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O  SZANSACH PRETENDENTÓW W ŚWIETLE ELEKTROPROSUMERYZMU 

Jan Popczyk 

 

Co wynika z warsztatów, które odbyły się 6 marca 2020 w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem  

członków klastrów energii Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) i Zielona Energia Konina 

(ZEK)? 

 

Na pewno to, że minął bezpowrotnie czas, kiedy tylko wybrańcy (ministrowie, prezesi 

i dopuszczeni fachowcy) mogli „pochylać” się w gabinetach i na wielkich kongresach, oraz 

w debatach przed kamerami telewizyjnymi, nad tym co trzeba zapewnić korporacjom 

energetycznym, abyśmy mogli więcej i więcej konsumować energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych produkowanych z węgla (kamiennego i brunatnego), ropy naftowej i gazu 

ziemnego). I na pewno to, że przyszedł czas pretendentów, którzy wszystkie stare, korporacyjne  

rynki energetyczne z podmiotami zasiedziałymi, zastąpią (w tendencji) czterema rynkami 

elektroprosumeryzmu. 

Ci pretendenci (podmioty prawne), to członkowie klastrów: prosumenci, przedsiębiorcy, 

samorządy. Oczywiście, klastry (nie mające podmiotowości prawnej, traktowane w ujęciu 

przedmiotowym, jako platformy pozwalające się organizować pretendentom) mogą odegrać 

w Polsce niebagatelną rolę w budowie (w początkowej fazie budowy) czterech rynków 

elektroprosumeryzmu. Ale od początku te nowe rynki trzeba widzieć w perspektywie 

uogólnionej platformy przedmiotowej WSE (wirtualny system elektryczny); klastry energii 

(w Polsce specyficzna kategoria prawna) są tylko szczególnym przypadkiem platformy WSE, 

mającej fundamentalne znaczenie w przestrzeni pojęciowej elektroprosumeryzmu, ale nie 

mającej jeszcze umocowania prawnego. 

 Przebieg warsztatów, w tym przebieg dyskusji warsztatowej, bardzo wysoki poziom 

merytoryczny wypowiedzi uczestników (obrazujący ich kompetencje), łącznie traktowane, 

pozwalają bez wątpienia sformułować hipotezę, że transformacja energetyki w trybie innowacji 

przełomowej już się rozpoczęła. Szczególną wartością, bez wątpienia kluczową dla 

powodzenia takiej transformacji, była ujawniona dobitnie przez warsztaty wartość polegająca 

na przekraczaniu silosowych barier, nieprzekraczalnych w energetyce korporacyjnej.  Wartość 

umożliwiająca pretendentom tworzącym nowe rynki wykorzystanie do tego celu nie tylko 

nowych technologii, których obecnie nie brakuje, ale również nowych modeli biznesowych 

pozwalających na rozszerzanie zakresu współpracy prowadzącej do efektów synergicznych. 

Tematykę odbytych warsztatów, z udziałem około 40 uczestników – w zdecydowanej 

większości przedsiębiorców sektora MMSP (na ogół będących już prosumentami), 

samorządów (władz samorządowych jak i przedsiębiorstw realizujących zadania własne 

samorządów), a także spółdzielni mieszkaniowych – da się problemowo zsyntetyzować 

w siedmiu następujących blokach tematycznych. 

1. Ciągle jeszcze silną barierą, z którą muszą sobie poradzić pretendenci, są krytyczne błędy 

poznawcze (fałszywe poglądy) funkcjonujące w obszarze transformacji energetyki. Są to np. 

opinie wypowiadane w dobrej wierze jak ta, że „ogrzewanie oparte na prądzie jest najdroższe”. 

Tak było, gdy było to ogrzewanie za pomocą technologii wykorzystujących efekt Joul'a-Lenza 

w grzejnikach rezystancyjnych zasilanych energią elektryczną produkowaną w wielkich 

elektrowniach węglowych o sprawności 35% zasilających super skomplikowany system 
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elektroenergetyczny (w Polsce system KSE), z nadzwyczaj rozbudowanymi sieciami 

przesyłowymi 220/400 kV, sieciami rozdzielczymi wysokiego napięcia (110 kV) 

i sieciami rozdzielczymi SN/nN (średniego i niskiego napięcia).  Dziś mamy nowe technologie: 

źródło fotowoltaiczne na dachu domu i pompę ciepła o „sprawności” ponad 300 % 

(współczynnik COP ponad 3). 

