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Komunikat ma charakter autorski. Jego celem jest pokazanie, przede wszystkim, potencjału 

Warszawskiego KIE ujawnionego w czasie spotkania założycielskiego i ześrodkowanie dalszej  

aktywności tego konwersatorium w sposób umożliwiający maksymalizację efektu 

synergicznego: głównie w ramach Warszawskiego KIE, ale także efektu synergicznego 

osiągalnego w całym Sieciowym KIE (Bazowe KIE w Gliwicach, Warszawskie KIE, 

Wrocławskie KIE, Katowickie KIE). Wynikającą stąd konsekwencją jest zastosowanie 

w Komunikacie języka charakterystycznego dla Bazowego KIE, i dla całej platformy 

PPTE2050. Zastosowanie tego języka nie oznacza w żadnym wypadku unifikacji językowej 

w ramach Sieciowego KIE (na obecnym etapie byłaby ona groźna). Oznacza jednak z całą 

pewnością dążenie do pokonania bariery, z którą zderzają się wszyscy uczestnicy 

transformacyjnej rzeczywistości energetycznej. W tym kontekście na samym początku 

Komunikatu podkreśla się bardzo mocno odpowiedzialność Sieciowego Konwersatorium za 

stabilizowanie słownictwa (nazewnictwa). W taki sposób, aby zachowana była stale (chwiejna) 

równowaga między dwoma fundamentalnymi wymaganiami. Wymaganiem, aby słownictwo 

pozwalało efektywnie łączyć lawinę informacji internetowych i wyników badań/działań 

własnych w wiedzę (metodę) oraz wymaganiem, aby nie blokowało ono ożywczej mocy 

dyfuzji rozwoju technologicznego w obszar transformacji energetycznej i pozwalało 

absorbować w ten obszar dynamiczne zmiany społeczne.        

W kontekście pierwszego akapitu Komunikatu ważne jest podkreślenie, że w spotkaniu 

założycielskim Warszawskiego KIE uczestniczyli w dominującej części przedsiębiorcy 

i pracownicy sektora MMSP. Ale także  przedstawiciele środowiska naukowego, samorządu 

oraz sektora NGO. Uczestniczyła także Pani Poseł na Sejm RP. Taki skład uczestników 

spotkania założycielskiego, przebieg spotkania, ale przede wszystkim  przedstawione 

prezentacje i debata – zarówno związana bezpośrednio z treściami prezentacji jak 

i problemowa nt. sytuacji w elektroenergetyce – uprawniają do postawienia hipotezy, że 

Warszawskie KIE ma bardzo wysoki potencjał kształtowania koncepcji transformacyjnych 

w energetyce (całej) bazujących na monizmie elektrycznym OZE. Jest to związane ze strukturą 

(kanoniczną) czterech docelowych (w perspektywie transformacyjnej 2050) rynków 

elektroprosumeryzmu. Są to:    

 

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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Roczna wartość obecnych rynków energetycznych (energii elektrycznej, ciepła, paliw 

transportowych), wynosząca w Polsce około 200 mld PLN jest dostatecznie duża (w stosunku 

do PKB wynoszącego 2 bln PLN), aby uznać transformację energetyki do 

elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050 za czynnik wnoszący nową jakość do myślenia 

o całej gospodarce, i o zachodzących głębokich zmianach społecznych. W tym kontekście 

wszystkie cztery rynki – zastępujące w trybie innowacji przełomowej 

w perspektywie 2050 całkowicie  rynki obecne – mają  dostateczną siłę, aby zmienić 

dominujący egzogeniczny model polskiej wielkoskalowej energetyki korporacyjnej (WEK), 

bazujący na imporcie ropy naftowej, gazu ziemnego, a także węgla kamiennego oraz na 

imporcie dóbr inwestycyjnych dla energetyki WEK w model endogeniczny bazujący na 

własnych zasobach OZE, na własnych zasobach ludzkich, a także na własnych (potencjalnie 

w większości) technologiach oraz urządzeniach i sprzęcie właściwych dla 

elektroprosumeryzmu. Trzy pierwsze rynki stanowią natomiast bez wątpienia jeden 

z głównych obszarów przebudowy krajowego sektora MMSP, są zatem szansą na wytworzenia 

nowej generacji tego sektora, niezwykle potrzebnej Polsce. W tym kontekście można uznać, że 

Warszawskie KIE jest platformą „skrojoną” pod tę szansę.             

