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marzec 
Od koncepcji rynkowych przez badania do analiz prawnych 
i projektów regulacji  

kwiecień Triplet transformacyjny okresu oddolnej odpowiedzi 2019-2020 

maj Rynek energii elektrycznej w perspektywie 2025 

czerwiec 
Samouczący się po 2025 rynek energii elektrycznej, 
dobry na okres do 2050 



 
Przypomnienie 2 (konwersatorium majowe) 

PIERWSZA UNIFIKACJA MAKRO- i MIKROEKONOMICZNA 
MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050 
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pełne nakłady inwestycyjne po stronie podażowej dla pierwszego cyklu inwestycyjnego 
monizmu elektrycznego OZE i jednostkowa amortyzacja 2050 

(energia elektryczna brutto 200 TWh) 

Miks 
udział 

% TWh GW mld PLN mld PLN  PLN/(MWh∙rok) 

μEB 5 10 1,3 22 0,9 90 

EB 10-15 20-30 2,5-3,7 32-48 1,3-1,9 65 

EWL 20-25 40-50 13-16 60-74 2,4-3,0 60 

PV 30 60 60 250 10 160 

EWM 30 60 15 120 5 80 

Razem 100 200 (-) 500 20 100 

vs nakłady inwestycyjne w energetykę jądrową (9 GW) i jednostkowa amortyzacja, łącznie  
z kosztami paliw kopalnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie 
i transporcie  w 2050 (w mld PLN ) wynikające z polityki PEP2040  

energetyka jądrowa  koszty paliw + uprawnienia do emisji CO2 

węgiel → (10 + 10)  gaz → (33 + 5)  „ropa” → (130 + 8)   10 + (~ 200) 

Polska 2050 
(unifikacja makroekonomiczna dwóch wariantów transformacyjnych)  

Tab. 3. Porównanie rocznych (2050) kosztów: 
 koszt monizmu elektrycznego OZE vs koszt skutków polityki PEP2040 

(ceny stałe, poziom 2019)  



PORÓWNANIE CEN ENERGII (ELEKTRYCZNEJ) 2050 
(unifikacja mikroekonomiczna wariantów transformacyjnych) 
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Osłony (napięcia)  

Cena* (bez subsydiowania skrośnego, 
podatków i parapodatków), PLN/MWh 

monizm elektryczny PEP 2040 

OK1 (przyłącze nN) 300 750 

OK2 (stacja transformatorowa  SN/nN) 300 650 

OK3 (osłona wrtualna SN) 300 600 

OK4 (GPZ 110/SN) 250 550 

OK5 (połączenia transgraniczne) 200 250 

* Opłata sieciowa zgodna z postulowaną zasadą dostępu do sieci  TPA+ 
(za rzeczywiste  wykorzystanie sieci), ceny stałe – poziom 2019, grube 
oszacowania analityczno-eksperckie)  

Tab. 4. Porównanie cen/kosztów jednostkowych energii elektrycznej: 
ceny/koszty na zdecentralizowanym rynku czasu rzeczywistego energii elektrycznej, 

czyli w środowisku tripletu paradygmatycznego 
vs 

ceny/koszty w dominującym modelu elektroenergetyki WEK, ze zrealizowaną polityką PEP2040    



CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTARCZENIA ENERGII DLA WME – 2025 

koszty krańcowe dostarczenia energi 

opracował: K. Bodzek 

pod kierunkiem: J. Popczyk 



 
RYNEK CZASU RZECZYWISTEGO 

(cen krańcowych odzwierciedlających wartość energii elektrycznej) 
vs 

MODEL KOSZTOWY ELEKTROENERGETYKI (ENERGETYKI) 
(z cenami przeciętnymi energii elektrycznej odzwierciedlającymi jej  koszt)  

   

7 

∆𝐸 𝑥 ÷ 𝑦 ,% 𝐶 ∆𝐸 𝑥 ÷ 𝑦 ,
𝑃𝐿𝑁

𝑀𝑊ℎ
 𝐸,% 𝐶 𝐸 =

1

𝐸
 𝑐 𝑒 𝑑𝑒,

𝑃𝐿𝑁

𝑀𝑊ℎ

𝐸

0

 

0 ÷ 40  300 40 300 

40 ÷ 80  350 80 325 

80 ÷ 90  450 90 340 

90 ÷ 95  1300 95 390 

95 ÷ 100  1900 100 470 

Tab. 5. Ceny/koszty energii elektrycznej 
w środowisku krańcowej produkcyjności i krańcowego popytu 

(na zdecentralizowanym rynku czasu rzeczywistego energii elektrycznej)  



JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWE TESTOWANIE 
dwóch wariantów transformacji polskiej energetyki w horyzoncie 2050 

(w środowisku funkcji wykładniczych oraz wyników liczbowych przedstawionych w tab. 3,4,5)  

Skumulowana różnica kosztów zaspakajania potrzeb energetycznych między wariantami 
monizmu elektrycznego OZE i PEP2040, wynosi – w całym okresie, od stanu A (2020) do stanu B 

(2050) – ponad 2 bln PLN, na rzecz pierwszego wariantu. Mimo, że jest to oszacowanie bardzo 

grube (bo środowisko funkcji wykładniczych ma wiele ograniczeń w kontekście tego 
oszacowania) i musi być ciągle weryfikowane, to jednak jest tak wyraziste, że bardzo silnie 
uprawnia hipotezę o racjonalności transformacji energetycznej do monizmu elektrycznego OZE. 
Trzy szczegółowe czynniki racjonalizujące tę hipotezę są następujące: 

 

1. Roczna 10-procentowa dynamika wzrostu rynku wytwórczego wschodzącego 1 energii 
elektrycznej (z poziomu 12 TWh w 2019 r.) oraz budowa jednej farmy offshore na rynku 
wschodzacym 2 o mocy 1,4 GW co 3 lata są wystarczające do wyprodukowania potrzebnej 
w 2050 r. (w modelu monizmu elektrycznego OZE) energii elektrycznej brutto wynoszącej 
200 TWh (energii napędowej 175 TWh). 