Innym błędem poznawczym (jednym z krytycznych dla klastrów takich ORE i ZEK) jest 

błąd liczby odbiorców. Stosując technikę skalowania (bardzo efektywną na rynkach 

elektroprosumeryzmu), można ten błąd w wypadku klastra ORE opisać następująco. Z liczby 

mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego (72 tys.) wynika, że odbiorców mających podpisaną 

umowę z dostawcami energii elektrycznej głównie z dostawcą zobowiązanym (Energa) jest 

prawie 30 tys. Jednak przyłączy sieciowych do sieci nN-SN operatora OSD jest nie więcej niż 

18 tys. (dominująca część tych przyłączy to przyłącza nN). To oznacza, że około 12 tys. 

odbiorców, zamieszkujących budynki wielorodzinne, jest przyłączonych do „sieci” (instalacji 

wewnętrznych) budynków wielorodzinnych należących do spółdzielni mieszkaniowych (także 

do wspólnot mieszkaniowych, a również stanowiących zasoby komunalne). Nie ma powodów, 

aby ten stan podtrzymywać. Zwłaszcza jeśli się  uwzględni, że był on dotychczas „uświęcony” 

jedynie obowiązywaniem złych regulacji prawnych, i brakiem świadomości odbiorców, że 

płacą podwójnie za użytkowanie instalacji wewnętrznych budynków wielorodzinnych (raz 

w czynszu za mieszkanie, a drugi raz w rachunku za energię elektryczną (nie ma wątpliwości, 

że ta druga opłata jest nieuprawniona). Oczywiście, rodzi się tu przestrzeń do działania 

pretendentów. Jest wiele sposobów, nawet w obecnym stanie prawnym, aby pretendenci 

przejęli dysfunkcjonalny rynek, na którym w Polsce jest około 6 mln odbiorców (w Ostrowie 

Wielkopolskim 12 tys.). 

Podkreśla się tu, że błędów poznawczych, które będą utrudniać pretendentom 

przejmowanie dotychczasowych rynków będących we władaniu podmiotów zasiedziałych, jest 

niestety bardzo dużo. Działania na rzecz redukcji tych błędów muszą być w nadchodzącym 

czasie jednym z głównych zadań pretendentów. Ci, którzy działań nie podejmą zostaną 

pozbawieni renty przysługującej pretendentom. 

2. Kluczową sprawą dla skuteczności pretendentów w ogóle staje się zdolność do korzystania 

z doświadczeń lawinowo narastających inicjatyw, które można objąć terminem transformacja 

energetyki w trybie innowacji przełomowej. W tym na przykład inicjatywy nazwanej 

„Elektryczna Warszawa”. Pod tą nazwą kryje się programu osiągnięcia przez Warszawę 

neutralności klimatycznej (wyjścia z paliw kopalnych) w horyzoncie 2050. Ta sprawa była 

przedmiotem debaty w ramach Okrągłego Stołu „Na Marszałkowskiej 77/79), który odbył się 

w przeddzień warsztatów w Ostrowie Wielkopolskim (czyli 5 marca); gospodarzem Okrągłego 

Stołu była Dyrekcja Infrastruktury m. st. Warszawy. Jeśli Warszawa debatuje jak osiągnąć 

neutralność klimatyczną w horyzoncie 2050 (www.ppte2050.pl), to nie ma powodu, aby klastry 

ORE oraz ZEK  nie mogły jej osiągnąć w horyzoncie 2040.     

3. Bardzo ważne jest dla pretendentów pogłębione zrozumienie elektroprosumeryzmu, 

zakorzenienie się w tym pojęciu (w jego przestrzeni pojęciowej). Na końcu transformacji 

energetycznej, którą przeprowadzą pretendenci (między innymi w klastrach ORE i ZEK) nie 

będzie energetyki takiej jaką znamy dzisiaj. Po reelektryfikacji OZE, czyli zastąpieniu 

obecnego rynku energii elektrycznej bazującego na KSE (krajowy system elektroenergetyczny) 

rynkami wschodzącymi 1 i 2 energii elektrycznej, dalej po elektryfikacji ciepłownictwa za 

http://www.ppte2050.pl/
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pomocą pomy ciepła poprzedzonej pasywizacją budownictwa,  po elektryfikacji transportu za 

pomocą samochodu (autobusu, …) elektrycznego wszystkie obecne potrzeby energetyczne 

będą zaspakajane energię elektryczną ze źródeł OZE. Wszystkie obecne rynki paliw kopalnych 

(węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego, ropy naftowej) i bardzo liczne rynki 

współistniejące (między innymi rynki końcowe energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych) zostaną zastąpione czterema rynkami, które stworzą pretendenci (dwoma 

rynkami energii elektrycznej oraz dwoma rynkami bezsieciowymi: urządzeń i usług (są one 

opisane na platformie PPTE2050, www.ppte2050.pl). Dział gospodarki narodowej obejmujący 

te rynki nazywa się tu elektroprosumeryzmem (nazwa autorska).         