 

 

*** 

W praktycznym wymiarze spotkanie założycielskie pokazało, że Warszawskie KIE ma wszelkie 

właściwości (kompetencje, strukturę podmiotową) do tego, aby stać się platformą do 

wypracowywania konsensusu szerokiego środowiska transformacji energetycznej w czterech 

kluczowych obszarach. Na tak szeroko zakrojony koncyliacyjny potencjał Warszawskiego KIE 

składają się: 

 

1. Duży potencjał startowy do budowania równowagi (zgody) na fundamentach 

ekonomicznych (biznesowych) dotyczącej miksu wytwórczego energii elektrycznej 

w zbiorze kanonicznych technologii wytwórczych elektroprosumeryzmu. Czyli w zbiorze 

obejmującym podzbiór źródeł OZE z produkcją wymuszoną oraz podzbiór źródeł o dużym 

potencjale regulacyjno-bilansującym. W pierwszym podzbiorze mieszczą się w profilu 

kompetencyjnym Warszawskiego KIE elektrownie wiatrowe, w dominującym stopniu są to 

elektrownie lądowe, ale także mikro-elektrownie dachowe; elektrownie morskie nie są 

natomiast, przynajmniej na razie, reprezentowane w Warszawskim KIE (przy tym ten 

deficyt Warszawskiego KIE jest kompensowany w istotnym zakresie przez kompetencje 

Bazowego KIE, patrz konwersatorium w Gliwicach, grudzień 2020). W pierwszym 

podzbiorze są także źródła PV: dachowe, elewacyjne, inne. W drugim podzbiorze są  źródła 

charakterystyczne dla gospodarki obiegu zamkniętego, pracujące w trybie podstawowym, 

ale o dużym potencjale regulacyjno-bilansującym. Są to przede wszystkim technologie 

biogazowe w postaci  elektrowni i mikro-elektrowni biogazowych utylizacyjnych oraz 

technologie zgazowania niskotemperaturowego w gospodarce odpadami. Podkreśla się, że 

potencjał Warszawskiego KIE w zakresie budowania zgody dotyczącej miksu wytwórczego 

energii elektrycznej na przesłankach ekonomicznych umożliwia jego (miksu) 

indywidualizację, właściwą dla poszczególnych segmentów prosumenckich. Strukturę 

bardzo zróżnicowaną, od segmentu ludnościowego (gospodarstwo mieszkaniowe 
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w budynku wielorodzinnym w spółdzielni lub we wspólnocie mieszkaniowej, dom 

jednorodzinny, …), poprzez sektor MMSP, samorządy, aż po wielki przemysł (i krytyczną 

infrastrukturę kraju).    

2. Drugim jest duży potencjał startowy do budowania równowagi w sektorze MMSP wokół 

koncepcji rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej mającego priorytetowe znaczenie 

w niezbędnej ustrojowej reformie rynku energii elektrycznej. Ten potencjał wynika 

bezpośrednio z kompetencji Warszawskiego KIE w obszarze technologii wytwórczych 

(p. 1). Wynika z kompetencji w zakresie technologii magazynowych (w szczególności 

w zakresie akumulatorów elektrycznych) oraz w zakresie zmieniających się systemów 

użytkowania energii elektrycznej na rynku schodzącym energii elektrycznej i przede 

wszystkim w zakresie całkowicie nowych systemów użytkowania energii elektrycznej 

w ciepłownictwie i w transporcie elektrycznym. Głównie jednak wynika z wysokich 

kompetencji w obszarze platform handlowych (ich warstw softwarowych i hardwarowych) 

potrzebnych na rynku wschodzącym 1, uwzględniających realia rynku schodzącego energii 

elektrycznej (uwzględniających specyfikę rynków: giełdowego dnia następnego i bieżącego, 

bilansującego, market coupling, a także taryfowego końcowego). 

