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elektroprosumeryzmu i próbnych konwencji regulacyjnych (sandboxy) 

Jan Popczyk 

 

Spółdzielnia mieszkaniowa na drodze do elektroprosumeryzmu 

Andrzej Jurkiewicz 

 

Mineralizacja niskotemperaturowa – GOZ – elektroprosumeryzm: technologie i ekonomia   

Tadeusz Bąk 

 

Prosument przemysłowy - jakie bariery musi obalić nadchodząca fala elektroprosumeryzmu? 
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Operator(WSE) – liberalizacja procesów ekonomicznych elektroprosumeryzmu 
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Miejsce: Spotkanie online na platformie zoom.us (dane logowania w emailu oraz pliku Instrukcja 

platformy zoom). Termin kolejnego spotkania: 23 czerwca 2020 r. 
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Komunikat do Konwersatorium z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 
Temat przewodni kwietniowego konwersatorium dotyczył Oddolnej budowy przez pretendentów rynku 

wschodzącego 1 energii elektrycznej (pierwszego rynku elektroprosumeryzmu). W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, energetyki WEK, 

sektora MMSP oraz samorządów. 

 

Profesor Jan Popczyk w prezentacji OD DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH 2020 DO 

ELEKTROPROSUMERYZMU 2050 transformacja energetyki w trybie przełomowym. Część II. Słownik 

encyklopedyczny teorii i zarys koncepcji rynku wschodzącego 1 na poziomie praktyki podkreślił, że 

transformacja polskiej energetyki wymaga udziału Pretendentów-Innowatorów, którzy ciężką pracą 

osiągnęli wyniki i mogą wpływać na to jak będzie wyglądała przyszłość. Następnie zaprezentował 

słownik encyklopedyczny obejmujący zagadnienia związane z błędami poznawczymi, trzema 

paradygmatami (prosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny), skalowaniem monizmu oraz 

heurystykami transformacji i architekturą rynku elektrycznego. Podkreślił, że pierwszą i najpilniejszą 

sprawą jest kwestia przezwyciężenia błędów poznawczych z którymi ciągle borykamy się i nie 

potrafimy przejść dalej. Zaproponowany słownik powinien wykorzystać doświadczenia energetyki 

WEK, a właściwie dokonać unifikacji obszarów które będą również dostępne w elektroprosumeryzmie, 

potrzebna jest szczególnie unifikacja w obszarze społecznym (prosument zbiorowy) oraz 

ekonomicznym (unifikacja mikro i makro ekonomii). Prelegent proponuje modyfikację architektury 

rynku, pod wpływem intensywnego rozwoju elektrowni wiatrowych lądowych (pojedyncza elektrownia 

wiatrowa o mocy przekraczającej 6 MW), w którym do rynku wschodzącego energii 1 należy włączyć 

sieci 110 kV. Proponuje również korektę miksu technologicznego źródeł OZE w elektroprosumeryzmie 

pod kątem zdolności „absorbcji” lądowych turbin wiatrowych 6 MW (rola sieci 110 kV) oraz pod 

kątem skalowalności miksu technologicznego źródeł OZE w aspekcie wielkości miast z liczbą 

mieszkańców w przedziale 50 do 500 tys. mieszkańców.  

Profesor proponuje również utworzenie nowego urzędu: Urząd Regulacji Sandboxów (URS), który 

byłby odpowiedzialny za tworzenie sandboxów prawnych a w konsekwencji tworzenie nowego Prawa 

elektrycznego.  

Krzysztof Bodzek w prezentacji: Wykorzystanie dostępnych rozwiązań technicznych w dążeniu do 

elektroprosumeryzmu – pokonywanie barier prześledził koncepcje tworzenia elektroprosumeryzmu pod 

kątem technologii. Omówił pięć barier, które musi pokonać każdy pomysł technologiczny, żeby mógł 

zostać zaoferowany jako produkt na rynku. Są to bariera koncepcji, techniki, ekonomii, prawa 

i mentalności. Jako przykład pokonywania barier technicznych zaprezentował rozwój tranzystorów, 

które ciągle trafiały na bariery techniczne i w końcu pokonywały je, zwiększając swoje możliwości 

i zmniejszając rozmiary. Pokazał również, że bariera ekonomiczna jest silnie zależna od rozwoju 

