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NOWA DYNAMIKA INTERAKCJI 
STRUKTURY PODMIOTOWEJ I PRZEDMIOTOWEJ 

RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

rozwinięcie 
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bezpieczeństwo 
energetyczne, 
polityka energetyczna 
i struktura podmiotowa WEK 
oraz jej kosztowe 
finansowanie  

do 

systemy wsparcia 
grup interesów 
politycznych i biznesowych  

struktura przedmiotowa 
rynku energii elektrycznej   

otwarty, konkurencyjny 
runek zaspakajania potrzeb 
energetycznych w modelu 
monizmu elektrycznego OZE   

od  



WYBRANE WYNIKI BADAŃ DLA WIRTUALNEGO MINISYSTEMU 
ELEKTROENERGETYCZNEGO (WME) ŚCIŚLE POWIĄZANEGO 
Z PRZYKŁADOWYM CERTYFIKOWANYM KLASTREM ENERGII 

(roczne zużycie energii ~ 140 GWh) 
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„3x3” 
FUNDAMENTALNE PODSTAWY TEORETYCZNE 

I PRAKTYKA TRANSFORMACYJNA 
porządek fundamentalny transformacji energetyki, nazwany umownie „3x3”, 

na który składają się: triplet paradygmatyczny, 3-etapowa (3-celowa) praktyczna 
transformacja oraz 3-płaszczyznowo uwarunkowane decyzje mikroekonomiczne 

(przede wszystkim powszechne decyzje prosumenckie)  

RÓG OBFITOŚCI 
systematyka zasobów z rogu obfitości 

w środowisku cen krańcowych (cenotwórstwa czasu rzeczywistego) 
z pułapem cenowym (RB): ~ 13 tys. PLN/MWh (od 2021: ~ 10 tys. € – RB/UE) 
i cenami dobowymi na rynku RDN (2018): 52 €/MWh w Polsce, 43-47 €/MWh 

w Niemczech i w Skandynawii oraz 61-65 €/MWh we Włoszech i w Wielkiej 
Brytanii 

KRAJOWY BILANS ENERGETYCZNY 2050 
W MODELU MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE   
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UNIJNA TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 
od energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego OZE 

(transformacyjne  „równanie stanu” dla Polski) 

POLSKI BILANS ENERGETYCZNY 2019 
(energetyka węgla, ropy i gazu) 

--------------------------------------------- 
energia chemiczna – 1100 TWh 

energia końcowa – 600 TWh 

MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 2050 
zaspakajanie usług energetycznych w środowisku 

źródeł elektrycznych OZE, technologii domu pasywnego i pompy ciepła (oraz 
grzejnictwa elektrycznego wysokotemperaturowego) 

i samochodu elektrycznego 
------------------------------------------------------------ 

energia napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh 
energia użyteczna – 205 TWh     



 
napędowa energia elektryczna OZE 
→ netto: 95 TWh (segment tradycyjnego użytkowania energii ------------

elektrycznej), 15 TWh (energia napędowa dla pomp ciepła 
---w budownictwie), 65 TWh (energia napędowa dla potrzeb -------------
transportu samochodowego)   
→ brutto: 200 TWh (energia netto + straty sieciowe i potrzeby własne ---

wynoszące 25 TWh (wartość oszacowana ekspercko) 
 
energia użyteczna – 205 (95+45+65) TWh     
 

5 

ENERGIA NAPĘDOWA OZE (BRUTTO/NETTO), 
 ENERGIA UŻYTECZNA     
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Dlatego ? 
 
Coraz mniejszym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie rocznej produkcji energii 
elektrycznej OZE z 12 TWh (produkcja brutto) w 2018 
do 200 TWh w 2050 
miks: [(5 – 10) … (15 – 20) – 25 – 30 – 30] % (μEB 10-50 kW, 
EB 0,5-1 MW, EWL 3,5 MW, PV 2-50 kW, 10-12 MW / farmy 0,5-1,2-2 GW) 
 
Niesłabnącym wyzwaniem jest zmniejszenie energii końcowej netto z około 550 TWh 
(energia elektryczna 130 TWh, ciepło 210 TWh, paliwa transportowe 210 TWh)  
w 2018 do energii użytecznej 205 TWh w 2050   

GDZIE JEST PROBLEM ?  