3. Trzecim jest duży potencjał startowy Warszawskiego KIE do identyfikowania efektów 

synergicznych elektroprosumeryzmu wynikających z faktu, że łączy on w jeden proces 

transformacyjny cztery obszary: reelektryfikację OZE, elektryfikację ciepłownictwa, 

elektryfikację transportu oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Bez tych kompetencji nie 

jest możliwa racjonalna praktyczna transformacja energetyki, która musi być realizowana 

przede wszystkim procesowo, w mniejszym stopniu zadaniowo. Oczywiście, nie ma 

wątpliwości, że proces, w konkretnym wypadku rynkowy, musi wiązać operacyjne zadania 

ze strategicznym celem 2050, którego heurystyką jest – na mocy trzech paradygmatów 

transformacyjnych: prosumenckiego, egzergetycznego i wirtualizacyjnego – 

elektroprosumeryzm. Spotkanie założycielskie wykazało bezsprzecznie, że we wszystkich 

czterech obszarach (reelektryfikację OZE, …) Warszawskie KIE posiada duże praktyczne 

kompetencje. Waga ich wykorzystania w trybie nawet tylko konwersatoryjnej (miękkiej) 

integracji jest nie do przecenienia, jeśli się uwzględni, że w kraju żadne środowisko 

(instytucja) tego nie robi. I jeśli trzeba zderzyć się z zadaniem polegającym na 

przetransformowaniu obecnej (2019) krajowej energetyki paliw kopalnych w ciągu 30 lat 

w elektroprosumeryzm (przetransformowaniu za pomocą  reelektryfikacji OZE, za pomocą 

pasywizacji budownictwa oraz elektryfikacji ciepłownictwa, i za pomocą elektryfikacji 

transportu), w którym całkowite zapotrzebowanie na napędową energię elektryczną netto ze 

źródeł OZE wyniesie zaledwie 175 TWh. (I jeśli wiadomo, że obecna energetyka paliw 

kopalnych tworzy zapotrzebowanie roczne na energię chemiczną równe 1100 TWh: węgiel 

kamienny i brunatny – 650 TWh, gaz ziemny – 150 TWh, ropa naftowa – 300 TWh. Dalej, 

jeśli wiadomo, że ta energia chemiczna jest konieczna, aby zapewnić pokrycie 

zapotrzebowania odbiorców końcowych na energię elektryczną, poza energią ze źródeł 

OZE, równe 160 TWh; na ciepło, poza ciepłem ze źródeł OZE, równe nie mniej niż 150 

TWh; i na energię transportową równe 240 TWh). 

4. Czwartym dużym potencjałem jest potencjał startowy do bezpośredniej współpracy 

z Miastem Stołecznym Warszawa na rzecz Projektu Warszawa elektroprosumeryzmu 2050 

– transformacja energetyczna metropolii na fundamencie monizmu elektrycznego OZE; 

tytuł Projektu jest sprawą otwartą, jego stabilizacja zajmie zapewne jeszcze niemało 
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wysiłku i czasu. Zwłaszcza, jeśli się uwzględni, że konieczne jest zmierzenie się z ogromną 

różnicą: z jednej strony rocznego zapotrzebowania na napędową energię elektryczną 

w elektroprosumeryźmie (2050) wynoszącą jedynie 11 TWh, a z drugiej strony 

niewspółmiernie dużego obecne (2019) rocznego zapotrzebowania na energię końcową 

wynoszącego 35 TWh (energia elektryczna – 8 TWh, ciepło – 15 TWh, transport – 12 

TWh) i odpowiadającej temu zapotrzebowaniu energii pierwotnej (chemicznej) w paliwach 

kopalnych wynoszącej nie mniej niż 55 TWh (węgiel – 30 TWh, gaz – 10 TWh, paliwa 

transportowe – 15 TWh). W wypadku tej współpracy zadaniem o kapitalnym znaczeniu jest 

