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Cztery rynki elektroprosumeryzmu OZE w czterech perspektywach 

na platformie Warszawskiego KIE  
Jan Popczyk 

 

Zobowiązania klimatyczne – wyzwanie humanistyczne i trampolina do 

rozwoju gospodarczego oraz przemian społecznych w Polsce 

vs 

zapaść elektroenergetyki – ukryta (ukrywana) diagnoza nadchodzącego 

kryzysu gospodarczego i blokowania przemian społecznych. 

 

 

Debata przeprowadzona w ramach spotkania założycielskiego Warszawskiego KIE (21 stycznia 

2020), skonfrontowana z przebiegiem debat w ramach Bazowego KIE (28 stycznia 2020) oraz 

Wrocławskiego KIE (11 lutego 2020), a także z przygotowaniami do kolejnego spotkania 

Bazowego KIE (25 lutego 2020), uprawnia do spojrzenia w nowym świetle na prace 

międzykonwersatoryjne (po styczniowym spotkaniu założycielskim, przed spotkaniem 

kwietniowym) tego pierwszego. Przede wszystkim debaty przeprowadzone 28 stycznia 

i 11 lutego pokazały, że środowiska Bazowego KIE i Wrocławskiego KIE dostrzegają już 

nieuchronność realizacji transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej (a nie 

przyrostowej, naśladowczej). Czyli takiej transformacji, której nie przeprowadzą podmioty 

zasiedziałe na dotychczasowych rynkach (ogólniej: polityczno-korporacyjne grupy interesów). 

Przeprowadzą natomiast tę transformację pretendenci, którzy muszą zmienić stare rynki 

energetyki WEK (mnogość tych rynków – chociaż kluczowe znaczenie ma zmiana trzech 

rynków końcowych: energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) w całkowicie nowe 

cztery kanoniczne rynki elektroprosumeryzmu (zostały one wskazane/zasygnalizowane 

w: Komunikat pokonwersatoryjny 03 – Popczyk, Warszawskie KIE, styczeń 2020). 

W takim razie temat przewodni, Technologie i modele biznesowe w monizmie elektrycznym 

OZE, założycielskiego spotkania (21 stycznia 2020) powinien być rozważony jako znak 

rozpoznawczy Warszawskiego KIE, mający dla niego trwałą wartość (a nie tylko jednorazową); 

zwłaszcza jeśli Warszawskie KIE ma być postrzegane w szerokim otoczeniu jako środowisko 

pretendentów. Oczywiście, fakt, że temat ten był tematem spotkania założycielskiego takie 

właśnie (trwałe) ukierunkowanie Warszawskiego KIE znacznie ułatwia. 

Przy tym istnieją już przesłanki, aby temat przewodni spotkania założycielskiego 

zmodyfikować do trwałego znaku rozpoznawczego w postaci Technologie i modele biznesowe 

w elektroprosumeryzmie. Propozycja modyfikacji wynika przede wszystkim z ukierunkowania 

Warszawskiego KIE na praktykę. Zaś praktyka jest – ten fakt się mocno tu podkreśla – 

właściwością elektroprosumeryzmu i jest immanentnie związana z podejściem indukcyjnym. 

Podejściem stosowanym w opisie praktyki, czyli w opisie rzeczywistości na którą składają się 

fakty (na rynkach elektroprosumeryzmu). 

Podkreśla się też, że monizm elektryczny OZE (od roku 2018 znak rozpoznawczy 

Bazowego KIE) jest właściwością teorii, w opisie której dominuje podejście dedukcyjne. 
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Mianowicie, istotą monizmu elektrycznego OZE są idee. W wypadku transformacji energetyki 

chodzi przede wszystkim o koncepcje mające podstawy fizykalne, ale uwzględniające także 

podstawy ekonomiczne, prawo (politykę) i procesy społeczne (te ostatnie są bardzo ważne). 

Podstawy techniczne (inżynierskie) i ekonomiczne, prawo i procesy społeczne – cztery 

fundamentalne perspektywy poznawcze transformacji energetycznej (to właśnie te perspektywy 

sygnalizuje tytuł niniejszego artykułu, i te perspektywy były przedmiotem dyskusji 

w ramach styczniowego Bazowego KIE) – warunkują współcześnie, z całą pewnością, 

powodzenie funkcjonowania czterech kanonicznych rynków elektroprosumeryzmu OZE, a tym 

samym pretendentów, którzy muszą je zdobyć.   