Transformacja energtyczna 2050 przenosi punkt ciężkości zagadnień rozwojowych we 
współczesnej elektroenergetyce ze strony podażowej (produkcji energii elektrycznej 
w źródłach OZE) na stronę popytową (zapotrzebowania na napędową energię 
elektryczną OZE)  



TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 … 
… koncepcja transformacji oraz osadzenie w jej środowisku 
ustrojowego przesilenia kryzysowego w elektroenergetyce 

KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 
Raport PPTE (synteza dwóch cykli Raportów: BŹEP, BPEP) 

więcej: …  

Punkt wyjścia: cenowe kryzysowe przesilenie 2018 

 
USTROJOWE PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE ZE SKUTKIEM W 
POSTACI PROGRAMU PONAD PODZIAŁAMI 
wariant optymistyczny (pożądany) 

 
KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 

1. 2019-2020 – spontaniczna budowa oddolnych kompetencji  

energetycznych w odpowiedzi na utratę zdolności zarządzania energetyką przez 
państwo (na brak koncepcji strategicznej i chaos decyzyjny)  

2. Horyzont 2025 – zbudowanie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej  

(eliminacja możliwości tworzenia nowych systemów wsparcia w całej 
energetyce) 

3.  Horyzont 2050 – rynkowe (za pomocą rynku, p.2)  zbudowanie zeroemisyjnego 

systemu zaspakajania potrzeb energetycznych w modelu monizmu 
elektrycznego OZE 



rynek wschodzący 1 

rynek wschodzący 2 

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

C-GEN 

(50 MW)

1400

86
370

rynek schodzący 1 

transformacja 
energetyki 

100% EP/ER OZE 
w horyzoncie 2040  

50% + 50% 
(EP/ER OZE 
+ 
offshore 
w horyzoncie 2050 

struktura (w %) bilansu krajowego 2050 

POTENCJAŁ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ 
I PROSUMENCKIEJ W POLSCE 

5 – μEB 

10-15 – EB 

20-25 – EW 

30 – PV 

30 – offshore 



 
TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 … 

… koncepcja transformacji oraz osadzenie w jej środowisku 
ustrojowego przesilenia kryzysowego w elektroenergetyce 

KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 

 
Punkt wyjścia: cenowe kryzysowe przesilenie 2018 

 
USTROJOWE PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE 
ZE SKUTKIEM W POSTACI PROGRAMU PONAD PODZIAŁAMI 
wariant optymistyczny (pożądany) 

 
KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 

 
1. 2019-2020 – pobudzenie budowy oddolnych kompetencji i wykorzystania 

uśpionych zasobów (okres odpowiedzi na przesilenie kryzysowe 2018 
w elektroenergetyce) 

 
2. Horyzont 2025 – ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej (II ustrojowa 

reforma elektroenergetyki) zapewniająca w horyzoncie 2025 ukształtowanie 
cenotwórstwa jednoskładnikowego czasu rzeczywistego 
 

3. Horyzont 2050 – rynkowe zbudowanie (za pomocą rynku, inteligentnej 

elektryfikacji) zeroemisyjnego systemu zaspakajania potrzeb energetycznych  
w modelu monizmu elektrycznego OZE 
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POTRZEBA ZWERYFIKOWANIA HIPOTEZY ROBOCZEJ: 
inteligentna elektryfikacja OZE (monizm elektryczny OZE) 

jest tańszy niż „zielony” wodór  



WYNIKI BADAŃ DLA PRZYKŁADOWEGO SYSTEMU WME 
(roczne zużycie energii ~ 140 GWh) 
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STRUKTURA WYTWARZANIA KLASTRA (WME) – HORYZONT 2040, MODEL 
MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE I CENOTWÓRSTWA CZASU RZECZYWISTEGO (2040) 

7 kwiecień – duża zmienność produkcji w źródłach OZE, małe niezbilansowanie 

bilans mocy na osłonie OK3 (podstawa do wystawienia oferty na osłonie) opracował: K. Bodzek 

pod kierunkiem: J. Popczyk 
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PROFIL (5-MINUTOWY) NIEZBILANSOWANIA KLASTRA (WME) 

charakterystyka uporządkowana salda (5-minutowego) 

profil niezbilansowania (5-minutowego) 

opracował: K. Bodzek 
pod kierunkiem: J. Popczyk 
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA (WME) 

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) dodatnim 

czas i liczba godzin z saldem („pakietowym”) ujemnym 

opracował: K. Bodzek 

pod kierunkiem: J. Popczyk 
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CHARAKTERYSTYKA PROFILU NIEZBILANSOWANIA KLASTRA (WME) 

średnia energia w deficytach (do 24 h)  

średnia energia w deficytach (powyżej 24 h)  

Czas zdarzenia, h 

opracował: K. Bodzek 

pod kierunkiem: J. Popczyk 
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POTRZEBA NEGATYWNEJ WERYFIKACJI POWSZECHNEJ CIĄGLE 
JESZCZE HIPOTEZY ROBOCZEJ: 

bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną 
za pomocą źródeł OZE jest obecnie jeszcze niemożliwe  