– poza wieloma innymi, bardzo ważnymi – weryfikacja (dopracowanie) miksu 

wytwórczego elektroprosumenckiej Warszawy 2050. W miksie, którego się dopracowano 

w Bazowym KIE (zaprezentowanym na XVI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców 

Energii i Paliw – prezentacja: K. Bodzek, Trajektoria transformacyjna miksu 

energetycznego Warszawy. Proporcje między zasobami „własnymi” (po stronie popytowej 

i podażowej) oraz zewnętrznymi (offshore) udział elektrowni  wiatrowych morskich wynosi 

aż 73%. Nie ma natomiast w tym miksie w ogóle elektrowni wiatrowych lądowych (co jest 

skutkiem respektowania w metodzie badawczej istniejącej regulacji prawnej „10 h”). 

Dyskusja przeprowadzona w ramach spotkania założycielskiego Warszawskiego KIE ma 

praktyczne znaczenie w tej sprawie, chociaż nie dotyczyła bezpośrednio warszawskiego 

przypadku. Była to dyskusja akcentująca generalnie nadmierne ryzyko wielkiego udziału 

morskiej energetyki wiatrowej w miksie zapisanym w drugim (2019) projekcie polityki 

energetycznej PEP2040.            

 

Oprócz czterech kluczowych obszarów w których lokuje się potencjał Warszawskiego KIE 

spotkanie założycielskie umożliwia zidentyfikowanie czterech (na razie) kierunków aktywności 

wspomagającej, bardzo atrakcyjnych dla niego (dla Warszawskiego KIE, czyli dla uczestników 

spotkania założycielskiego). Są to kierunki o znaczeniu praktycznym, realne jeśli wykorzystana 

zostanie duża (potencjalna) synergia między Warszawskim KIE i Bazowym KIE w Gliwicach, 

które jest ukierunkowane na tworzenie podstaw pod Prawo elektryczne, jako fundament 

transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu.   

 

1. Pierwszym kierunkiem, bardzo praktycznym (bo dającym się łatwo przekształcić 

w środowisku sektora MMSP w zadania operacyjne) jest aktywność w obszarze, który tu 

nazywa się potencjalnym rynkiem terminali STD (sieciowy terminal dostępowy) dla 

potrzeb spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych (jedna faktura dla gospodarstwa 

domowego, redukcja drugiego błędu krytycznego transformacji energetycznej, mianowicie 

błędu liczby odbiorców). 

2. Drugim kierunkiem, pokrewnym pierwszemu, jest aktywność ukierunkowana na terminal 

STD dla potrzeb systemów WSE (wirtualny system elektryczny). Systemy WSE na tym 

kierunku (w perspektywie Warszawskiego KIE) są poligonami transferu usług 

systemowych (w szczególności  rynku bilansującego) z KSE w rzeczywistość 

elektroprosumeryzmu (i zapewniają redukcję krytycznych błędów poznawczych: trzeciego 

do szóstego, mianowicie redukcję błędu nieadekwatności źródeł OZE, redukcję syndromu 

sieciowo-systemowego KSE, redukcję błędu ceny przeciętnej, redukcję błędu 

nieadekwatności sieci nN-SN).  

3. Trzecim kierunkiem jest aktywność ukierunkowana na inteligentną infrastrukturę 
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(inteligentne miasto). W tym wypadku Warszawskie KIE ma szansę uczestniczenia 

w analizach porównawczych rozwiązań istniejących na świecie pod kątem ich 

potencjalnych zastosowań w Warszawie. Ten kierunek synergicznie łączy się z kierunkami 

pierwszym i drugim.    