W czterech perspektywach poznawczych stosowanych łącznie (na obecnym etapie nie 

można ich rozdzielić), stanowiących kanon działalności Sieciowego KIE, coraz ostrzej 

widoczny jest główny dylemat polskiej transformacji energetycznej. Tym dylematem jest 

silosowa ciasnota  podejścia, która z istoty redukuje transformację energetyki do stosowania 

strategii naśladowczych i innowacji przyrostowych. Jeśli silosowa transformacja, taka sama jak 

ta, która doprowadziła już energetykę WEK (całą) do strukturalnego kryzysu, będzie 

podtrzymywana w kolejnych latach, to będzie ona kryzys jeszcze zaostrzać, a Polskę osłabiać. 

Przezwyciężenie silosowości jest warunkiem pobudzenia procesu sukcesywnego oczyszczania 

transformacji energetycznej z (sześciu) krytycznych błędów poznawczych z jednej strony, 

z drugiej natomiast – z niezrozumienia i politycznego koniunkturalizmu. 

Z kolei trzy pierwsze spośród czterech rynków elektroprosumeryzmu OZE – rynek 

wschodzący 1 energii elektrycznej na infrastrukturze sieciowej nN-SN oraz dwa rynki poza-

sieciowe (bez-sieciowe), mianowicie rynek urządzeń i rynek usług trzeba z kolei traktować jako 

te, które mają siłę pobudzenia procesów ustrojowej transformacji społecznej: od 

odbiorców/nabywców energii elektrycznej i paliw (węgla, gazu, i przede wszystkim 

ropopochodnych paliw transportowych), poprzez prosumentów, do nowej generacji sektora 

MMSP. 

 W szczególności trzy pierwsze rynki mają siłę wystarczającą do spowodowania wzrostu 

kompetencji na szeroką skalę i przekształcenia kosztów transformacji energetycznej w korzyści 

rozwoju całej gospodarki w trybie innowacji przełomowej. Ten tryb oznacza fundamentalne 

zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów wewnętrznych (krajowych, wojewódzkich, …, aż 

po gminę wiejską i gospodarstwo domowe), czyli przekształcenie obecnie już skrajnie 

egzogenicznego modelu polityki energetycznej w dominujący w elektroprosumeryzmie model 

endogeniczny. 

Warszawskie KIE, jako platforma praktycznych kompetencji w zakresie technologii 

i modeli biznesowych na trzech pierwszych rynkach elektroprosumeryzmu ma dodatkowo 

podstawy do wypowiadania się w sprawie udziału czwartego rynku (rynek offshore) 

w strukturze bilansu energetycznego kraju. Mianowicie, na tej podstawie, że udział czwartego 

rynku (wytwórczego offshore) jest dopełnieniem rynku pierwszego (wytwórczego 

u prosumentów i na infrastrukturze nN-SN) w całkowitym bilansie zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 

Ostatnie stwierdzenie wymaga przy tym komentarza. Otóż uwzględnia ono fakt, że 

środowisko Warszawskiego KIE i Bazowego KIE ma (łącznie) wysokie kompetencje 

techniczno-ekonomiczne w trzech obszarach, które to kompetencje są potrzebne do 

uwiarygodnienia stwierdzenia (bez tych kompetencji stwierdzenie o dopełniającej tylko roli 
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rynku wytwórczego offshore byłoby nieuprawnione).  Pierwszym jest obszar importu i eksportu 

energii elektrycznej (w powiązaniu z zagadnieniami rozpływowymi na połączeniach 

transgranicznych i rynkiem coupling market). Drugim obszarem są uwarunkowania techniczne 

związane z gęstością powierzchniową zapotrzebowania na energię elektryczną w korytarzu 

infrastrukturalno-urbanistycznym północ-południe oraz z mocą indywidualnych przyłączy 

odbiorców o bardzo dużej koncentracji zapotrzebowania. Trzecim obszarem jest postęp 

technologiczny (w ostatnich dwóch latach), który ujawnił się w postaci wprowadzonych na 

rynek lądowych turbin wiatrowych o mocy 4,5 MW i rocznym czasie wykorzystania ich mocy 

zainstalowanej sięgającym 4000 tys. godzin; z tym obszarem jest związana potrzeba rewizji roli 

sieci 110 kV na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej w elektroprosumeryźmie OZE, 

zarówno na obszarach wiejskich jak i w korytarzu infrastrukturalno-urbanistycznym. 