4. Wejście do gry pretendentów takich jak klastry ORE i ZEK rodzi pilną potrzebę 

sformułowania dla ich uczestników wskazówek działania na najbliższy czas. W tym aspekcie 

wskazuje się na obecnym etapie jako krytyczną konieczność budowę trzech segmentów 

operatorskiej „inteligentnej” infrastruktury klastrowej wykorzystującej technologie ICT. Są to: 

terminal STD-WSE (sieciowy terminal dostępowy), platforma OIRE-WSE (operator informacji 

rynku energii elektrycznej) oraz system SCADA-WSE. Akronim WSE podkreśla, że chodzi 

o infrastrukturę w zróżnicowanych wariantach: dla klastra w całości, także dla spółdzielni 

mieszkaniowej, dla przedsiębiorstwa sieciowego, dla sieciach sklepów, dla sieci hoteli, dla 

operatora OSDn, również dla gminy wiejskiej realizującej zadania własne, w szczególności zaś 

dla miasta realizującego zadania własne.  Przebieg dyskusji klastrowej uprawnia do ostrożnej 

hipotezy roboczej, że rynek opisanej infrastruktury może być szansą dla przedsiębiorców 

będących uczestnikami klastra ORE.    

5. Budowanie inteligentnej infrastruktury (STD-WSE, OIRE-WSE, SCADA-WSE) trzeba 

połączyć z działaniami na rzecz tworzenia sandboxów. Ta koncepcja pozwoli zaadaptować się 

do szybko zmieniających się uwarunkowań technologicznych. Grupa zainteresowanych 

podmiotów w sytuacji ograniczeń prawnych uzyska od państwa koncesję w postaci przekazania 

uprawnień na swoją rzecz. Kilkadziesiąt certyfikowanych klastrów albo będzie siłą napędową 

albo pojawi się frustracja. Sandboxy mogą być skutecznym narzędziem do realizowania  

w Polsce Europejskiego Zielonego Ładu. 

6. Przebieg dyskusji warsztatowej uprawnia do hipotezy, że w klastrze ORE praktycznie od 

zaraz można podjąć działania na rzecz budowy charakterystycznego dla elektroprosumeryzmu 

bezsieciowego rynku usług w postaci terminali ładowania samochodów (i innych pojazdów) 

elektrycznych. Także w postaci przystanków autobusowych z terminalami ładowania 

podręcznych urządzeń przenośnych (telefonów, i wielu innych urządzeń).  Pokazała to debata 

warsztatowa w części związanej z doświadczeniami przedsiębiorstw takich jak OZC 

i SKLEJKA EKO odnośnie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych należących do 

przedsiębiorstw i ich pracowników. Realizacja nowych możliwości będzie osiągalna, kiedy 

klastry się upomną o wejście w życie dynamicznego net meteringu, a następnie roamingu 

elektrycznego. 

7. Ważną kwestią towarzyszącą transformacji energetycznej w trybie innowacji przełomowej 

do czterech rynków elekytroprosumeryzmu, z wykorzystaniem sandboxów jest pilna zmiana 

sposobu regulacji rynku energii elektrycznej. Regulacja ex ante (z góry) musi odejść do 

przeszłości. Konieczne jest  jej przekształcenie w regulację ex post (po fakcie), czyli w regulację 

antymonopolową. Potrzebna jest całkowicie nowa ustawa Prawo elektryczne (nie Prawo 

http://www.ppte2050.pl/
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energetyczne). Prawo elektryczne takie, które będzie się koncentrować na regulowaniu 

zapisami prawnymi tego czego robić nie wolno. Czyli inaczej niż to jest w wypadku 

obowiązującego Prawa energetycznego, które w podstawowym zakresie koncentruje się na 

tym, co robić trzeba, i to w szczegółowych kwestiach. Takie prawo blokuje dyfuzję innowacji 

na rynek energii elektrycznej. Jest to na obecny czas system nie do przyjęcia. Skutki są coraz 

groźniejsze dla Polski. W szczególności Polska zaczyna odstawać od Europy i świata. Złych 

przykładów jest wiele. Nieracjonalne są na przykład polskie regulacje rynku mocy (oraz 

systemów DSM i DSR). Europa przygotowuje się intensywnie do wdrażania od początku 2021 

konkurencyjnego rynku energii elektrycznej czasu rzeczywistego z nowym rynkiem 

bilansującym, „sprowadzonym” na poziom sieci SN (ze źródłami bilansującymi o granicznej 

dolnej mocy 1 MW), takim jaki jest potrzebny klastrom ORE i ZEK.    

 

Zakończenie. Warsztaty odbyły się w czasie, kiedy Polsce, tak jak światu, przychodzi się 

zmierzyć z pandemią koronawirusa. Po jej ustąpieni nic już nie będzie takie jak było. Recesja 

gospodarcza, która wystąpi w skali świata spowoduje przebudowę gospodarki, zmniejszy 

presję na wzrost tradycyjnych rynków energetycznych. Jeszcze ważniejsze, doprowadzi do 

trwałej przebudowy modelu społecznego. Obniżenie rozbuchanego konsumpcjonizmu z jednej 

strony, a z drugiej zmniejszenie różnic rozwojowych stanie się koniecznością cywilizacyjną. 

Dla energetyki kierunek jest tylko jeden. Jest to transformacja w trybie innowacji 

przełomowej, do elektroprosumeryzmu. Tak rozumiane zadanie mogą zrealizować tylko 

pretendenci. Dla Polski jest to szansa na ukształtowanie się klasy średniej, bez której żadne 

nowoczesne państwo nie może istnieć. 

 

 


