
1 
 

SPRAWOZDANIE Z IV WARSZTATÓW Z UDZIAŁEM  CZŁONKÓW KLASTRÓW 

OSTROWSKI RYNEK ENERGETYCZNY) I ZIELONA ENERGIA KONINA 

W ASPEKCIE PROBLEMATYKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

W HORYZONCIE 2050 

 

 

 

W dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej przy Al. 

Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem prelegentów w osobach 

prof. Jana Popczyka,  Tomasza Słupika i Jana Grześkowiaka odbyło się spotkanie (IV 

warsztaty) członków wielkopolskich klastrów ORE (Ostrowski Rynek Energetyczny) oraz 

ZEK (Zielona Energia Konina) skoncentrowane na problematyce efektywności energetycznej. 

 Spotkanie zainaugurował Prezes Zarządu Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA Jan 

Grześkowiak, który  poprosił o słowo wstępne Bartosza Ziółkowskiego Prezesa Zarządu 

Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim.   

 Pierwsza prezentacja dotyczyła rozwoju klastra ORE w kontekście założonego celu jakim 

jest osiągnięcie w perspektywie 5 lat 100% udziału OZE i kogeneracji w klastrze. Prezes 

Grześkowiak przedstawił postępy w budowie sieci elektroenergetycznej ORE ze szczególnym 

uwzględnieniem procesu przyłączania się do niej lokalnych deweloperów. Mówił też o sieci 

ciepłowniczej i efektywności energetycznej dostarczania ciepła. Uczestnicy mogli obejrzeć 

zrzuty z systemów SCADA generowane przez programy: PRO2000, Dialog i Vector. Pełne 

wykorzystanie możliwości tych narzędzi informatycznych jest jednym z zadań stojących przed 

jego użytkownikami. 

Wiele zmieniło się od ostatnich III warsztatów (spotkania) członków klastra w lutym 2019. 

Spółka OZC pozyskała wielomilionowe dofinansowanie z programu POIiŚ w konkursie 1.6.1 

na budowę elektrociepłowni z silnikami gazowymi; współdziałanie spółki OZEC ze Sklejką 

Eko na platformie ORE daje gwarancję realizacji w projekcie istotnych efektów synergicznych. 

Nawiązywana jest współpraca z Kuźnią Ostrów Wielkopolski w zakresie wykorzystania ciepła 

odpadowego z zastosowaniem pompy ciepła. Lokalni przedsiębiorcy coraz częściej decydują 

się na budowę instalacji fotowoltaicznych (PROMAX), które obok kogeneracji stają się 

ważnym uzupełniającym komponentem struktury wytwórczej w klastrze ORE. 

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim zakupił 6 kolejnych autobusów 

elektrycznych, co z 4 zakupionymi wcześniej sprawia, że już ¼ floty to pojazdy napędzane 

energią elektryczną, do tego własną, tańszą. Swoją cegiełkę do tego segmentu dołożyła spółka 

OZC SA wprowadzając do eksploatacji pierwszy elektryczny samochód osobowy 

i skuter elektryczny (głównie w celach edukacyjnych, realizowanych w trybie obsługi 

bieżących zadań). 

Nowością jest koncepcja wykorzystania biogazowni kompaktowych na wzór 

eksploatowanej w Przybrodzie pod Poznaniem. Typowaną lokalizacją są Nowe Skalmierzyce. 

Z jeszcze większym rozmachem rusza program elektryfikacji ciepłownictwa poprzez 

wykorzystanie pomp ciepła w ramach klastra ORE. Na etapie rozpoznania (wizytacja instalacji 

w Norwegii) pozostaje natomiast kwestia wytwarzania energii z odpadów. 

Podjęte działania służą wydatnie zmianie struktury źródeł energii (energii elektrycznej 

i ciepła), co znalazło swoje odzwierciedlenie w pakiecie klimatyczno-rozwojowym spółki OZC 
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i całej Grupy Kapitałowej CRK, opracowanym z uwzględnieniem szerokiego środowiska 

klastra ORE. 