W rezultacie: Warszawskie KIE, posiadające praktyczne kompetencje w zakresie 

technologii i modeli biznesowych na czterech rynkach kanonicznych elektroprosumeryzmu 

(z ograniczeniami dotyczącymi czwartego z tych rynków), respektująca w praktyce cztery 

perspektywy, ma potencjał aby przyczyniać się do racjonalizacji dyskusji prowadzonej w całym 

Sieciowym KIE (dyskusji stanowiącej sens istnienia tego Konwersatorium) mającej na celu 

odpowiedzi na cztery pytania. Dobre odpowiedzi na te pytania są niezbędnym warunkiem 

redukcji ryzyka decyzji transformacyjnych w polskiej perspektywie na obydwu poziomach: 

zarówno makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym. Są to następujące pytania. 

 

1. Jak na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej wyprzedzająco zapobiegać szybkiemu 

narastaniu ryzyka kosztów osieroconych?  

2. Jak zwiększać na rynku poza-sieciowym urządzeń dla elektroprosumeryzmu zdolność 

polskiego sektora średnich przedsiębiorstw do budowania swoich selektywnych (tylko na 

takie są szanse) przewag konkurencyjnych na rynku globalnym? 

3. Jak polski sektor mikro i małych przedsiębiorstw powinien budować swoją zdolność do 

tworzenia miejsc pracy w usługach? 

4. Wreszcie, co trzeba robić, aby rynek wschodzący 2 energii elektrycznej (czwarty rynek 

kanoniczny) nie urósł bardziej, niż to jest potrzebne w modelu endogenicznym  

eklektroprosumeryzmu OZE. 

 

Nie ma wątpliwości, że sformułowane cztery pytania cechują się stopniem złożoności 

wymagającym rozszerzenia perspektywy ich dyskusji poza środowisko całego Sieciowego KIE. 

Z tego punktu widzenia interesujący jest program pierwszego w 2020 r. (21 lutego)  Kolegium 

sekcji SNKTE (Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych) Gliwickiego 

Oddziału SEP, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050 (PPTE2050), 

www.ppte2050.pl. Sekcja jest powiązana ze środowiskiem Bazowego KIE, ale przede 

wszystkim reprezentuje środowisko SEP, a to stoi przed historyczną koniecznością (historyczną, 

bo w 2019 r. stowarzyszenie SEP obchodziło setną rocznicę utworzenia), a jednocześnie przed 

swoją szansą (na razie jeszcze niestety nie rozbudzoną). 

Na pewno ma znaczenie fakt, że stowarzyszenie SEP zostało ukształtowane w XX wieku, 

który był wiekiem elektryczności (w drugiej połowie był to w szczególności wiek 

elektroenergetyki). Jeśli wiek XXI staje się w aspekcie praktycznym wiekiem 

elektroprosumeryzmu (monizmu elektrycznego w aspekcie teoretycznym), to odpowiedzialność 

http://www.ppte2050.pl/
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stowarzyszenia SEP za elektroprosumeryzm ma najbardziej naturalną przyczynę (bo SEP ma 

kompetencje potrzebne do reelektryfikacji OZE oraz elektryfikacji ciepłownictwa 

i elektryfikacji transportu – mianowicie, kompetencje te powstawały w XX wieku, jako te dzięki 

którym możliwa była wtedy elektryfikacja pierwotna). 

