zawierający główne  
obszary ISE i priorytety do 

realizacji 

Badanie efektywności i 
możliwości wróżeń wybranych 

rozwiązań na obszarze  
ENERGA-OPERATOR SA 

Skalkulowanie kosztów i korzyści 
wynikających z wdrożenia 
wybranych inicjatyw ISE, 

optymalizacja harmonogramu 
wdrożenia 

Wdrażanie  wybranych 
inicjatyw ISE zgodnie z 

harmonogramem 

Wdrożenia pilotażowe 

Wdrożenie inicjatyw ISE 

Opracowanie Mapy 
Drogowej wdrożenia ISE 



Test Konsumencki w Kaliszu (TKK) - cele 

Jaka jest siła odpowiedzi popytu na 
taryfy wielostrefowe?  
 
 
Jaka jest siła odpowiedzi popytu na 
programu redukcji mocy? 

 
 
Czy dla przeciętnego gospodarstwa 
domowego udział w grupie 
badawczej 
spowodował ogólny spadek zużycia 
energii? 
 
 
 

czerwiec 2013  -  czerwiec 2014 

  

  

  



Definicje 

• Odpowiedź popytu – chwilowe, procentowe zmniejszenie zużycia 
energii w grupie badawczej w porównaniu do grupy kontrolnej w wyniku 
bodźca w postaci podwyższonej taryfy bądź redukcji mocy w wydzielonej 
strefie czasowej. 
 

• Energooszczędność – zmniejszenie zużycia energii w grupie badawczej w 
porównaniu do grupy kontrolnej w wyniku bodźca w postaci 
podwyższonej taryfy w ciągu dni roboczych (czyli jest to efekt bądź 
ograniczenia zużycia bądź przesunięcia zużycia na weekendy). 



Konstrukcja taryf (EPC1, EPC2, EPC3) 
(EPC – Eksperymentalny Program Cenowy) 



Dobór grupy kontrolnej 















Program Redukcji Mocy  



Test Konsumencki w Kaliszu pokazuje 

• Wyraźną odpowiedź popytu na testowane plany taryfowe, chwilowy 
maksymalny spadek zużycia energii w przedziale od 5 do 14% w 
godzinach szczytu. 
 

• Silna odpowiedź popytu w programie redukcji mocy, chwilowy 
maksymalny spadek zużycia energii w przedziale od 10 do 30% w 
godzinach szczytu. 
 

• Wyraźny efekt energooszczędności – zmniejszenie zużycia energii od 1 
do 4 % w całym okresie realizacji testu. 
 

• Pomiary o wysokiej gęstości odczytu dają możliwość stosowania nowych 
metod ekonomiczno-statystyczny, np. do korygowania struktury taryf. 
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