W warsztatach aktywnie uczestniczyli zgromadzeni na sali uczestnicy. Pan Radosław 

Torzyński, były Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, aktualnie radny i architekt, przedstawił 

swoje refleksje związane z postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia na budowę 

nowego Domu Pomocy Społecznej. Wykonawcy wielokrotnie podnoszą kwestię, że ciepło 

pozyskiwane z energii elektrycznej będzie drogie. Pan Jacek Kaszyński Prezes Sklejka Eko 

wskazał na perspektywy wykorzystania energii elektrycznej do ładowania pojazdów 

w aspekcie zmianowości pracy. Przedstawiciel CITO Polska przedstawił możliwości pomp 

ciepła a pan Zenon Piątyszek przypomniał o pierwszej instalacji tego typu w Ostrowie 

Wielkopolskim z roku 1994.  Burmistrz Nowych Skalmierzyc pan Jerzy Łukasz Walczak 

szeroko omówił swoje doświadczenia związane z wdrażaniem programu wsparcia dla instalacji 

fotowoltaicznych wśród mieszkańców miasta i gminy. Wójt gminy Przygodzice pan Krzysztof 

Rasiak podzielił się spostrzeżeniami co do możliwości wykorzystania zrębki jako biomasy 

pozyskiwanej z terenów leśnych. 

 Kolejna prezentacja dotyczyła potencjału redukcji zużycia energii elektrycznej oraz ciepła 

w horyzoncie 2050 i koncentrowała się na audycie energetycznym jako niezbędnym elemencie 

dla miast w procesie ich transformacji do Europejskiego Zielonego Ładu. Prelegent Tomasz 

Słupik z ”Energopomiaru” w Gliwicach odwołał się do planu Europejskiego Zielonego Ładu 

i wynikającej z niego idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Mowa była o rekomendowanych 

działaniach towarzyszących audytowi energetycznemu. Dużo uwagi poświęcił zakresowi 

audytu. Na koniec mówca przedstawił narzędzia (charakterystyczne dla Europejskiego 

Zielonego Ładu, potencjalne) motywujące jednostki samorządu terytorialnego do działań. 

 W ostatniej części spotkania głos zabrał prof. Jan Popczyk, który odwołał się do 

wypowiedzi uczestników dyskusji. Podkreślił bardzo wysoki poziom tej dyskusji. W swojej 

wypowiedzi, syntetyzującej przebieg dyskusji warsztatowej za ważne uznał w szczególności 

zagadnienia, które środowisko klastrów (ogólnie, bo nie dotyczy to tylko klastrów ORE i ZEK) 

musi przedefiniować w zadania do realizacji. 

Wśród tych zadań ważna jest redukcja błędów poznawczych blokujących transformację 

energetyczną. Wymienił przy tym jeden dotyczący wysokiego kosztu zaspokajania potrzeb 

ciepłowniczych za pomocą energii elektrycznej (było to nawiązanie do jednego z głosów 

w dyskusji). Profesor podkreślił, że tak było w przeszłości. Ale już nie jest. Kiedy są już 

dostępne nowe, bardzo efektywne technologii. Takie jak źródła PV i pompy ciepła 

zintegrowane z budynkami. 

Oddolny ruch na rzecz transformacji energetycznej gwałtownie przybiera na sile. Profesor 

powołał się na Warszawę, która coraz odważniej deklaruje strategię neutralności klimatycznej 

w horyzoncie 2050 (Elektryczna Warszawa). Konsolidacja doświadczeń związanych 

z indywidualnymi inicjatywami i ich przetwarzanie we wspólne działania na poziomie 

krajowym, ale także unijnym jest obecnie nakazem chwili. 