Dyskusja przeprowadzona w ramach pierwszego w 2020 r. Kolegium sekcji SNKTE 

pozwoliła uzyskać konsensus odnośnie kilku kluczowych kwestii; trzy są związane 

z krytycznymi błędami poznawczymi transformacji energetycznej. Pierwszy, to konsensus 

odnośnie tego, że w przypadku sieci nN-SN – podstawowej infrastruktury rynku wschodzącego 

1 energii elektrycznej – trzeba mówić (zwłaszcza w sytuacji masowych inwestycji w źródła PV) 

o intensyfikacji wykorzystania ich zdolności przyłączeniowych. Przede wszystkim za pomocą 

prosumenckich inwestycji w postaci terminali STD, a nie za pomocą inwestycji korporacyjnych 

operatorów OSD w linie nN, linie SN, transformatory SN/nN; ten konsensus jest niezwykle 

ważny w kontekście stopniowego eliminowania szóstego krytycznego błędu poznawczego 

transformacji energetycznej (dwubiegunowy błąd nieadekwatności sieci nN-SN). 

Drugi konsensus dotyczy tego, że system WSE (wirtualny system elektryczny) jest obecnie 

najważniejszą trampoliną dla pretendentów (z sektora MMSP) do zbudowania, w istotnej części, 

trzech pierwszych rynków elektroprosumeryzmu (jednak zwłaszcza rynków drugiego 

i trzeciego). Do budowania systemów WSE trzeba wykorzystać prosumenckie infrastruktury 

identyfikowane (definiowane) na I (najwyższym) poziomie podmiotowo, a dopiero na II 

przedmiotowo. Przy tym z wykorzystaniem na II poziomie osłon kontrolnych OK (od OK1 do 

OK4) określających sposób przyłączenia każdej spójnej (identyfikowanej przedmiotowo) części 

infrastruktury prosumenckiej do infrastruktury KSE (do zasobów sieciowych oraz regulacyjno-

bilansujących KSE). Każdą infrastrukturę prosumencką należy przyłączać do sieci nN-SN za 

pomocą węzłowych prosumenckich terminali STD zapewniających na osłonach kontrolnych 

nową architekturę (rynkową) odpowiedzialności między KSE i WSE gwarantującą z jednej 

strony realizację zasady intensyfikacji wykorzystania sieci nN-SN, a z drugiej realizację zasady 

intensyfikacji wykorzystania zasobów prosumenckich: istniejących, np. takich jak układy UGZ 

(układy gwarantowanego zasilania) i nowych inwestycji. W sferze prawa systemy WSE 

funkcjonują w postaci sandboxsów, w których obowiązuje zasada TPA+ dostępu pretendentów 

do zasobów KSE. Zasada TPA+ uwzględnia dwa kanoniczne systemy opłat za użytkowanie sieci 

nN-SN: dynamiczny net metering oraz dynamiczny roaming elektryczny (ten ostatni oznacza 

jednolitą w kraju opłatę za wykorzystanie: tylko sieci nN, tylko sieci SN i współzależne 

wykorzystanie sieci nN-SN). Kanoniczną techniczną infrastrukturą systemów WSE są: 

prosumenckie terminale STD, systemy SCADA (operatorskie dla systemów WSE 

i prosumenckie dla prosumentów (według potrzeb) oraz systemy OIRE-WSE (operator 

informacji rynku energii elektrycznej systemu WSE). Kanoniczna techniczna infrastruktura 

systemów WSE (STD, SCADA, OIRE-WSE) została tu zasygnalizowana tylko symbolicznie, 

chociaż nie bez dyskusji i cząstkowych analiz weryfikacyjnych, prowadzonych i realizowanych 

w 2019 r. w ramach Bazowego KIE i sekcji SNKTE. Przyszłość tej infrastruktury ukształtują 

ostatecznie pretendenci do pierwszych trzech rynków elektroprosumeryzmu. Ci, którzy 

zaakceptują ryzyko związane z finansowaniem rozwoju infrastruktury i jej wdrożeń rynkowych. 

Warszawskie KIE ma potencjał, jeśli wykorzysta szybko rosnącą synergię całego Sieciowego 

KIE i sekcji SNKTE, aby przyczynić się do obniżenia ryzyka pretendentów. Na koniec uwag 

dotyczących infrastruktury technicznej systemów WSE podkreśla się, że krytyczne znaczenie 
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drugiego konsensusu w kontekście budowy przez pretendentów trzech pierwszych rynków 

elektroprosumeryzmu jest bardzo ważne także z punktu widzenia stopniowego eliminowania 

czwartego krytycznego błędu poznawczego transformacji energetycznej (syndrom sieciowo-

systemowy KSE). 

