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FUNDAMENTALNA KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA
BADAWCZEGO-OPERACJONALIZACYJNEGO

Cel polityczny: pozostanie Polski w nurcie cywilizacyjnym, wykorzystanie transformacji 

energetycznej do równoważenia – zgodnie z ekonomią rynkową – endogenicznych podstaw 
rozwojowych Polski w obszarach zasobów i technologii energetycznych, zasobów (postaw) 
ludzkich oraz bezpieczeństwa przyrodniczego

Uogólniona synteza środowiska badawczego: metoda dedukcyjno-indukcyjna; 

dialektyka (w procesach wnioskowania i w procesach rozwojowych – jedność przeciwieństw 
transformacyjnych) 

Podstawa fundamentalna: triplet paradygmatyczny (paradygmaty: egzergetyczny 

prosumencki, wirtualizacyjny) mający podstawy w fundamentalnych zasadach termodynamiki i 
elektromagnetyzmu oraz rozwoju technologicznego (ostatnie 50 lat – elektronika i inżynieria 
materiałowa) oraz globalizacji (ostatnie 20 lat – Internet i cyfryzacja)

Założony rezultat strategiczny: przeprowadzenie energetyki do monizmu 

elektrycznego OZE w horyzoncie 2050

Siła sprawcza: rynek energii elektrycznej (w miejsce polityki energetycznej)

(Czasowa)Trajektoria transformacyjna: 3 etapy (2020-2025-2050 i dwa dodatkowe 

punkty kontrolne (2030 i 2040) związane z etapami drugim i trzecim
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KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA KONCEPCYJNO-BADAWCZEGO
NA POZIOMIE PLATFORMY PPTE2050

Segmentacja rynku energii elektrycznej: rynek schodzący WEK na infrastrukturze 

sieciowej 110-220-400 kV – rynek wschodzący OZE 1 (na infrastrukturze sieciowej SN-nN) –
rynek wschodzący OZE 2 (korytarz infrastrukturalno-urbanistyczny północ-południe i korytarzowy 
hub offshore)

Techniki badawcze: rozbudowane metody symulacyjne (symulatory) softwarowo-

hardwarowe) wspomagane prostymi modelami analitycznymi, sukcesywne wykorzystywanie 
samouczących się rzeczywistych struktur rynkowych 

Tryb wdrożeniowy 1: tryb reagowania na stany kryzysowe (2019-2020), spełniający 

postulat „przetwarzania” rozwiązań dla tych stanów w rozwiązania dojrzałego rynku energii 
elektrycznej (w szczególności postulat spójności rozwiązań prawnych realizowanych pod 
wpływem potrzeb kryzysowych z rozwiązaniami dla rynku konkurencyjnego funkcjonującego 
w środowisku krańcowego popytu i krańcowej produkcyjności, czyli postulat całkowitego 
wyeliminowania rozwiązań administracyjnych bazujących na systemach etatystycznego wsparcia)  

Tryb wdrożeniowy 2: tryb budowy zasobów do bilansowania popytu i podaży na rynku 

wschodzącym OZE 1 w ramach rynku jednotowarowego energii elektrycznej 

Tryb wdrożeniowy 3: Tryb oddolny budowy kompetencji w środowisku kapitału 

społecznego obejmującym: prosumentów, sektor AGD, sektor MMSP oraz samorządy (realizujące 
zasadę subsydiarności)

Tryb wdrożeniowy 4: Tryb oddolny budowy słownika transformacji energetycznej 4



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

WERSJA REALIZACYJNA KONCEPCJI 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

2019-2020 – pobudzenie budowy oddolnych kompetencji i wykorzystania uśpionych 
zasobów (okres odpowiedzi na przesilenie kryzysowe 2018 w elektroenergetyce)

Horyzont 2025 – ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej (II ustrojowa reforma 
elektroenergetyki): ukształtowanie konkurencyjnego rynku jednotowarowego czasu 
rzeczywistego (wersja alpha), zdolnego do wygaszenia wszystkich wcześniejszych systemów 
wsparcia 

Horyzont 2030 – wersja beta, skoordynowana z calami UE 2030

Horyzont 2050 – rynkowe zbudowanie (za pomocą rynku, inteligentnej elektryfikacji) 
zeroemisyjnego systemu zaspakajania potrzeb energetycznych 
w modelu monizmu elektrycznego OZE

Horyzont 2040 – wejście w monizm elektryczny OZE na obszarach wiejskich vs PEP 2040 
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Poziom 
odpowiedzialności

Odpowiedzialność (przedmiotowa, podmiotowa)

odbiorca (-)

prosument odpowiedzialność podstawowa (rynkowa) 

gmina wiejska
założenia do planów zaspakajania potrzeb energetycznych gminy, odpowiedzialność
(w tym przed sądem) za jakość powietrza (smog); energetyk gminny (status, zakres 
działania, odpowiedzialność – przedmiot regulacji  gminnej)

miasto 
(aglomeracja)