2. Wielkość obecnego rocznego rynku budowy nowych mieszkań (w jednej połowie w domach 
jednorodzinnych, a w drugiej w budownictwie wielorodzinnym), wynosząca około 150 tys. 
mieszkań, w powiązaniu z hipotezą o racjonalności głębokiej rewitalizacji połowy istniejącej 
zasobów mieszkaniowych (a zasoby te, to 6 mln domów jednorodzinnych i drugie 6 mln 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych) uprawdopodobnia w bardzo wysokim stopniu 
praktyczną możliwość pasywizacji całego budownictwa mieszkaniowego i elektryfikacji 
ciepłownictwa w zakresie potrzeb grzewczych oraz produkcji ciepłej wody użytkowej; 
podkreśla się przy tym, że ilościowy potencjał wzrostowy zasobów mieszkaniowych jest już 
bardzo niewielki.  

3. Półmilionowy roczny rynek sprzedaży nowych samochodów racjonalizuje 
hipotezę, że pełna elektryfikacja transportu samochodowego w horyzoncie 2050 jest bardzo 
racjonalna (liczba samochodów w 2019 r., to około 20 mln i jest to liczba, która nie ma już 
praktycznego potencjału wzrostowego). 
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UNIFIKACJA (METODYCZNA) TECHNICZNO-EKONOMICZNA 
RYNKU CZASU RZECZYWISTEGO 

w optyce „beletrystycznej” 
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OD KRYZYSOWEGO RYNKU PEŁZAJĄCEGO PRZED USTROJOWĄ REFORMĄ RYNKOWĄ  
do 

RYNKU SAMOUCZĄCEGO SIĘ PO USTROJOWEJ REFORMIE   

 

środowisko (obszar) unifikacji rynku energii elektrycznej 
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unifikacja w obszarze struktury podmiotowej 
transformacji energetyki do monizmu 
elektrycznego OZE 2050: prosumenci, MMSP, 
samorządy (prosumenci – zadania własne,  
samorządowa subsydiarność), NGO 
    

unifikacja cenowa 1 (od kryzysu 
do równowagi rynkowej): pełzające 
przekształcanie operatorskich (OSP-KSE) 
stanów kryzysowych w rynek bilansujacy  
    

unifikacja cenowa 2 (od rynku technicznego 
do rynku energii elektrycznej): pełzające 
przekształcanie rynku bilansującego w rynek 
taryf dynamicznych 
  

transformacja społeczeństwa konsumpcyjnego 
w społeczeństwo zrównoważonej cywilizacji:  
unifikacja minimalizacji kosztów zaspokajania 
potrzeb energetycznych i maksymalizacji 
efektów środowiskowych 

 

unifikacja dziedzinowa w obszarze wiedzy 
– know how : inżynierowie, ekonomiści, 
prawnicy, socjologowie, przyrodnicy 
 

unifikacja cenowa 3 (na dojrzałym rynku): ceny 
jednoskładnikowe (rynek jednotowarowy), 
 w czasie rzeczywistym (w środowisku 
produkcyjności krańcowej i popytu krańcowego)  

 
unifikacja w obszarze infrastruktury 
technicznej użytkowania energii 
elektrycznej i samouczącego się rynku 
energii elektrycznej: OIREE, STD, linie 
technologiczne (nie tylko w przemyśle), 
odbiorniki, odbiory, akumulatory, IoT, 
stacje ładowania EV, … 
 



 
Przypomnienie 3 (konwersatorium kwietniowe) 

KATALOG ROZWIĄZAŃ 
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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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UNIFIKACJA (METODYCZNA) TECHNICZNO-EKONOMICZNA 
RYNKU CZASU RZECZYWISTEGO 

w optyce zmian prawno-regulacyjnych i rynku samouczącego się 
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LISTA POTRZEBNYCH NOWELIZACJI PRAWNO-REGULACYJNYCH 
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Podmiot-rozwiązanie-obiekt Szerokie środowisko Uwagi 

PSE RB (RB+) → OIREE → STD 
regulacja przejściowa 
(przekształcająca się w nowe 
trwałe rozwiązanie)  

DZ, ND TD → OIREE → STD 
regulacja przejściowa 
(przekształcająca się w nowe 
trwałe rozwiązanie)  

Spółdzielnia mieszkaniowa OIREE → STD wersja pilotażowa (rozwojowa) 

Wspólnota mieszkaniowa OIREE → STD wersja pilotażowa (rozwojowa) 

Spółdzielnia wiejska (z μEB) OIREE → STD → roaming wersja pilotażowa (rozwojowa) 

Klaster energii 
OIREE → STD → net 
metering  

nowa generacja (wersja 
zaawansowana) 

Stacja ładowania EV, IoT OIREE → STD → roaming wersja pilotażowa (rozwojowa) 
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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     