Trzeci konsensus dotyczy tego, że najbardziej naturalnym segmentem (identyfikowanym 

przedmiotowo) do pobudzenia transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej  jest 

budownictwo wielorodzinne w Polsce (6 mln mieszkań, 450 tys. budynków wielorodzinnych). 

Segment ten identyfikowany przedmiotowo, to ponad 4 tys. spółdzielni mieszkaniowych, ponad 

120 tys. wspólnot mieszkaniowych, kilkuset deweloperów, a także bardzo liczne 

przedsiębiorstwa samorządowe eksploatujące socjalne zasoby mieszkaniowe. 

Makroekonomiczny wymiar segmentu, to roczne rozporządzalne przychody wynoszące ponad 

120 mld PLN. Z kolei udział rocznych wydatków na energię elektryczną w gospodarstwie 

domowym w Polsce to 11%, a na ciepło (grzewcze i do produkcji ciepłej wody użytkowej) oraz 

paliwa transportowe to 20%. Trzy ostanie liczby pokazują dobitnie dlaczego  budownictwo 

wielorodzinne jest tak bardzo ważne w transformacji energetycznej – za pomocą reelektryfikacji 

OZE, elektryfikacji ciepłownictwa (po uprzedniej pasywizacji budownictwa) i elektryfikacji 

transportu – do rynków elektroprosumeryzmu OZE. Oczywiście, podkreśla się, że trzeci 

z osiągniętych konsensusów otwiera w praktyce drogę do szybkiej eliminacji drugiego 

krytycznego błędu poznawczego transformacji energetycznej, czyli błędu liczby odbiorców. 

W praktycznym wymiarze jest to błąd polegający na tym, że powszechnie uznaje się za 

„oczywistą” liczbę odbiorców przyłączonych do sieci operatorów korporacyjnych OSD 

(bardziej złożona sytuacja dotyczy operatów OSDn) równą w wypadku budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego 6 mln (z konsekwencjami z tym związanymi, takimi jak 

jednolicie stosowana przez sprzedawców energii elektrycznej w przypadku tych odbiorców 

taryfa G, chociaż nie ma do tego w gospodarce rynkowej żadnych racjonalnych podstaw) 

podczas gdy racjonalną liczbą jest w tendencji, na dolnym poziomie, nie więcej niż 130 tys. 

odbiorców (4,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych, 120 tys. wspólnot mieszkaniowych, …). 

Praktyczna waga osiągniętych w ramach sekcji SNKTE konsensusów wynika stąd, że 

zostały one osiągnięte w dyskusji, w której uczestniczyli sieciowcy o dużych kompetencjach 

badawczych, jak również praktycznych (zarządczych i inżynierskich). Także energoelektronicy 

i elektrotechnicy z doświadczeniami w zakresie sieci przemysłowych, w których zarządzanie 

procesami użytkowania energii elektrycznej  za pomocą „inteligentnej” infrastruktury daleko 

wyprzedza współczesną rzeczywistość elektroenergetyki WEK. Również inżynierowie 

budowlani zarządzający (jako prezesi zarządów) spółdzielniami mieszkaniowymi. Wreszcie 

prawnicy specjalizujący się w Prawie energetycznym  oraz w ekonomicznej analizie prawa, 

która jest potrzebna do stworzenia podstaw Kodeksu elektrycznego (Prawa elektrycznego 

obowiązującego na rynkach elektroprosumeryzmu). 