„założenia” i „smog” tak jak w gminie (wiejskiej), odpowiedzialność za włączenie  
infrastruktury zaspakajania potrzeb energetycznych do zadań własnych na równi‚
z innymi krytycznymi zadaniami, w szczególności za jej integrację z gospodarką 
obiegu zamkniętego – rozwiązania szczegółowe są przedmiotem regulacji miejskich   

województwo 
(UM) 

odpowiedzialność za wykorzystanie transformacji energetycznej do  budowy 
endogenicznej strategii własnego rozwoju – rozwiązania szczegółowe są 
przedmiotem regulacji wojewódzkich (podpowiedź: landy w Niemczech, stany 
w USA) 

kraj (państwo)
rezygnacja z polityki energetycznej, likwidacja Ministerstwa Energii, głęboka 
przebudowa URE, ogłoszenie doktryny energetycznej, powołanie PRMTE

UE
realizacja unijnej polityki klimatycznej, realizacja jednolitego konkurencyjnego rynku 
energii elektrycznej

„zinstytucjona
-lizowany” świat

polityka klimatyczna (emisje CO2), zaspakajanie potrzeb energetycznych lotnictwa 
(poziom globalny), system prądu elektrycznego (prąd przemienny, renesans prądu 
stałego) 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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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    



Pierwsza konsolidacja (pierwsza lista) propozycji regulacji prawnych 

stanowiących podręczny ich zasób dla potrzeb racjonalnego reagowania na stany 

kryzysowe (2019-2020),  spełniających postulat przetwarzania rozwiązań dla stanów 

kryzysowych w rozwiązania dojrzałego rynku energii elektrycznej 

(rynku konkurencyjnego, czyli działającego w środowisku krańcowego popytu 

i krańcowej produkcyjności)   

Synteza problemowa 

Jan Popczyk 

 

1. Rozszerzenie możliwości korzystania z zasady net meteringu na wszystkie instalacje 

prosumenckie przyłączone do sieci nN (w osłonach OK1); nadanie statusu prosumenta 

wszystkim zainteresowanym podmiotom (ludność, samorządy w zakresie zadań własnych, 

przedsiębiorcy MMSP) w odniesieniu do wymienionych instalacji. 

2. Wprowadzenie w warunkach deficytu systemowego (KSE) „dnia bieżącego” lub „dnia 

następnego” opcji dynamicznego net meteringu jako podstawowej zasady rozliczeń 

prosumentów oraz odbiorców ze źródłami w postaci układów UGZ przyłączonych do sieci 

SN całej energii produkowanej we własnych źródłach (energii dostarczanej do KSE za 

pomocą przyłącza sieciowego powiększonej o zużycie własne), przy zachowaniu prawa 

zakupu energii elektrycznej na zużycie/potrzeby własne według zasad obowiązujących 

wszystkich odbiorców) z zastosowaniem współczynnika WNM ogłaszanego w komunikacie 

operatora OSP – na razie, w przyszłości natomiast w komunikatach operatorów OSD(SN).  

3. Wprowadzenie zasady net meteringu jako podstawowej zasady rozliczeń energii 

dostarczanej do KSE (wprowadzanej do sieci) z regulacyjno-bilansujących mikro-elektrowni 

biogazowych (µEB) do poziomu obejmującego zużycie własne producenta  

(prosumenta/sprzedawcy) powiększone o sprzedaż do odbiorców/prosumentów 

przyłączonych do zasilanej przez µEB sieci nN tworzących spółdzielnię energetyczną, przy 

zachowaniu przez producenta prawa do  korzystania z ogólniejszej zasady stosowania net 

meteringu w warunkach deficytu systemowego (p.2).   

4. „Naprawa” regulacji prawnej w zakresie korzystania przez operatorów OSD nieodpłatnie 

z zasobów spółdzielni mieszkaniowych w postaci instalacji wewnętrznych nN. Stworzenie 

możliwości uczestnictwa  spółdzielni mieszkaniowej w handlu energią elektryczną w zakresie 

obejmującym mieszkańców (członków) spółdzielni, czyli stworzenie możliwości zamiany 

przez członka spółdzielni obowiązku zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej 

z dostawcą (przedsiębiorstwem energetycznym) na rozliczenie wewnętrzne ze spółdzielnią.  

5. Wprowadzenie w wypadku wspólnot mieszkaniowych rozwiązań podobnych do 

zaproponowanych dla spółdzielni mieszkaniowych (p. 4). 

6. Wprowadzenie w systemie pozwoleń dla budownictwa deweloperskiego obowiązku 

instalacji źródeł OZE gwarantujących minimalny poziom pokrycia zapotrzebowania osiedla 

(budynku)  na energię elektryczną OZE. 

7. Wprowadzenie do pozwoleń na budowę domu jednorodzinnego obowiązku instalacji 

źródeł OZE gwarantujących minimalny poziom pokrycia zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 

 
wersja alpha 

datowanie 27.04.2019    


