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Ponad rok temu na listopadowym konwersatorium w 2018 r. został zaprezentowany 

eksperyment badawczy: Technika blockchain do zawierania szybkich kontraktów i rozliczeń 

za energię elektryczną: Bitcoin/Blockchain na mono rynku energii elektrycznej OZE. 

Zaprezentowana w eksperymencie technologia nie jest już tylko eksperymentem. Powstały 

komercyjne rozwiązania dedykowane do rozliczeń energii elektrycznej (np. Hive Power). 

Przy czym istnieje duża potrzeba rozwoju technologii i wdrażania nowych rozwiązań. W tym 

kontekście ważne jest wydarzenie, które odbyło się Bernie w dniach od 3 do 5 grudnia 2018 r. 

Hackathon (maraton programowania, wydarzenie skierowane do programistów w celu 

rozwiązania zadanego problemu) „Energy Blockchain Hack”. W wydarzeniu uczestniczyło 42 

specjalistów z całego świata w tym autor Notatki. Wnioski i spostrzeżenia wynikające 

z obserwacji zrealizowanych projektów oraz rozmów z uczestnikami można syntetycznie ująć 

w kilka punktów: 

1. Państwa (np. Szwajcaria) traktuje transformację energetyki jako strategię długofalową.  

2. Obecne zasoby kompetencyjne w energetyce w sposób naturalny podlegają bardzo silnej 

erozji (degradacji).  

3. Zastąpienie zasobów ludzkich uczeniem maszynowym może prowadzić do ułomnego 

aplikowania wiedzy i doświadczenia w nowych technologiach (np. sieci neuronowe mogą 

na nowo „odkryć” prawa Kirchhoffa lub prawa Ohma). Obecnie ludzie, którzy chcą 

aplikować nowe rozwiązania do energetyki mają kompetencje informatyczne ale nie mają 

podstawowej wiedzy z zakresu energetyki. 

4. Nowe regulacje, dotyczące energetyki w Szwajcarii, tworzą graczom w tym obszarze 

możliwości zmuszające ich do wykorzystania nowych technologii, ale narażają ich także 

na ryzyko wypadnięcia z rynku (UP-OR-OUT). Brak przygotowania technologicznego 

i powolność w adaptacji dużych firm energetycznych powodują, że albo bardzo drogo 

kupują technologię, żeby sobie kupić czas, albo nie są w stanie nadążyć za postępem.  

5. Duże bariery wejścia na rynek energetyczny w połączeniu z powolnością implementacyjną 

dużych firm mogą trwale wykluczać dostępność technologii i produktów. Jeżeli pozwoli 

się na to, żeby była dominacja dużych graczy w zakresie wprowadzania nowych 

technologii, to w pewnym momencie może dojść do sytuacji, że nie będą oni w stanie 

zrealizować możliwości, które daje regulacja. Regulacje wyprzedzą możliwości, a nie 

odwrotnie. Pojawia się niebezpieczeństwo, że możliwościami będzie się wymuszało 

zmianę regulacji.  

6. Remedium jest umożliwienie wprowadzania nowych technologii w małej skali bez 

ścisłego rygoru technologicznego i rynkowego („sandboxing”), czyli wprowadzanie 

regulacji, które umożliwią małym podmiotom, w małej skali wprowadzanie produktów 

poza reżimem technologicznym i regulacyjnym. Rozwiązania takie istotnie zmniejszają 

ryzyko nietrafionych inwestycji. 

7. Duże firmy energetyczne bez dostępu do technologii mogą stać się w wyścigu 

technologicznym ofiarami dostawców IT i zjawiska „lockout”. Inwestycje w nowe 
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technologie zostają zawieszone ze względu na to, że obecnie są one obsługiwane przez 

zewnętrznych dostawców i mają podpisane długoterminowe kontrakty. 

8. Na przykładzie sprzedaży sąsiedzkiej w sieci nN bez opłat przesyłowych wprowadzonej 

w 2018 r. w Szwajcarii można zaobserwować implementację „paczki energii”, czyli 

uwiarygodnionej jednoczesności generacji i odbioru określonej ilości energii pomiędzy 

dwoma węzłami w sieci, 

9. Pojęcie paczki energii prowadzi do pojęcia ramki energii opisującej zasób systemu 

przesyłowego w kategoriach odcinka sieci, czasu i mocy, a w konsekwencji do 

urynkowienia zasobów magazynowych na rynku przesyłowym (w środowisku PPTE2050: 

„na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej”). 

 

Rozszerzenie (Jan Popczyk): Głos doktora Sebastiana Kiluka ma duże znaczenie w dyskusji 

dotyczącej generalnie potencjału dyfuzji innowacyjności (przede wszystkim innowacji 

technologicznych, ale także innowacji w obszarze modeli biznesowych). Generalnie, 

w przeszłości (do obecnego przełomu) w energetyce obowiązywały dwa modele interakcji 

między postępem technologicznym oraz regulacjami prawnymi. W Europie, zwłaszcza przed 

Unią Europejską (do traktatu z Maastricht, 1992) regulacje zmieniało się wtedy, kiedy 

zmuszał do tego osiągnięty poziom rozwoju technologicznego. W USA (od ustawy PURPA, 

1978-1982)  regulacje wprowadzało się po to, aby wymuszać postęp. Współcześnie problem 

co powinno być pierwsze „regulacje czy innowacje” nabiera zupełni innego sensu. Staje się 

mianowicie głównym wyzwaniem w zakresie radzenia sobie z chaosem transformacji 

energetycznej w skali globalnej, a nie tylko w „dawnym” świecie euro-atlantyckim. 


