
Politechnika 

Śląska

Gliwice, 28 stycznia 2020

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

EKONOMIA KRAJOWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 2020
W PERSPEKTYWIE MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050

Temat przewodni

Jan Popczyk

OD KRYZYSU W ENERGETYCE DO
STABILIZACJI ZROZUMIENIA ELEKTROPROSUMERYZMU 2050

program działania Sieciowego KIE w 2020 r.
(wersja alpha, przedkonwersatoryjna)

SNKTE



SEKWENCYJNY ŁAŃCUCH TRANSFORMACJI ENERGETYKI

Jak będzie opisywana transformacja energetyczna w roku 2050:

na początku była energetyka WEK (paliw kopalnych), a potem:

→ energetyka prosumencka (w 2020 była to już praktyka)
→ monizm elektryczny OZE (w 2020 był to koncept teoretyczny)
→ transformacja energetyczna (w 2020 było to wejście procesu w tryb innowacji 

przełomowej)
→ elektroprosumeryzm (w 2020 był heurystyką, a dziś jest rzeczywistością)
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TEMATY PRZEWODNIE SIECIOWEGO KIE
pierwsza runda – styczeń – marzec 2020

Warszawskie KIE (21.01.2020) 

TECHNOLOGIE I MODELE BIZNESOWE W MONIZMIE LEKTRYCZNYM OZE
2020: od konwersatoryjnych koncepcji ku praktyce

Bazowe KIE (28.01.2020)

EKONOMIA KRAJOWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 2020  W PERSPEKTYWIE 
MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050
Wrocławskie KIE (11.02.2020)

ZASADA POMOCNICZOŚCI W TRANSFORMACJI ENERGETYKI: który system służy  
monizmowi elektrycznemu OZE 2050 – unijny, krajowy, wojewódzki, gminny (wielkie miasto, 
mała gmina wiejska? 

Bazowe KIE (24.02.2020)

KRAJOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 2020: monizmu elektryczny OZE 2050

a Prawo elektryczne i ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej 

Katowickie KIE (10.03.2020)

KOMPLEKS BIUROWY, STREFA EKONOMICZNA, OSIEDLE DEWELOPERSKIE 
(DZIELNICA) MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE Z NIEZALEŻNYM OPERATOREM WSE
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ROZSZERZENIE PIĘCIU KRYTYCZNYCH BŁĘDÓW 
POZNAWCZYCH TRANSFORMACJI ENERGETYKI DO SZEŚCIU

1. Błąd prognozy
2. Błąd liczby odbiorców
3. Błąd nieadekwatności źródeł OZE
4. Syndrom sieciowo-systemowy KSE
5. Błąd ceny przeciętnej
6. Dwubiegunowy* błąd nieadekwatności sieci nN-SN

Uwaga: Lista błędów krytycznych będzie rozszerzana w 2020 r. o listę błędów, które nie są 
nazywane krytycznymi, ale są bardzo ważne  

-------------------------------
* Bieguny: niedoinwestowania i prostoty technologiczno-systemowej
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HEURYSTYKA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
bilanse energii, makroekonomia
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stan B (2050) energia elektryczna
napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh,
energia użyteczna – 205 TWh

koszt wytworzenia i „dostawy” energii elektrycznej
– 40 mld PLN 

vs

stan A (2020) energia chemiczna – 1100 TWh
energia końcowa – 600 TWh

koszt pokrycia wszystkich potrzeb energetycznych
– 200 mld PLN 

trajektoria A → B

(stan B nie zależy od stanu A, 
natomiast koszty i owszem)

skumulowana (2020-2050) nadwyżka – 2 bln,
nakłady inwestycyjne na reelektryfikację OZE – 750 mld 
PLN, pasywizacja budownictwa i elektryfikacja 
ciepłownictwa – (500+350) mld PLN, elektryfikacja 
transportu – 200 mld PLN, na „sprawiedliwą” 
transformację pozostaje – 200 mld PLN 



STRUKTURA KANONICZNA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU
czterech rynków docelowych, w perspektywie transformacyjnej 2050

1. Rynek wschodzący 1 energii elektrycznej (rynek konkurencyjny, RCR – czasu 
rzeczywistego)  na infrastrukturze sieciowej nN-SN (należącej obecnie do 
operatorów OSD), przejściowo korzystający z zasobów usług systemowych KSE

2. Rynek poza-sieciowy (bezsieciowy) urządzeń (fabrycznych) dla 
elektroprosumeryzmu (energetyki prosumenckiej), w tym na rynek wschodzący 
1 energii elektrycznej

3. Rynek poza-sieciowy (bezsieciowy) usług (projektowych, budowlanych, 
instalacyjnych, serwisowych) dla elektroprosumeryzmu (energetyki 
prosumenckiej), w tym na rynek wschodzący 1 energii elektrycznej

4. Rynek wschodzący 2 energii elektrycznej związany z energetyką offshore
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SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 
monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzmu
(normatywny w środowisku Sieciowego KIE)

wybrane segmenty:

TEORIA (… trzy paradygmaty monizmu elektrycznego, … heurystyki elektroprosumeryzmu, …)

USTROJOWA REFORMA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (źródła wytwórcze OZE: 
kanoniczny miks technologiczny; architektura rynku energii elektrycznego: dwa rynki 
wschodzące i rynek schodzący; kanoniczny system osłon kontrolnych w KSE; nowa struktura 
(dekompozycja) bezpieczeństwa elektroenergetycznego; zasada TPA+: sieciowy terminal 
dostępowy do zasobów KSE; opłata sieciowa za użytkowanie sieci nN-SN; mechanizmy rynku 
czasu rzeczywistego; poligony demonstracyjne regulacji prawnych wirtualnych systemów 
elektrycznych; ustawa Prawo elektryczne)

TRANSFORMACJA PRZESTRZENI POJĘCIOWEJ (odejście sektorowego zamętu 
pojęciowego do historii: cztery rynki elektroprosumeryzmu vs wielkie zbiory wielkości fizycznych, w tym 
rodzajów energii oraz liczne: sektory, rynki sektorowe, rynki dóbr inwestycyjnych, rynki urządzeń, rynki usług, 
…; odejście sektorowych systemów jednostek do historii: MWh vs BOE, TOE, t p.u., m3, l, GJ, kcal…
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Segment badawczy Bazowego KIE
i działań praktycznych całego Sieciowego KIE

o szczególnym znaczeniu dla praktyki transformacji energetycznej

WSE
wirtualny system elektryczny
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany w szczególności 
do Sieciowego KIE, do całego środowiska platformy PPTE 2050, i do 
szerokiego otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO), a także do 
operatorów: OSP(E) i OSD(E)


