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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 

wrzesień 
TRANSFORMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI DO MONIZMU 
ELEKTRYCZNEGO OZE. Ustrojowa reforma rynku energii 
elektrycznej. Program restrukturyzacji energetyki paliw kopalnych 

październik  
Mapowanie monizmu elektrycznego OZE 2050: technika, 
ekonomia, prawo, a z drugiej strony społeczeństwo, przyroda 



CZYM JEST MONIZM ELEKTRYCZNY OZE?  

Jest to cywilizacyjny Projekt XXI wieku 

 

Składają się na ten projekt 

1. Reelektryfikacja OZE (i sukcesywne zwiększanie efektywności  
w tradycyjnym obszarze użytkowania energii elektrycznej) 

2. Elektryfikacja ciepłownictwa, zawsze po pasywizacji budownictwa 
(i w harmonii z konieczną zmianą polityki zagospodarowania 
przestrzennego kraju oraz z cywilizacyjnym – powolnym – 
autoograniczaniem się społeczeństwa w sferze konsumpcji 
„mieszkaniowej”)    

3. Elektryfikacja transportu, realizowana równolegle ze zmianą 
cywilizacyjną od samochodu stojącego w „korkach” i na trawnikach do 
wydajnego transportu publicznego   

 

Jednak przede wszystkim jest to 

4. Uwolnienie społecznej świadomości i indywidualnej wyobraźni od 
energetikusa, i wzniesienie się człowieka na wyższy stopień rozwoju  
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DLACZEGO MONIZM ELEKTRYCZNY OZE?  

Dlatego, że cechuje się wielokrotnie wyższą efektywnością termodynamiczną i ekonomiczną 
(ekologiczną) niż energetyka paliw kopalnych (elektroenergetyka, ciepłownictwo, sektor paliw 
transportowych, górnictwo, gazownictwo razem wzięte) 

 

Dlatego, że jest nieporównywalnie prostszy od energetyki paliw kopalnych. W szczególności jest 
łatwo skalowalny w pełnym zbiorze rozwiązań, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak 
i przedmiotowym. W ujęciu podmiotowym chodzi o zbiór obejmujący: gospodarstwo domowe 
(w domu jednorodzinnym i w budynku wielorodzinnym), gospodarstwo rolne, spółdzielnię 
i wspólnotę mieszkaniową oraz osiedle deweloperskie, sektor MMSP (w tym przemysł ICT, 
spożywczy, samochodowy, maszynowy i budowlany), samorządy (od gminy wiejskiej po 
Warszawę i Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię), wielkie przedsiębiorstwa/sieci korporacyjne 
(przemysłowe, infrastrukturalne, handlowo-usługowe), wreszcie cały kraj. W ujęciu 
przedmiotowym chodzi o zbiór rozciągający się na budynki jednorodzinne i wielorodzinne, 
obiekty samorządowe i w sferze usług, budynki przemysłowe, procesy przemysłowe w wielkim 
przemyśle (chemicznym, hutniczym, górniczym), infrastrukturę krytyczną (kolejową 
z podstacjami trakcyjnymi, drogową z siecią terminali do ładowania samochodów elektrycznych, 
lotniska, przy tym sprawą otwartą jest na razie włączenie dużych samolotów w model monizmu 
elektrycznego OZE (OZE → elektroliza wody do wodoru → …) 

 

Dlatego, że jest całkowicie koherentny z tripletem paradygmatycznym transformacji energetyki, 
czyli z paradygmatami: prosumenckim, egzergetycznym i wirtualizacyjnym. Triplet jest 
zakorzeniony w nowym środowisku (społecznym, ekologicznym i w cyfryzacji oraz w inżynierii 
materiałowej), w którym to środowisku funkcjonuje współczesny człowiek, i które jest 
całkowicie różne od środowiska epoki węgla, ropy, gazu, spalin i pary   
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ODWRACANIE 
ZNACZENIA, INTERESÓW i KOMPETENCJI  
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energetyka paliw kopalnych WEK  monizm elektryczny OZE 

piramida 
kompetencji 

technika (wielkoskalowa, SEE!) 
ekonomia (brak, monopol) 

prawo (specjalne) 

 
korporacje 
 

społeczeństwo 
(koszty zewnętrzne) przyroda 

piramida 
interesów 

elitarne 

powszechne 

powszechne 
(społeczne) 

korporacyjne 

   polityczne   (?)     