4. Czwartym kierunkiem jest aktywność ukierunkowana na inicjowanie (przez uczestników 

Warszawskiego KIE) szczegółowych przejściowych projektów regulacji prawnych 

w sposób zapewniający za każdym razem znajomość biznesową (zwłaszcza techniczno-

ekonomiczną) przedmiotu regulacji. Na tym kierunku Warszawskie KIE ma potencjał 

monitorowania (oczywiście tylko wybiórczego) inicjatyw regulacyjnych na poziomie prawa 

miejscowego (Warszawa), prawa krajowego (Sejm RP), i wreszcie prawa unijnego (KE). 

Ma także potencjał inicjowania działań na rzecz testowania specyficznych regulacji w trybie 

sandbox-ów.  

 

*** 

Po spotkaniu założycielskim na Warszawskie KIE nie można patrzeć inaczej jak na „węzeł” 

Sieciowego KIE o unikatowym znaczeniu. Potencjalne wzajemne korzyści płynące ze 

współpracy węzeł-sieć nie budzą wątpliwości. Jeśli do końca 2020 r. nastąpi w Sieciowym KIE  

stabilizacja oddolnej koncepcji transformacyjnej polskiej energetyki (wprawdzie 

niesformalizowanej, ale silnej swoją prostotą, spójnością i realnością), bazującej na łańcuchu 

sekwencyjnym:  energetyka prosumencka (jest to już praktyka) → monizm elektryczny OZE (w 

2020 jest konceptem teoretycznym) → transformacja energetyczna (w 2020 oznacza wejście 

procesu w tryb innowacji przełomowej) → elektroprosumeryzm 2050 (ten będzie praktyką w 

2050, a jest heurystyką w 2020), to sektor MMSP (rdzeń Warszawskiego KIE) będzie głównym 

beneficjentem takiego biegu spraw. I jest to potrzebne Polsce: nowa generacja sektora MMSP 

(do zaistnienia której transformacja energetyki walnie się przyczyni, jeśli zostanie 

uruchomiona), to przecież 2 mln przedsiębiorstw (wśród których dominującą część stanowią 

mikroprzedsiębiorstwa) oraz 4 mln miejsc pracy, i udział w PKB wynoszący 50%). W kolejnych 

latach przyjdzie czas na korzyści pozostałych węzłów Sieciowego KIE oraz Bazowego KIE 

(samorządy, sektor NGO, nauka).  

 

 

*** 

Polityka klimatyczna staje się głównym czynnikiem sprawiającym, że w Polsce widoczny staje 

się wzrost (wreszcie) uspołecznienia transformacji energetyki. Jest to ogromna szansa, ale coraz 

bardziej widoczne są zagrożenia związane z rosnącą luką między społecznym pobudzeniem 

i brakiem odpowiedzi na nie. 

Paliwem (nie jedynym) dla społecznego pobudzenia są rozbudzane na wielką skalę emocje. 

Brak odpowiedzi ma z kolei przyczyny w braku kompetencji (jest też wiele innych przyczyn), 

których pilnie wymaga transformacja energetyki. Uciekając w tym miejscu od wartościowania 

emocji (pozytywne/negatywne) i od odpowiedzi, kto ponosi odpowiedzialność za brak 

kompetencji, da się jasno stwierdzić, że po tej stronie sytuację można jednoznacznie opisać za 

pomocą stwierdzenia: gdyby stare kompetencje (w energetyce WEK) nie zostały stracone 

(chociaż w bardzo dużym stopniu zostały stracone), to i tak są one już nieprzydatne do 

budowania nowego, czyli elektroprosumeryzmu; są natomiast bardzo potrzebne do zarządzania 

ryzykiem wynikającym z wprowadzania nowego. 
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Środowisko Konwersatorium Inteligentna Energetyka rozpoczynając rok 2020 w nowej, 

sieciowej (Sieciowe KIE), strukturze podejmuje w trybie oddolnym odpowiedzialność za 

redukcję deficytu kompetencji pilnie potrzebnych transformacji energetyki polskiej 

(zarysowanej w Komunikacie).   

    

Gliwice, 25 stycznia 2020 r. 

 


