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An analysis of photovoltaics as a source covering peak demand in the summer in the National Electric 

Power System 

Abstract 

The overriding objective of the National Electric Power System (KSE) is to ensure the security of electricity 

supply. In summer, the upward trend in the demand for electric energy is caused by, among others, the 

proliferation of air conditioners. Therefore, the upward trend in summer’s on-peak demand is expected to be 

maintained. Examples from 2015, 2016 or 2018 indicate that National Electric Power System needs a summer’s 

on-peak source that will be able to produce electricity regardless of the hydrological conditions. Photovoltaics is 

a source of energy that can cover the peak demand during sweltering heat. This article briefly characterizes the 

problem of increasing demand for electricity in summer and uses examples that have taken place in recent years. 

The main conclusion is the postulate for the extension of photovoltaic power in the National Electric Power 

System, the purpose of which will be the production of electricity during sweltering heat, covering the peak load 

in the system. This article presented both the advantages and disadvantages of such a solution. Unfavorable 

weather conditions (high air temperature, low water level, lack of wind) limit the production of electricity from 

wind farms or conventional power plants, and also increase transmission losses, which is why photovoltaics is a 

desirable source from the National Electric Power System’s point of view. The article refers to examples from 

the Czech Republic and Germany, where a significant installed capacity of photovoltaics enables the stable 

operation of the power system during sweltering heat. It was also pointed out that the role of photovoltaics in the 

National Electric Power System is growing, which is consistent with the assumptions of the Polish Energy Policy 

Project until 2040. 
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Wykorzystanie fotowoltaiki jako źródła pokrywającego zapotrzebowanie szczytowe w okresie letnim 

w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym 

Streszczenie 

Nadrzędnym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W okresie letnim nasila się tendencja wzrostowa zapotrzebowania 

na energię elektryczną wywołana m.in. przez upowszechnienie klimatyzacji. W związku z tym należy 

spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej zapotrzebowania szczytowego w okresie letnim. Przykłady 

z lat 2015, 2016 czy 2018 wskazują, że KSE potrzebuje letniego źródła szczytowego, które będzie w stanie 

wytwarzać energię elektryczną niezależnie od sytuacji hydrologicznej. Fotowoltaika jest źródłem energii, które 

może pokryć zapotrzebowanie szczytowe w dni upalne. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano 

problem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim i posłużono się przykładami zdarzeń, 

które miały miejsce w ostatnich latach. Głównym wnioskiem jest postulat rozbudowy mocy fotowoltaicznych, 

którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w dni upalne pokrywająca szczytowe obciążenie sytemu. 

Przedstawiono zalety i wady takiego rozwiązania. Niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczają produkcję 

energii elektrycznej z farm wiatrowych czy bloków konwencjonalnych, a także zwiększają straty w przesyle, 

dlatego fotowoltaika jest pożądanym źródłem z punktu widzenia KSE. W artykule powołano się na przykłady 

z Czech i Niemiec, gdzie znaczna moc zainstalowana fotowoltaiki pozwala na stabilizowanie pracy systemu 

elektroenergetycznego w dni upalne. Wskazano także na wzrost roli fotowoltaiki w KSE, który jest zgodny 

z założeniami Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. 
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