Aby zagwarantować wspólnym działaniom większą skuteczność konieczne jest stworzenie 

w trybie bardzo pilnym jednolitego zrozumienia czym jest w praktyce elektroprosumeryzm, 

którego podstawą teoretyczną jest monizm elektryczny. Konieczne jest zrozumienie, że to 

właśnie elektroprosumeryzm jest innowacją przełomową, która uczestnikom klastrów pozwoli 



3 
 

się zmienić w pretendentów i zdobyć im, wraz z innymi pretendentami, cztery rynki 

elektroprosumeryzmu, które zastąpią wszystkie rynki paliw kopalnych. 

Udział klastrów w zbudowaniu czterech rynków elektroprosumeryzmu będzie możliwy 

tylko wówczas, gdy uczestnicy klastrów zdobędą w krótkim czasie (zwłaszcza ważny będzie 

rok 2020) zdolność budowy klastrowej „inteligentnej” infrastruktury zarządczo-sterowniczej 

wykorzystującej technologie ICT obejmującej trzy segmenty: sieciowe terminale dostępowe, 

platformy operatorów informacji rynku energii elektrycznej (platformy pomiarowo-billingowe) 

oraz systemy SCADA. 

Zdolność budowy w klastrach „inteligentnej” infrastruktury umożliwi uczestnikom 

klastrów działania (wielopłaszczyznowe) na rzecz zmiany systemów regulacji rynku 

wschodzącego energii elektrycznej funkcjonującego na infrastrukturze sieciowej nN-SN, 

najważniejszego rynku elektroprosumeryzmu, czekającego na zdobycie (przez pretendentów). 

Z tym wiąże się konieczność budowy przez klastry zdolności tworzenia sandboxów 

(„piaskownic” regulacyjnych w klastrach), a dalej zdolności do działań na rzecz nowych 

rozwiązań regulacyjnych. Docelowo (perspektywa 2025) chodzi o nowe Prawo elektryczne, 

które powinno zastąpić obowiązujące Prawo energetyczne. „Po drodze” trzeba zastąpić zasadę 

TPA znacznie bardziej prokonkurencyjną zasadą TPA+. Trzeba wprowadzić dynamiczny net 

metering i roaming elektryczny. Trzeba zastąpić system regulacji w postaci realizowanej przez 

urząd URE  (regulacja ex ante) na regulację ex post (regulacja antymonopolowa).    

 

Na zakończenie Profesor apelował - Nie traćmy sił na to co nie daje chleba, poświęcajmy się 

temu co służy przyszłości, co jest inwestycją w rozwój technologiczny, ale również w kapitał 

społeczny. Klastry (podmioty skupione w klastrach) powinny zrobić na własny użytek listę 

celów i zadań, o które będą walczyć jako siły progresywne, realizujące niemałą część 

odpowiedzialności za rejony w których działają. 

 

Sporządził: r.pr. Przemysław Cholewa /OZC SA/ 

 

* 

W dalszej części tekst jest  kompozycją bieżącej wypowiedzi Profesora Popczyka, która miała 

miejsce w czasie debaty warsztatowej i tego co Profesor zapowiedział w czasie swojego 

wystąpienia. A zapowiedział przeanalizowanie (po warsztatach) ważnych wątków dyskusji, 

sformułowanie własnego stanowiska i poddanie go pod osąd publiczny, aby możliwe było 

następnie ich potencjalne wykorzystanie do podjęcie ewentualnych działań (decyzji) 

w klastrach ORE i ZEK. 

Poniżej przedstawione są w ujęciu problemowym zagadnienia będące przedmiotem debaty 

warsztatowej jak i wynikiem powarsztatowej analizy, jednak tylko te, które nie znalazły się 

w krótkim artykule „O szansach pretendentów w świetle prosumeryzmu” (Jan Popczyk, 

materiały poświęcone IV warsztatom, www.ppte2050.pl, 22 marca 2020). Problemowe ujęcie 

wymaga uwzględnienia wszystkich zagadnień. Dlatego zagadnienia będące przedmiotem 

debaty warsztatowej uwzględnione w artykule zostały poniżej odnotowane, ale jedynie za 

pomocą odwołania [artykuł]. Każde z tych zagadnień ma ponadto szersze odzwierciedlenie 

w zasobach platformy PPTE2050. 

