
 WARSZTATY - PROGNOZOWANIE PRODUKTYWNOŚCI FARM WIATROWYCH - STRATEGIE 
OFERTOWANIA W NOWYM SYSTEMIE AUKCYJNYM - WYZWANIA I OGRANICZENIA 

05.02.2015, CENTRUM KONFERENCYJNE ZIELNA 

PROGRAM* 
 

10.30 Rejestracja 

11.00 Wprowadzenie 
Grzegorz Skarzyński – Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

 Przedstawienie programu i idei warsztatów 

 Prognozowanie produkcji energii w świetle planowanych zmian prawnych 

 Prognozowanie długoterminowe w kontekście procesu inwestycyjnego 
 

11.30 Metody prognozowania i ich wpływ na wyniki prognozowania 
Dr Marcin Ziętara, DCAD 
Kamil Beker, ekspert ds. analiz wiatrowych 

 Zmienność wiatru w okresie wieloletnim 

 Idea analizy P50/P90 

 Metodyka stosowana w prognozowaniu (pomiary wiatru, dane referencyjne, 
modele prognozowania, krzywa mocy itp.) jej wpływ na wielkość prognozy 

 Ograniczenia w prognozowaniu energii  

 Różnice w prognozach produkcji, wykonywanymi przez różne podmioty 

 Sprawdzalność prognoz produkcji 

13.30 Przerwa kawowa 

14.00 Case studies 
Krzysztof Kajetanowicz, TPA Horwath 
Kamil Beker, ekspert ds. analiz wiatrowych 

 Założenia dotyczące zmienności wiatru i wielkości produkcji. 

 Założenia finansowe 

 Prezentacja wyników obliczeń 
 

15.30 Podsumowanie warsztatów i lunch 

15.40 Obiad 

 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
 
 
OPIS WARSZATÓW: 
Obliczenia będą przeprowadzone dla hipotetycznej farmy wiatrowej, produkującej np. 2500MWh 
netto rocznie z 1MW zainstalowanej mocy (P50). Bazując na rzeczywistych rozkładach wiatru (15 lat) 
pokazane zostanie jak kształtuje się produkcja i CF w poszczególnych trzyletnich okresach 
rozliczeniowych przy licytowaniu wartości (i teoretycznym zwycięstwie w licytacji) na różnych 
poziomach prawdopodobieństwa. Zostanie stworzony model, którego wyniki obliczeń przedstawione 
będą na bieżąco w czasie warsztatów. Będzie można więc mieć przygotowanych kilka scenariuszy 
dotyczących zmian cen energii elektrycznej, inflacji czy niepewności dotyczących prognozy  
ale również reagować na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników. 
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PRELEGENCI: 
Warsztaty będą prowadzone przez zespół wykwalifikowanych ekspertów w zakresie prognozowania 
produkcji energii elektrycznej oraz analityków finansowych pracujących na co dzień z projektami farm 
wiatrowych. W zespole znaleźli się: 
 

 Kamil Beker – Wieloletni kierownik zespołu ds. analiz wiatrowych u jednego z bardziej 
znanych deweloperów farm wiatrowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu pomiarów 
wiatru, optymalizacji rozstawień turbin, analiz produktywności farm wiatrowych i audytów 
wietrzności. W czasie swojej siedmioletniej kariery w branży, wielokrotnie brał udział jako 
prelegent w konferencjach zarówno polskich jak i zagranicznych. W latach 2011-2013  
był członkiem europejskiej platformy technologicznej TPWind, gdzie brał udział w pracach 
grupy zajmującej się warunkami wiatrowymi i metodologią prognozowania produkcji energii. 

 

 Krzysztof Kajetanowicz, CFA – Manager z TPA Horwath. Pierwsze doświadczenia w dziedzinie 
wycen i modelowania finansowego zdobywał w PwC. Uczestniczył w projektach polegających  
na przygotowywaniu biznesplanów i wycen, strukturyzacji transakcji, analizie sprawozdań 
finansowych, ocenie opłacalności inwestycji typu greenfield i ocenie perspektyw spółek  
oraz rynków. 
 

 Grzegorz Skarżyński – Wiceprezes PSEW, dyrektor inwestycyjny w Tundra Advisory sp z o.o.  
Z sektorem energii odnawialnej związany od 2000 roku, a z energetyka wiatrową od 2003;  
od 2008 dyrektor inwestycyjny w Tundra Advisory sp z o.o; poprzednio w latach 1997 – 2006 
współzałożyciel i V-ce Prezes Polish Energy Partners SA; Wiceprezes i ekspert PSEW, aktywnie 
współpracuje ze stowarzyszeniem od samego początku jego działalności; w tej roli uczestniczył 
w pracach legislacyjnych m.in. nad wprowadzeniem systemu zielonych certyfikatów i obecnie 
przy pracach nad ustawą o OZE; absolwent Szkoły Głównej Handlowej. 
 

 Dr Marcin Ziętara – Wieloletni pracownik polskich i zagranicznych instytucji naukowych 
specjalizujący się w fizyce układów złożonych. Obecnie współzałożyciel firmy DCAD i kierownik  
jej projektów badawczo - rozwojowych. W obszarze OZE specjalizuje się w modelowaniu  
i symulacji procesów związanych z generacją ze źródeł odnawialnych i wykorzystaniu  
ich wyników do prognozowania wielkości produkcji w krótkich i długich horyzontach czasu. 

 
 
 
 
 
ORGANIZATOR: 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
Dorota Bereza 
d.bereza@psew.pl 
665 370 868 
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