technologii i wraz z kolejnymi wersjami produktu jest ona coraz niższa. Barierę prawną można 

zmniejszyć jeżeli dane rozwiązanie przetestuje się na ograniczonym obszarze (sandboxy). Prelegent 

zaproponował regulacje prawne związane z wprowadzanymi przez technologie przekształtników, stacji 

transformatorowych z systemem SCADA, technologie blockchain oraz technologie GIS możliwości 

zmiany sposobu użytkowania energii elektrycznej. Podkreśli, że bardzo duży wpływ na pokonywanie 

barier ma mentalność, która może osłabiać zaprezentowane bariery albo wręcz przeciwnie, wzmacniać 

je.  

Izabela Mendel przedstawiła przykład rzeczywistego problemu, w którym prosument mając dwa 

domy (na jednym źródła PV) rozlicza się dla każdego punktu przyłączeniowego oddzielnie. Przypadek 

ten nadaje się doskonale do przeanalizowania w sandboxie.  

Michał Tarka powiedział, że bardzo szczegółowe prawo, w którym po każdej nawet drobnej 

zmianie wprowadzana jest poprawka w ustawie powoduje, że jest ono bardzo nieczytelne. Prelegent 

stwierdził, że wprowadzane nowelizacje idą w dobrym kierunku. Podkreślił, że ciągłe poprawki 

wynikają z bardzo szybkiej zmiany technologii oraz, że obszar energetyki odnawialnej jest obszarem 

w którym również szybko rośnie świadomość ludzi, co wymusza na ustawodawcy ciągłe zmiany. 

Przedstawił proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii a mianowicie: 

utworzenie prosumenta zbiorowego (wirtualnego), możliwość sprzedaży energii innym odbiorcom oraz 

włączenie instalacji prosumenckich do systemów pochodzenia oraz możliwość objęcia instalacji 

białymi certyfikatami. Koncept prosumenta wirtualnego realizowana byłaby w postaci umowy 

http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/04.%20Od%20dzia%C5%82an%20kryzysowych%202020%20do%20elektroprosumeryzmu%202050%20...%20(cz.%20II)%20J.%20Popczyk%20v.%20alpha.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/04.%20Od%20dzia%C5%82an%20kryzysowych%202020%20do%20elektroprosumeryzmu%202050%20...%20(cz.%20II)%20J.%20Popczyk%20v.%20alpha.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/04.%20Od%20dzia%C5%82an%20kryzysowych%202020%20do%20elektroprosumeryzmu%202050%20...%20(cz.%20II)%20J.%20Popczyk%20v.%20alpha.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/05.%20KIE2020.04.%20Wykorzystanie%20dostepnych%20rozwiazan%20technicznych%20w%20dazeniu%20do%20elektroprosumeryzmu.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/05.%20KIE2020.04.%20Wykorzystanie%20dostepnych%20rozwiazan%20technicznych%20w%20dazeniu%20do%20elektroprosumeryzmu.pdf
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prosumenckiej pomiędzy prosumentem a np. spółdzielnią mieszkaniową. Umowa ta musiałaby być 

przedstawiona URE.  

Profesor Paweł Ruszkowski przedstawił uwarunkowania socjologiczne w którym stawia się za cel  

transformację energetyczną. Co trzeba zrobić, żeby taka transformacja mogła mieć miejsce. Przede 

wszystkim potrzebne jest poszukiwanie sojuszników. Do zmiany obejmującej całą gospodarkę 

potrzebna jest mozolna praca. Pierwsza kwestia dotyczy dynamiki działania pretendentów w którym 

potrzebna jest wyraźna presja z ich strony, drugim elementem zmian jest opór ze strony energetyki 

zasiedziałej. W tym względzie znaczącymi czynnikami jest polityka państwa oraz postawy społeczne. 

Społeczeństwo dostrzega politykę klimatyczną, jednak jego wiedza jest na dosyć ogólnym poziomie 

a zaangażowanie nie jest bardzo duże. Czyli mamy do czynienia z fałszywą świadomością społeczną. 