prawo, ekonomia, technika 
na skrzyżowaniach z humanistyką 

 

zrównoważony rozwój 
 

 

przyroda 
społeczeństwo 
 

Transformacja energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego OZE jest największym, nie mającym 
sobie równego, globalnym placem przebudowy kompetencji z korporacyjnych silosowych w holistyczne 
prosumenckie. Koncepcje prosumeryzmu energetycznego (zaspakajania potrzeb energetycznych w modelu 
prosumenckim) i monizmu elektrycznego OZE  umożliwiają radykalną redukcję żywiołowości tej przebudowy. 
Żywiołowość byłaby (jest) groźna z punktu widzenia alokacji zasobów materialnych, ale przede wszystkim 
społecznych (nowa struktura kompetencji zawodowych, zasoby kompetencji społecznych)  
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Trudność zarządzania przebudową kompetencji w obszarze transformacji energetyki nadal jest 
wielka, bo wiedza nie powstaje w wyniku internetowego rankingu poglądów - wiedza jest wynikiem 
badań naukowych i doświadczeń zawodowych. Internetowa powódź faktów, danych i rozsypanych 
przyczynkarskich publikacji mających miliony opiniodawców niczego nie załatwia. 

Wiedza jest odpowiedzialnością za zwarte koncepcje transformacyjne. Za język, 
w którym te koncepcje są wyrażane i modele badawcze umożliwiające ich weryfikację. Za 
podręczniki pozwalające na nauczanie tego, czym jest transformacja energetyki 
w aspektach technicznym, ekonomicznym, prawnym, społecznym i przyrodniczym. 

W Polsce czas już na wspólną odpowiedź inżynierów, ekonomistów, prawników, socjologów, 
przyrodników na pytanie co transformacja energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego 
OZE oznacza w kontekście polityczno-korporacyjnego pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, 
ekonomii behawioralnej i PKB (który jako miara bogactwa musi być przecież i tak zmieniony), 
kształtowania się nowych klas i warstw społecznych (pojęcia socjologiczno-ekonomiczne), ochrony 
klimatu, zrównoważonego rozwoju? Jak zunifikować ten system pojęciowy do celów badawczych 
transformacji? 

A na bardzo praktycznym poziomie: Jak skłonić tych, którzy mówią na okrągło 
o „niestabilnych” źródłach OZE do zapoznania się z dostępnymi wynikami badań wykazującymi, że 
31 lat (do końca 2050), to czas wystarczający – zwłaszcza jeśli uwzględni się, że zaledwie 28 lat 
temu powstała pierwsza przeglądarka internetowa – aby źródła te, z „wymuszoną” produkcją, 
całkowicie „oswoić”; czyli co zrobić, aby nimi nie straszyć (a może już nie warto tracić czasu na 
przekonywanie straszących ciemnościami)? Dalej, jak dojść w horyzoncie 2025 do Prawa 
elektrycznego (w miejsce Prawa energetycznego i całego „rozsypanego” ustroju prawnego 
energetyki). Jak dojść do wyeliminowania systemów wsparcia (zatapiających energetykę 
i równocześnie chroniących tych, którzy są przeciw zmianom)?      



EFEKTY 1 (monizm elektryczny OZE) 
vs 

EFEKTY 2 (energetyka paliw kopalnych WEK) 

Synteza przeciwstawnych efektów 1 vs 2 na trzech poziomach: 

I poziom 

jedyność energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE (będącej „samą” 
egzergią), podmiotowo-przedmiotowe prosumenckie rozproszenie, zintegrowana 
technologicznie prosumencka funkcjonalność, fabryczna wydajność, lean serwis 

vs paliwa kopalne nisko-egzergetyczne (wielofazowe łańcuchy nieefektywnych 
przemian termodynamicznych), wielka skala technologiczna i korporacyjna, 
nieefektywne place budowy (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie, 
instalacje petrochemiczne oraz LNG, ekstremalnie rozwinięte systemy sieciowe), 
ekstremalnie trudna eksploatacja infrastruktury systemowej 

II poziom 

rozproszony rynek energii elektrycznej czasu rzeczywistego i dwa rynki 2xU(EP) 

vs ułomne hurtowe rynki giełdowe paliw kopalnych (huby) aż po monopolistyczny 
praktycznie (nieznacznie tylko złagodzony zasadą TPA) końcowy rynek energii 
elektrycznej  

III poziom 

dwa podstawowe (urządzenia i usługi) rynki prosumenckie 2xU(EP) oraz 
„resztkowy” rozproszony rynek energii elektrycznej OZE  

vs ułomne (huby) rynki hurtowe paliw kopalnych i energii elektrycznej po prawie 
monopolistyczne (nieznacznie złagodzone zasadą TPA) rynki końcowe energii 
elektrycznej (i gazu ziemnego)  
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CO OZNACZAJĄ UJEMNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ? 
JAKIE PRZYCZYNY SPOWODOWAŁY ICH POJAWIENIE SIĘ? 