P. Cholewa 

http://www.ppte2050.pl/


4 
 

* 

PEŁNA AUTORSKA LISTA ZAGADNIEŃ PODDANA POD OSĄD PUBLICZNY 

Jan Popczyk 

 

Przedstawiona lista odzwierciedla trzy współzależne okoliczności. Pierwszą jest etap rozwoju 

koncepcji elektroprosumeryzmu na platformie PPTE; jest to ciągle etap początkowy. Drugą jest 

stan zawansowania praktycznych działań w klastrze ORE; stan ten jest w skali kraju bez 

wątpienia jednym z najbardziej zaawansowanych.  Trzecią okolicznością jest sytuacja w jakiej 

znalazł się świat i Polska w związku z pandemią koronawirusa; w tym wypadku ważne jest, co 

już wiemy (nic nie będzie takie jak wcześniej), ale nie wiemy w jakim trybie zmiany nastąpią, 

czyli jak będą głębokie? Ciągle jest przy tym jeszcze przestrzeń dla zmian w trybie: ewolucja, 

(ale  radykalna) vs rewolucja (oznaczająca w skrajnym wypadku globalną destabilizację). 

W odniesieniu do energetyki stawia się tezę, że jej transformacja w trybie przełomowym 

(czyli poniechanie inwestycji w całą energetykę paliw kopalnych i wszystkich rynków 

współistniejących oraz intensyfikacja inwestycji w elektroprosumeryzm) jest tym najlepszym, 

co energetykę może spotkać. Dla Polski jest to historyczna konieczność, ale również szansa na 

zbudowanie potrzebnego obecnie programu interwencyjnego (ukierunkowanego na potrzeby 

doraźne/kryzysowe) służącego przy tym długofalowej przebudowie społecznej i gospodarczej. 

Podkreśla się tu, że transformacja energetyki w trybie przełomowym jest 

odzwierciedleniem globalnego wymiaru obecnego dylematu ewolucja vs rewolucja, który to 

dylemat jest niczym innym jak zderzeniem demokracji i społeczeństwa prosumenckiego 

(zdolnego do samoograniczeń) z korporacjonizmem i stojącymi za nim (ale już w rozkroku) 

politykami. 

W mikroświecie klastrów ORE i ZEK trzy scharakteryzowane współzależne okoliczności 

oznaczają środowisko do lokalnych działań stanowiących odpowiedź na rzecz rozwiązywania 

bieżących dramatycznych trudności, ale z drugiej strony oznaczających budowę, od zaraz,  

dobrej przyszłości. W wypadku klastra ORE, czyli w skali miasta Ostrów Wielkopolski 

i powiatu, można już i trzeba stworzyć listę zagadnień wymagających koncentracji wysiłku. 

Jest to następująca lista zagadnień (lista otwarcia). 

 

1. Redukcja błędów poznawczych transformacji energetycznej [artykuł] 

2. Elektryczna Warszawa – potrzeba współdziałania małych i dużych, w tym w Brukseli 

[artykuł] 

3. Elektroprosumeryzm, przestrzeń pojęciowa [artykuł] 

4. Dynamika elektroprosumeryzmu vs dynamika klastra ORE. Chociaż zarysowana już 

przestrzeń pojęciowa elektroprosumeryzmu (p. 3) jest bardzo użyteczna, to jego definicja 

w pełni przydatna dla celów praktycznych długo jeszcze będzie ewoluować. Wejście do gry 

pretendentów takich jak klaster ORE (i ZEK również) rodzi pilną potrzebę sformułowania dla 

ich uczestników wskazówek działania na najbliższy czas. W tym kontekście potrzebne jest 

ześrodkowanie uwagi (klastrów) na przekazie, że w tendencji (w horyzoncie 2050) 

elektroprosumeryzm będący działem gospodarki narodowej, stworzonym przez pretendentów, 