 

*** 

Kompetencje Sieciowego  KIE wzmocnione kompetencjami sekcji SNKTE są tymi, których już 

bardzo potrzebuje Polska w związku z rozpoczynającymi się 1 stycznia 2021 r. nowymi (2030) 

ramami polityki klimatyczno-energetycznej i obowiązującym (działającym) w tych ramach 

nowym rynkiem energii elektrycznej, ale także w związku z nową perspektywą budżetową 

2021-2027. Na początku, w roku 2020, połączone kompetencje Sieciowego  KIE i sekcji 
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SNKTE są potrzebne do kształtowania (formułowania) propozycji dobrych szczegółowych 

rozwiązań technicznych, ekonomicznych, prawnych, ale przede wszystkim do konsolidowania 

tych szczegółowych rozwiązań w ogólne koncepcje i porządkowanie przestrzeni pojęciowej 

transformacji energetycznej, w tym budowanie nowej przestrzeni pojęciowej 

elektroprosumeryzmu. Potencjalne kompetencje Sieciowego KIE i sekcji SNKTE (jeśli będą 

rozwijane/podwyższane) będą niezwykle potrzebne po 1 stycznia 2021 r. w oddolnych 

działaniach praktycznych (antykryzysowych), które będą się nasilać jako odpowiedź na 

pogłębiającą się zapaść energetyki WEK. 

 

*** 

Trzy pierwsze spośród czterech rynków elektroprosumeryzmu OZE, mające siłę pobudzenia 

procesów ustrojowej transformacji społecznej, powinny być traktowane w środowisku  

Sieciowego  KIE, sekcji SNKTE, ale także Okrągłego Stołu „Na Marszałkowskiej 77/79” 

(Elektryczna Warszawa), www.ppte2050.pl, przez pryzmat trzeciej heurystyki transformacji 

energetycznej, którą tu nazywa się heurystyką wsparciowo-podatkową (pierwszą jest heurystyka 

bilansowa 2050 – Popczyk, Komunikat pokonwersatoryjny 03, datowany 25 stycznia, 

Warszawskie KIE, styczeń 2020; drugą jest heurystyka kosztowa trajektoryjną, na trajektorii 

A → B – Popczyk,  prezentacja 03, Bazowe KIE, styczeń 2020). 

Trzecia heurystyka, to heurystyka strategii: od systemów wsparcia (w tym ukrytych dopłat) 

oraz obecnych systemów podatkowych (dominującego podatku akcyzowego na paliwa płynne 

i podatku VAT dla ludności), a dalej importu paliw oraz dóbr inwestycyjnych na rynkach 

energetyki WEK do podatków PIT, CIT i VAT – o całkowicie odmiennej strukturze względem 

obecnej – na czterech rynkach elektroprosumeryzmu OZE i do budowy nowoczesnego sektora 

MMSP. Ten rachunek (stanowiący trzecią, najważniejszą, heurystykę transformacji) ma 

u podstaw oszacowanie (na razie cząstkowe), zgodnie z którym roczne podatki w stanie A 

wynoszą nie mniej niż 85 mld PLN (w tym akcyzowy wynosi nie mniej niż 38 mld PLN, VAT 

nie mniej niż 35 mld PLN). Import paliw, energii elektrycznej i dóbr inwestycyjnych wynosi nie 

mniej niż 65 mld PLN (w tym wartość importu ropy jest nie mniejsza niż 50 mld PLN, gazu nie 

mniejsza niż 4 mld PLN, wartość salda import-eksport na rynku węgla nie mniejsza niż 4 mld 

PLN i salda import-eksport na rynku energii elektrycznej nie mniejsza niż 2 mld PLN). 

Oszacowanie przychodów podatkowych państwa pochodzących z podatków PIT, CIT 

i VAT na rynkach elektroprosumeryzmu czeka dopiero na tych, którzy je wykonają. Do 

wykonania tego oszacowania na pewno jest potrzebna redefinicja prosumenta na rynku energii 

elektrycznej, w tym definicja prosumenta jako płatnika podatku VAT na mikro-rynkach bez-

sieciowych, oferującego w szczególności nadwyżki energii elektrycznej właścicielom 

samochodów elektrycznych i wielu innym zainteresowanym. Uberyzacja trzech pierwszych 

rynków elektroprosumeryzmu (ekonomia współdzielenia się) ma, przy bardzo rozwiniętych 

infrastrukturach (teleinformatycznej, drogowej, kolejowej, …) oraz narastającym zrozumieniu 

konieczności samoograniczania się ludzi i społeczeństw zaskakująco dużo różnorodnych 

perspektyw, dotychczas niedostrzeganych. 

 

Gliwice, 23 lutego 2020 r. 

http://www.ppte2050.pl/