Potrzeba jest oddziaływań edukacyjnych i publicystycznych w szczególności poprzez prowadzanie 

projektów pilotażowych i opisywaniu ich. W tym kontekście został omówiony projekt dotyczący 

Bełchatowa borykającego się ze spadkiem liczby mieszkańców. Zrealizowanie w tym środowisku 

projektu w którym musi nastąpić połączenie środowiska biznesowego i samorządowego ze 

środowiskiem elektrowni i kopalni może być doskonałym przykładem przydatnym w kształtowaniu 

(zmianie) postaw społecznych.  

W sesji studenckiej były przedstawione trzy prezentacje realizowane pod kierunkiem Marzeny 

Czarneckiej oraz Marcina Fice.  

Julia Parszewska, Natalia Hajska przedstawiły temat: Analiza ekonomiczna transformacji 

energetycznej w skutek zmian klimatu, w którym omówiły konieczność transformacja energetyki w celu 

uniknięcia katastrofy klimatycznej. Przykładowym rozwiązaniem efektywnym i ekologicznym może 

być instalacja źródeł PV. Przedstawiono miks energetyczny zgodny z polityką energetyczną Polski. 

Podkreślono, że transformacja energetyczna nie zwiększy bezrobocia pod warunkiem, że zostaną 

podjęte odpowiednie kroki (np. związane z systemem edukacji).  

Alicja Myrta, Paweł Kozera w prezentacji: Polityka klimatyczna a ekonomia współdzielenia 

omówili zjawisko, które opiera się na współpracy i wzajemnej pomocy społeczeństwa w celu 

najefektywniejszego wykorzystania zasobów. Jako przykład podano serwisy Aibnb oraz Uber. Do 

największych zalet wykorzystania ekonomii współdzielenia należy obniżenie kosztów, zwiększenie 

efektywności, ograniczeni zanieczyszczenia środowisk. Do wad można zaliczyć wysokie koszty 

inwestycyjne, trudność w realizacji ze względu na warunki polityczne oraz duża innowacyjność, która 

może spowodować problemy z implementacją ze względu na brak wiedzy społeczeństwa. Bardzo 

ważny w ekonomii współdzielenia jest zaufana trzecia strona umożliwiająca transakcje. Duży udział 

energetyki ze źródeł OZE konieczny jest inny sposób używania energii, bardziej dopasowany do 

aktualnej produkcji (wykorzystujący np. samochody elektryczne).  

Szymon Stach, Marcin Fice omówili temat: Praca zdalna i nauka zdalna – modele współdzielenia 

zasobów energetycznych na rynku elektroprosumeryzmu wymuszony stanem epidemii. Epidemia 

obniżyła zapotrzebowanie na energię elektryczną w KSE średnio o około 10 % do 20 %, jednocześnie 

nastąpił wzrost importu energii elektrycznej. Epidemia spowodowała również, że Politechnika Śląska 

wdrożyła pracę zdalną, co spowodowało przeniesie potrzeb energetycznych z Politechniki (spadek 

zapotrzebowania) do gospodarstw domowych (wzrost zapotrzebowania). W prezentacji zaproponowano 

modele rozliczenia energii w gospodarstwie domowym świadczącym usługi (nauczanie zdalne) dla 

pracodawcy (Politechniki Śląskiej) w którym można wykorzystać źródło PV zamontowane na dachu 

pracodawcy.  

Andrzej Jurkiewicz omówił projekt w którym w obecnym otoczeniu prawnym testowanae jest 

możliwość  rozliczania energii elektrycznej pomiędzy zakładami oddalonymi o 300 km. Perspektywy są 

obiecujące i mogą zostać wykorzystane jako przykładowy projekt WSE. Rozwiązaniem jest operator 

z koncesją na obrót energią elektryczną. W rozwiązaniu tym odbiorca pokrywa opłatę sieciową. 