zastępuje całą obecną korporacyjną energetykę wielkoskalową WEK obejmującą: górnictwo 

węglowe, elektroenergetykę, sektor petrochemiczny produkujący paliwa transportowe 
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ciepłownictwo, gazownictwo, w Polsce z rynkami końcowymi (energii elektrycznej, ciepła 

i paliw transportowych o wartości rocznej (2020) około 200 mld PLN; wykorzystując metodę 

skalowania elektroprosumeryzmu, dającą dobre wyobrażenie chociaż metodę niedoskonałą, 

można wyliczyć, że w wypadku miasta Ostrów Wielkopolski i powiatu są to roczne rynki 

o wartości około 750 mln PLN. Stąd wynika potrzeba staranności (ostrożności) 

w implementacji elektroprosumeryzmu w obszar działania klastrów (w ogóle). Z drugiej jednaj 

strony uwzględnienia dynamiki rozwoju koncepcji transformacji energetyki w trybie innowacji 

przełomowej, z natury niskiej (wdrażanie wielkich innowacji przełomowych opóźnia się na 

ogół długimi latami), i dynamiki praktycznych działań mikroekonomicznych (w klastrze ORE), 

z natury wysokiej. Autor zastrzega się, że prezentowane lista zagadnień, odpowiadająca 

doświadczeniom klastra ORE jest związane z jego własnymi autorskimi koncepcjami 

transformacji energetyki w trybie przełomowym (i może mieć nadmiernie optymistyczny 

stosunek w jednych sprawach, a w innych odwrotnie, nadmiernie pesymistyczny). Otóż 

koncepcja elektroprosumeryzmu (całkowicie nowa, początek 2020) następuje po ugruntowaniu 

się w ciągu ponad 10 lat koncepcji energetyki prosumenckiej (początki tej koncepcji przypadają 

na koniec pierwszej dekady obecnego wieku) i po zaistnieniu już koncepcji monizmu 

elektrycznego (początki tej koncepcji, to połowa 2018) stanowiącego koncept teoretyczny 

elektroprosumeryzmu. Koncepcja monizmu elektrycznego była tą, która zaważyła w dużym 

stopniu na sformułowaniu strategicznego celu klastra ORE (I warsztaty, połowa 2018), którym 

jest bezemisyjność w horyzoncie 2040. II i III warsztaty konsekwentnie wzmacniały tę linię 

programową. Jeśli IV warsztaty mają się przyczynić do tego, aby cel strategiczny klastra ORE 

nie został zagrożony, to wyprowadzone z warsztatów działania w tym klastrze, przypadające 

na najbliższy czas, powinny koncentrować się na trzech obszarach. Pierwszym jest pilna 

aktywizacja prosumentów z segmentu ludnościowego. Drugim – budowa trzech segmentów 

operatorskiej „inteligentnej” infrastruktury klastrowej wykorzystującej technologie ICT. 

Trzecim gospodarka obiegu zamkniętego. Do pierwszego obszaru potrzebny jest dodatkowy 

komentarz. Dlatego, bo analiza wszystkich czynników ryzyka wskazuje, że samorządy, przede 

wszystkim samorząd miasta Ostrów Wielkopolski, i przedsiębiorcy z sektora MMSP są bardzo 

silną stroną klastra ORE. Jednak bez prosumentów z sektora ludnościowego (trzeciego 

segmentu) elektroprosumeryzmu nie będzie. Ponad półtora roku, które upłynęło od 

I warsztatów, nie spowodowało jeszcze wyraźnego pobudzenia segmentu ludnościowego 

elektroprosumeryzmu. Temu segmentowi należy niezwłocznie nadać nową rangę. 