Odkrywanie na nowo znaczenia pojęcia  > transformacja energetyki 
w trybie „innowacji przełomowej” < (zmiana podmiotów zasiedziałych na 
rynkach – paliw kopalnych oraz końcowych: energii elektrycznej, ciepła paliw 
transportowych – przez pretendentów) 

 

1. Dispatch priority  i rynek mocy: dodawanie gazu i hamowanie 
– robota nie dla amatorów (!), a przez kogo i w czyim interesie jest 
realizowana w Polsce (?) 

2. Ujemne ceny energii elektrycznej w Niemczech: epatowanie nimi 
(w Polsce) za pomocą mediów to za mało – potrzebne jest wyjaśnienie jak 
szkodliwe jest (w kontekście społecznej alokacji zasobów, obejmującej 
rynkowe aspekty/formy organizacji życia społecznego) doprowadzenie do 
tego, że się pojawiły, i kiedy ekonomiści wrócą z urlopów, aby zbudować 
ekonomiczne modele badawcze dla potrzeb transformacji energetyki (?) 

3. Prosumenckie terminale STD (sieciowe terminale dostępowe), starannie 
skoordynowane technicznie, ekonomicznie i prawnie (w aspekcie zasady TPA+ 
ukierunkowanej na dekompozycję bezpieczeństwa energetycznego) – jedyna 
infrastruktura zasługująca na systemy wsparcia  
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EFEKTY 1 (monizmu elektrycznego OZE) 
vs 

EFEKTY 2 (energetyki paliw kopalnych WEK) 

Synteza przeciwstawnych efektów 1 vs 2 na trzech poziomach: 

I poziom 

jedyność energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE (będącej „samą” 
egzergią), podmiotowo-przedmiotowe prosumenckie rozproszenie, zintegrowana 
technologicznie prosumencka funkcjonalność, fabryczna wydajność, lean serwis 

vs paliwa kopalne nisko-egzergetyczne (wielofazowe łańcuchy nieefektywnych 
przemian termodynamicznych), wielka skala technologiczna i korporacyjna, 
nieefektywne place budowy (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie, 
instalacje petrochemiczne oraz LNG, ekstremalnie rozwinięte systemy sieciowe), 
ekstremalnie trudna eksploatacja infrastruktury systemowej 

II poziom 

rozproszony rynek energii elektrycznej czasu rzeczywistego i dwa rynki 2xU(EP) 

vs ułomne hurtowe rynki giełdowe paliw kopalnych (huby) aż po monopolistyczny 
praktycznie (nieznacznie tylko złagodzony zasadą TPA) końcowy rynek energii 
elektrycznej  

III poziom 

dwa podstawowe (urządzenia i usługi) rynki prosumenckie 2xU(EP) oraz 
„resztkowy” rozproszony rynek energii elektrycznej OZE  

vs ułomne (huby) rynki hurtowe paliw kopalnych i energii elektrycznej po prawie 
monopolistyczne (nieznacznie złagodzone zasadą TPA) rynki końcowe energii 
elektrycznej (i gazu ziemnego)  
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Co dla Polski OZNACZA renesans akumulatorów ołowiowych, 
druga fala rozwojowa technologii wodorowych i etatystyczna 

alokacja zasobów w energetyce WEK?  
 

Kompozytowy akumulator kwasowy (KLAB)  

– według prof. dr hab. Andrzeja Aleksandra Czerwińskiego 

Pracowania Elektrochemicznych źródeł Energii, Uniwersytet Warszawski, Konsorcjum 
PolStorEn (styczeń 2019) 

 

Koszt wybudowania fabryki akumulatorów KLAB jest dwa rzędy niższy niż fabryki 
akumulatorów litowo-jonowych (wynosi 20…30 mln PLN) 

 

Produkcja akumulatorów KLAB jest w pełni możliwa w Polsce (polskie zasoby ołowiu, polskie 
technologie/patenty, mniejsze wymagania technologiczne niż w wypadku akumulatorów 
litowo-jonowych, istniejący rozwinięty recykling akumulatorów ołowiowych) 

 

Koszt jednostkowy (130-140) PLN/kWh, zasadnicza poprawa parametrów użytkowych 
(zwiększenie jednostkowej pojemności energetycznej, obniżenie jednostkowego zużycia 
materiałów i wagi, poprawa bezpieczeństwa użytkowania, zwiększenie  nawet trzykrotne 
liczby cykli przeładowań, …) 

 

Globalne konsorcjum CBI (The Consortium for Battery Innowation) ogłasza (październik 
2019) Raport (mapę drogową) na rzecz rozwoju technologii akumulatorów kwasowo-
ołowiowych, między innymi aż 5-krotnego zwiększenia (już w 2022)  liczby cykli 
przeładowań, do 5 tys. 