Podkreślił, że należy w miksie elektrycznym zwiększyć udział mikroelektrowni biogazowych 

o których mówi się mało a stanowią one źródła regulacyjno-bilansujące doskonale współpracujące ze 

źródłami PV. Produktem firmy eGIE jest system SyNiS, który pozwala na nadzorowanie i sterowanie 

obiektami. Tworzony on system WSE, który obsługuje, w sposób autonomiczny 160 obiektów w całej 

południowej Polsce. Firma proponuje wdrożenia systemu również w postaci kontraktów ESCO, np. dla 

spółdzielni mieszkaniowych. W formacie tym nie sprzedaje się ciepła a oszczędności. Rozszerzeniem 

działalności może być spółdzielnia elektryczna w której operator dąży do optymalizacji produkcji 

i zużycia. Podkreślił, ze względu na znacznie mniejsze zużycie energii, że tego typu rozwiązania mogą 

http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/06.%20Analiza%20ekonomiczna%20transformacji%20energetycznych%20w%20skutek%20zmian%20klimatu.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/06.%20Analiza%20ekonomiczna%20transformacji%20energetycznych%20w%20skutek%20zmian%20klimatu.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/07.%20Ekonomia%20wspoldzielenia.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/08.%20Praca%20zdalna%20i%20nauka%20zdalna%20-modele%20wspoldzielenia%20zasobow%20energetycznych.pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/08.%20Praca%20zdalna%20i%20nauka%20zdalna%20-modele%20wspoldzielenia%20zasobow%20energetycznych.pdf
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wpłynąć na obniżenie podatków. Ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi systemy SyNiS oraz 

kontraktów ESCO można zapoznać się na platformie PPTE2050. 

Piotr Brożyna przedstawił Wizytówkę Pretendenta. Pretendent dąży do wyznaczonego celu, ma 

przekonania co do celu, podejmuje działalnie i przedstawia zobowiązania. Celem Pretendenta 

FVenergia jest wprowadzenie rozwiązań fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach, działania to edukacja, 

projektowanie i realizacja, nadzór i budowanie świadomości prosumenta, upowszechnianie dobrych 

wzorów i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań. Jest przekonany, ze nie ma odwrotu od 

elektroprosumeryzmu a obecny kryzys obnaża niestabilności systemowe. Firma zobowiązuje się do 

profesjonalizmu i samodoskonalenia oraz budowania świadomości prosumenta. Jako przykład 

pokazano rzeczywistą realizację instalacji źródeł PV o mocy 50 kW zainstalowanych na piekarni.  

Janusz Starościk podkreślił, że bardzo ważna jest nomenklatura, która ułatwia zrozumienie tematu, 

dlatego tworzenie słownika elektroprosumeryzmu jest bardzo istotne. Nie należy traktować źródła 

energii jako konkurencję dla energetyki schodzącej, ale jako technologię uzupełniającą. Energetyka 

WEK chce utrzymać status quo najlepiej poprzez decyzje administracyjne, ale z drugiej strony 

utrzymanie tego statusu prowadzi tylko do odroczenia wprowadzenia energetyki odnawialnej. 

Pobudzanie inicjatyw oddolnych poprzez przykładowe projektu może być potencjalnie siłą pozwalającą 

wpłynąć na decydentów.  

Andrzej Węgrzyn powiedział, że jest przeciwny energetyce prosumenckiej (wywołało to reakcję 

profesora Popczyka, który stwierdził, że poglądy nie są tu ważne, decydująca jest wiedza o energetyce 

prosumenckiej). Dalej, że mając odpowiednie środki, transformację można przeprowadzić w ciągu 

kilku lat. Potrzebne jest odblokowanie rynku, i dostęp do sieci (które są obecnie w rękach polskich firm 

energetycznych). Dostęp taki pozwoli na odblokowanie bardzo wielu możliwości realizacji 

transformacji.   

 

 

 

Podpisali: Jan Popczyk; Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny); Izabela 

Mendel (Politechnika Śląska), Michał Tarka (BTK-legal), Paweł Ruszkowski (Collegium Civitas); 

Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kancelaria Prawna Tomasz Ogłódek 

Marzena Czarnecka); Marcin Fice (Politechnika Śląska – Wydział Elektryczny);  Julia Parszewska, 

Natalia Hajska, Alicja Myrta, Paweł Kozera (studenci - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 

Szymon Stach (student – Politechnika Śląska); Andrzej Jurkiewicz (eGIE); Piotr Brożyna 

(FV energia), Janusz Starościk (Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych); 

Andrzej Węgrzyn (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) 

 

 

http://ppte2050.pl/platforma/apbp/siecpar/pretinn/egie/index.php
http://ppte2050.pl/platforma/bzppte/static/uploads/09.%20Wizytowka%20pretendenta.pdf