5.  Segment ludnościowy elektroprosumeryzmu 1 - deweloperzy. Pierwsze kroki zostały 

przy tym jednak już postawione. Za niezwykle istotne należy uznać te skierowane przez spółkę 

OZEC w dwa obszary. Pierwszym jest segmentów budownictwa wielorodzinnego. Podpisane 

umowy w tym segmencie przez spółkę OZEC z deweloperami (umowy przyłączeniowe i na 

sprzedaż energii elektrycznej) mają potencjał siły przełamania błędu poznawczego liczby 

odbiorców, p. 1, w skali kraju. Wykorzystanie potencjału będzie zależało od wyboru modelu 

(tu nazwanego modelem „jednej faktury”) zarządzania budynkami (ich zespołami, osiedlami) 

po przekazaniu ich do użytkowania mieszkańcom (właścicielom). Mianowicie, od 

umożliwienia (tryb fakultatywny!) właścicielom mieszkań włączenia opłat za energię 

elektryczną do faktury wystawianej przez zarządcę (wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię 

mieszkaniową) za użytkowanie mieszkania (tak jak są włączone opłaty za ciepło, za wodę, …), 

bez podpisywania odrębnej, indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej.  
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6. Segment ludnościowy elektroprosumeryzmu 2 – właściciele domów jednorodzinnych. 

Drugim obszarem, w który została skierowana oferta spółki OZC, są właściciele domów 

jednorodzinnych. Z kolei ta oferta, polegająca na wymianie kotłów węglowych na pompy ciepła 

ma również – po powiązaniu/skoordynowaniu jej z rynkami pasywizacji domów oraz źródeł 

PV (indywidualnych, grupowych) w zakresie jaki jest możliwy (a sprawa nie będzie łatwa) – 

siłę wywołania przełomu. Tym razem w zakresie likwidacji smogu.  

7. Segment ludnościowy elektroprosumeryzmu 3 – spółdzielnie mieszkaniowe, inne. 

Oczywiście, masowy potencjał siły przełamania błędu poznawczego liczby odbiorców na rynku 

energii elektrycznej mają jednak spółdzielnie mieszkaniowe (łącznie ze wspólnotami 

mieszkaniowymi i budownictwem socjalnym); deweloperzy są ważni w tym procesie ze 

względu na ich „otwartość” na nowe rozwiązania  („pierwszeństwo” zastosowania tych 

rozwiązań). Bez wątpienia, oferta spółki OZC w zakresie dostawy energii elektrycznej dla 

spółdzielni mieszkaniowych powinna być powiązana z modelem „jedna faktura”, ale też 

z koncepcją instalacji źródeł PV zintegrowanych z zasobami budynkowymi spółdzielni. 

Wreszcie, co jest ważne, z zapoczątkowaniem wdrażania inteligentnej infrastruktury (STD-SM, 

OIRE-SM, SCADA-SM; w akronimach inteligentnej infrastruktury część „WSE”, p. 9, 

zastąpiono częścią „SM” – spółdzielnia mieszkaniowa).   

8. Segment ludnościowy elektroprosumeryzmu 4 – pasywizacja budownictwa. Cały 

segment budownictwa mieszkaniowego (budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne) jest 

segmentem krytycznym w transformacji realizowanej w trybie przełomowym, czyli 

w transformacji do elektroprosumeryzmu. Dlatego, bo segment ten ma największy potencjał 

efektywnościowy redukcji ciepła (produkowanego z paliw kopalnych: węgla, gazu). 

W wypadku ciepła grzewczego jest to możliwość nawet 10-krotnego zmniejszenia napędowej 

(napędzającej pompę ciepła) energii elektrycznej ze źródeł OZE względem energii chemicznej 

węgla spalanego w piecu węglowym, a nierzadko również w kotle węglowym. Na ten wynik 

składa się współczynnik COP pompy ciepła (eksploatacyjna wartość współczynnika nie 

mniejsza niż 3), ale również potencjał redukcji rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze 

poprzez pasywizację zasobów mieszkaniowych (w oszacowaniu założono, niezwykle ostrożne, 