RÓG OBFITOŚCI 
decyzje mikroekonomiczne prosumentów 

i podmiotów rynkowych uwarunkowane technologicznie, 
ekonomicznie i środowiskowo  
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KATALOG STANÓW KRYZYSOWYCH 
wymagających odpowiedzi (klastrów energii, ale nie tylko)  

w ramach reaktywnego ruchu oddolnego 2019-2020  

1. Deficyt mocy w KSE 

2. Deficyt zdolności przyłączeniowych do sieci SN operatorów 
OSD na obszarach wiejskich 

3. Przerwy w zasilaniu (1° - rozległe awarie sieciowe, 2° - awarie 
sieciowych układów zasilających nN-SN, 3° - wyłączenia 
planowe odbiorców 

4. Gwałtowne wzrosty cen hurtowych energii elektrycznej, 

i następnie końcowych (taryfowych) z podziałem na: 1° - 2019 
(obowiązująca ustawowa nowelizacja cenowa, blokująca ich 
wzrost), 2° - 2020 ?)  
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Źródło światła LED z akumulatorem jedno-ogniwowym 

Router OZE z akumulatorem (kwasowo-ołowiowym, litowo-jonowym) 

Źródło PV (dachowe) 

Mikrowiatrak („ogródkowy, dachowy”) 

Źródło PV z routerem OZE 

Źródło PV z routerem OZE i z akumulatorem  

 … 
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PRODUKTY „DOSTĘPNE NA ALLEGRO” 



DOM JEDNORODZINNY, … 

Dom jednorodzinny 
 

Spółdzielnia energetyczna przy spółdzielni mieszkaniowej (wspólnocie 
mieszkaniowej), nowy model biznesowy dewelopera mieszkaniowego 
 

Spółdzielnia energetyczna we wsi z gospodarstwem średnio-
towarowym (z mikro-elektrownią biogazową klasy 10-50 kW 

 

Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (klaster energetyczny) 
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SYSTEMATYKA/RANKING POTENCJALNYCH ZASOBÓW 
Z ROGU OBFITOŚCI 

zasoby – ranking 

uśpione bezinwestycyjne 

wynikających z pasywności (braku wiedzy) odbiorców 

możliwe do pobudzenia przez „naprawę” błędnych regulacji 

możliwe do pobudzenia przez rozszerzenie istniejących dobrych 
regulacji 

niskonakładowe możliwe do pobudzenia za pomocą konkurencji  

blokowane przez grupy interesów, niemożliwe do wykorzystania bez 
ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej 



WĘZŁOWE ROZWIĄZANIA USTROJOWEJ REFORMY RYNKU 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
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KATALOG ROZWIĄZAŃ 
propozycja wywoławcza  

1. Regulacja częstotliwościowa w koncepcji 2025 jest domeną rynku 
schodzącego (jednostki JWCD); sposób zastąpienia tej regulacji w horyzoncie 
2050 jest sprawą otwartą  

2. Rynek bilansujący w koncepcji 2025 jest 2-stopniowym koncesjonowanym 
rynkiem energii czasu rzeczywistego (5-minutowym): podstawowym na rynku 
wschodzącym 1 zarządzanym przez operatorów OSD(SN) oraz „egzekucyjnym” 
na osłonie OK4, czyli   na rynku schodzącym zarządzanym przez operatora 
OSP(110-220-400 kV). Rynek ten obejmuje „nierozróżnialne” prawnie zasoby 
w postaci źródeł (wszystkich, nie tylko bilansujących), DSM/DSR oraz 
zasobników energii elektrycznej 

3. Opłaty sieciowe na rynku wschodzącym 1 (ustalane na podstawie zasady 
znaczka pocztowego) są w koncepcji 2025 wliczane do ceny wytwórcy (ceny 
jednoskładnikowej energii elektrycznej przesyłanej przez sieć) 

4. Na rynku wschodzącym 1 obowiązuje w koncepcji 2025 zasada dostępu do 
sieci TPA+ (dostęp przez certyfikowany inteligentny sieciowy terminal 
dostępowy) 

5. W koncepcji 2025 rozliczenia na rynku wschodzącym 1 (z wejściem na ten 
rynek za pomocą certyfikowanego inteligentnego sieciowego terminala 
dostępowego) zapewnia koncesjonowany operator NOP (niezależny operator 
pomiarowy)  
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany do całego 
środowiska platformy PPTE (Konwersatorium IE; wszystkie sekcje 
Oddziału Gliwickiego SEP, a szczególnie Sekcja  Nowych Koncepcji 
i Technologii Energetycznych, Stowarzyszenie Klaster 3x20) i do 
szerokiego otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO), a także do 
operatorów: OSP(E) i OSD(E) oraz do ME i URE     