    



 
USŁUGI SYSTEMOWE (REGULACYJNO-BILANSUJĄCE, i AWARYJNE) 

2019 I DALEJ 
 

RYNEK SCHODZACY  WEK 
(na całej infrastrukturze  KSE) 
regulacja częstotliwościowa (pierwotna i wtórna)  
rynek bilansujący RB 
zasoby: JWCD 
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RYNEK WSCHODZĄCY 1 
(na infrastrukturze nN-SN) 
 
RÓG OBFITOŚCI 
 
układ UGZ 
akumulator elektryczny 
superkondensator 
DSM/DSR (w modelu monizmu elektrycznego OZE) 
 
zasobnik biogazu mikroelektrowni, elektrowni biogazowej 
jaz małej elektrowni wodnej (przepływowej) 
 
zasobnik mechaniczny (kinetyczny, potencjalny) 
ogniwo paliwowe  
zasobnik termodynamiczny (termodynamiczno-chemiczny) 
 
SUE (nowy sposób użytkowania energii) !     
2xUEP (rynek urządzeń EP, rynek usług EP) !     

RYNEK WSCHODZĄCY 2 
offshore  
 
regulacja częstotliwościowa 
 
norwesko-szwedzkie wodne 
zasoby magazynowe (120 TWh) 
 
technologie wodorowe 



Co jest już przedmiotem rozmów ludzi (oczywiście, jeszcze 
daleko nie wszystkich) na ulicy w Warszawie, 

ale także na drodze na wsi? 
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Smog, zmiany klimatyczne, liczba samochodów (że w Warszawie jest 
nawet 750 samochodów na 1000 mieszkańców, a w Wiedniu, 

    Berlinie, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku tylko 250 … 350)     
 
Pasywny dom/budynek (pasywizacja budownictwa) 
 
Reelektryfikacja OZE, 

czyli dachowe źródła PV, wiatraki na lądzie (pojedyncze 
elektrownie, farmy), wiatraki na morzu (farmy), źródła biogazowe 
(miroelektrownie, elektrownie) utylizacyjne i utylizacyjno-rolnicze 
(gospodarka obiegu zamkniętego, w tym produkcja nawozów) 
  

Elektryfikacji ciepłownictwa (pompa ciepła) 
 
Elektryfikacji transportu (samochód elektryczny)  



Sektor MSP – trzecia siła napędowa transformacji energetyki 
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Czas na nową generację sektora MSP 
– dwie role sektora w transformacji energetyki 
 
1. Sektor MSP jako segment energetyki prosumenckiej o podwyższonym 
potencjale dyfuzji innowacji do procesu transformacyjnego energetyki 
 
2. Sektor MSP jako producent urządzeń (systemów) i dostawca usług dla 
potrzeb transformacji energetyki (ostatnia szansa pobudzenia 
innowacyjności całej polskiej gospodarki)  



BILANSOWANIE ENERGII (i REGULACJA MOCY) 
CZAS 
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Czas Rynek schodzący WEK Rynek wschodzący 1 

milisekundy (-) 
superkondensatory 

akumulatory elektryczne 
przekształtniki  

energoelektroniczne 
sterowniki  PLC   

sekundy regulacja pierwotna 

5 minut  górna granica regulacji wtórnej 

rynek energii 15 minut rynek bilansujący 

1 godzina rynek energii  

stopnie 
zasilania 

KSE prosument 

przerwy 
długotrwałe  

awaryjne procedury 
przywracania zasilania 

rynki 2xUEP 



MIEJSCE ZASOBNIKÓW (akumulatora jednoogniwowego  …. elektrowni ESP) 
W ŚWIETLE DEKOMPOZYCJI BEZPIECZEŃSTWA 

ELEKTROENERGETYCZNEGO NA RYNKU WSCHODZĄCYM 1 
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Odbiornik (źródło światła LED, czajnik, pralka, …) 

Instalacja EP (UGZ – dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, …) 

Terminal STD – węzłowy fizyczny (na osłonach OK1, OK2) 

Platforma WSE – z zasadą TPA+ (z kontrolą bilansu na 
terminalu wirtualnym platformy i z dwoma podstawowymi 
systemami opłat sieciowych: net metering, roaming 
elektryczny)  

KSE – zasada TPA+ dostępu do zasobów rynku 
schodzącego energii elektrycznej WEK (do sieci, do 
rynku usług systemowych, do rynku energii 
elektrycznej) za pomocą terminala STD    
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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     


