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Program  

Kolegium Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Gliwicki 

 

1. Sytuacja na rynku energii elektrycznej w perspektywie polskiego planu 

implementacyjnego unijnych zasad konkurencji (planu eliminacji rozwiązań 

z obszaru niedozwolonej pomocy państwa)  

2. Systemy WSE (wirtualne systemy elektryczne): od koncepcji na dojrzałych rynkach 

elektroprosumeryzmu, poprzez aspekty prawne i ekonomiczne (ekonomiczna analiza prawa) 

do sandboxs-ów oraz modeli biznesowych w kryzysowym na rynku energii elektrycznej 

środowisku 2020  

3. Infrastruktura techniczna systemów  WSE: unifikacja terminali STD, platform OIRE oraz 

systemów SCADA 

4. Systemy SCADA dla potrzeb WSE (studium przypadku: SCADA w projekcie PROO-4 – 

NIW)  

 

 

Termin Kolegium: 20 lutego 2020 r., godzina rozpoczęcia: 15:30  

Miejsce: Gliwice, ul. Akademicka 10, pok. 20 (Budynek B Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Śląskiej) 

 

Agendę skonsolidowali: 

Jan Popczyk 

Piotr Kołodziej 

Marcin Fice 

Rozszerzenie do Programu Kolegium (Jan Popczyk) 

 

Narastające napięcie między unijnymi zasadami (ramy 2030) obowiązującymi na rynku energii 

elektrycznej i polską praktyką w zakresie ograniczania konkurencji na tym rynku (w tym 

stosowania regulacji z obszaru niedozwolonej pomocy państwa) rodzi potrzebę intensyfikacji 

zróżnicowanych oddolnych działań. Skuteczność tych działań będzie oczywiście tym większa 

im bardziej będą uwzględniać globalne trendy, unijną rzeczywistość w zakresie demokratyzacji 

rynku energii elektrycznej, ale także polskie realia (z jednej strony wielki oddolny potencjał 

dyfuzji nowych technologii, a z drugiej blokujące skutki błędów poznawczych dotyczących 

energetyki  w całości i w szczególności destrukcyjnych systemów wsparcia na rynku energii 

elektrycznej).        

Na początku 2020 r. istnieją już w kontekście działań oddolnych silne przesłanki do tego 

aby uznać, że po polskim boomie inwestycyjnym PV w 2019 r. (wartość inwestycji nie mniejsza 

niż 3 mld PLN) przychodzi czas na boom w postaci systemów WSE (wirtualne systemy 

elektryczne). Te przesłanki, to zapaść krajowej elektroenergetyki WEK, ale też Europejski 

Zielony Ład Energetyczny (ramy 2030) i nowy europejski rynek energii elektrycznej startujący 

od 1 stycznia 2021 r. To także 66 certyfikowanych klastrów energii, których trwałość (mająca 

fundamenty kompetencyjne w oddolnych inicjatywach) jest większa niż ministerstwa energii, 

które je niedawno  certyfikowało, a którego już nie ma. To wreszcie szybko narastająca 

świadomość prosumentów (segmenty: ludnościowy, MMSP i samorządowy), że 
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elektroprosumeryzmu gwarantującego pokrycie ich (prosumentów) zapotrzebowania na 

energię elektryczną nie zbuduje państwo. Że elektroprosumeryzm z natury jest 

demokratycznym, rynkowym, oddolnym procesem, ograniczającym rolę państwa  (kraju 

członkowskiego) i UE do realizacji ustrojowej zasady pomocniczości (subsydiaryzm).      

Znaczenie drugiego segmentu inwestycyjnego (systemy WSE) będzie większe niż 

pierwszego (źródła PV), bo będzie on miał cechy innowacji przełomowej, czyli tej, która 

decyduje o charakterze dokonującej się transformacji energetycznej. Boom inwestycyjny PV 

nie dokonał się w trybie innowacji przełomowej. Dokonał się w trybie wtłoczenia (za pomocą 

nieracjonalnie wielkich systemów wsparcia) na rynek podmiotów zasiedziałych (korporacja 

elektroenergetyczna) mocy 1 GW w źródłach PV zainstalowanych przez „narkomanów” 

uzależnionych od wsparcia (działającego jak narkotyki). Systemy WSE staną się natomiast 

spektakularnym segmentem rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej (na infrastrukturze 

sieciowej nN-SN) rozwijającym się w trybie innowacji przełomowej. Ich istotą będzie 

przejmowanie przez pretendentów starych rynków należących do podmiotów zasiedziałych, 

mających bazę w monopolistycznej infrastrukturze sieciowej. Pretendentami będą 

w szczególności, na początek, certyfikowane klastry energii, i wiele innych bytów 

powstających w trybie oddolnym, zdolnych implementować postęp technologiczny 

i odpowiadać na potrzeby prosumentów nie uzależnionych jeszcze od wsparcia, za to zdolnych 

przejąć za siebie pełną odpowiedzialność.   

Hamulcem będzie na początku brak infrastruktury technicznej: systemów SCADA, 

terminali STD, systemów bllingowych (rozproszonych platform OIRE), łatwo skalowanych 

w obrębie wielkiego zróżnicowania systemów WSE. Z tym wiążą się: potrzeba (obowiązek), 

ale i szansa działania dla sekcji SNKTE (i dla całego stowarzyszenia SEP). Oczywiście, 

wykorzystanie szansy będzie zależało od zdolności stworzenia synergii w środowisku 

obejmującym Sekcję i Sieciowe KIE. 

Chodzi o synergię zapewniającą powiązanie prac nad infrastrukturą techniczną dla 

systemów WSE z pracami całego Sieciowego KIE (Bazowe KIE, Warszawskie KIE, 

Wrocławskie KIE, Katowickie KIE) dotyczącymi ustrojowej reformy rynku energii 

elektrycznej i jej ram prawnych. W szczególności z pracami związanymi z implementacją 

rynku RCR (na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej) poprzez wykorzystanie, zwłaszcza 

w pierwszym okresie, koncepcji sandboxsów. Wykorzystanie tej ostatniej jest na początek 

bardzo atrakcyjne w wypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osiedli deweloperskich 

i wielu innych sytuacji możliwych do pomyślenia nie rynkach elektroprosumeryzmu (rynkach 

pretendentów), obejmujących nie tylko pierwszy rynek (rynek wschodzący 1 energii 

elektrycznej), ale także dwa kolejne, mianowicie rynki bezsieciowe, odpowiednio: urządzeń 

i usług.     

 

 