że jest to 3-krotna redukcja). Jest zrozumiałe, że pominiecie pasywizacji mieszkaniowych 

zasobów budynkowych w strategii dojścia klastra ORE do neutralności klimatycznej 

w horyzoncie 2040  byłoby ciężkim błędem zaniechania (na razie tak niestety jest). Zwłaszcza 

w świetle dyrektywy unijnej z roku 2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

(określającej cel 2050 w postaci pełnej dekarbonizacji europejskich zasobów budynkowych; 

trzeba tu oczywiście uwzględnić, że w Warszawie będzie znacznie trudniej ten cel osiągnąć niż 

w Ostrowie Wielkopolskim, zatem dekarbonizacja zasobów budowlanych Ostrowa 

Wielkopolskiego w horyzoncie 2040 jest znacznie mniej ambitnym zadaniem niż 

dekarbonizacja zasobów budowlanych Warszawy w horyzoncie 2050).  

9. Inteligentna infrastruktura: STD-WSE, OIRE-WSE, SCADA-WSE [artykuł] 

10. Bezsieciowy rynek usług elektroprosumeryzmu [artykuł] 

11. Gospodarka obiegu zamkniętego.  Jest to obszar, w którym rodzą się gwałtownie wielkie 

problemy: utrata kontroli nad kosztami gospodarki odpadami, problemy związane z wyborem 

technologii ich unieszkodliwiania, także problemy surowcowe jako jedno z głównych zagrożeń 

rozwojowych. W tym kontekście najpilniejszą sprawą jest analiza porównawcza zastosowania 
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technologii spalania, biogazowych oraz mineralizacji (niskotemperaturowego zgazowania). 

W analizie wszystkich trzech technologii trzeba analizować uwarunkowania produkcji 

(i wykorzystania) energii elektrycznej i ciepła, ale również innych produktów (np. nawozów). 

Przede wszystkim jednak trzeba uwzględnić coraz bardziej zdecydowane negatywne 

stanowisko UE w stosunku do spalania.       

12.  Alokacja bezpieczeństwa energetycznego w transformacji do elektroprosumeryzmu. 

Trzy segmenty operatorskiej „inteligentnej” infrastruktury, czyli sieciowy terminal dostępowy 

STD-WSE, platforma operatora informacji rynku energii elektrycznej OIRE-WSE (platforma 

pomiarowo-billingowa), oraz system SCADA-WSE, p. 9, mają na obecnym etapie 

fundamentalne znaczenie dla ukształtowania konkurencji na rynku energii elektrycznej, 

mianowicie między rynkiem wschodzącym 1 na infrastrukturze nN-SN tworzonym przez 

pretendentów a rynkiem schodzącym elektroenergetyki WEK (z podmiotami zasiedziałymi). 

Terminal dostępowy STD-WSE ma przy tym znaczenie krytyczne, bo będzie odpowiedzialny 

za zarządzanie dwoma procesami: alokacji bezpieczeństwa i współdzielenia sieci. W wypadku 

pierwszego procesu chodzi o alokację odbywającą się między operatorami OSD 

i prosumentami. W wyniku alokacji operatorzy OSD przejmą całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo techniczne sieci (ale będzie to odpowiedzialność opłacana rynkowo).  Z kolei 

prosumenci przejmą odpowiedzialność za to, co obecnie nazywa się bezpieczeństwem 

energetycznym, a w elektroprosumeryźmie będzie rynkową adekwatnością dostaw energii 

elektrycznej na potrzeby własne. W wypadku drugiego procesu chodzi z kolei o rynkowe 

współdzielenie (między rynek schodzący podmiotów zasiedziałych i wschodzący rynek 1 

pretendentów) istniejących zasobów KSE (sieciowych i w postaci systemowych usług 

bilansująco-regulacyjnych) opłacanych podmiotom zasiedziałym przez pretendentów 

(prosumentów, a ogólnie przez podmioty funkcjonujące na platformach WSE) za pomocą 

dynamicznego net meteringu i roamingu elektrycznego.  

13. Mechanizmy podatkowe vs wsparcie. Kiedy będzie już jasna (rozpoznana) koncepcja 

infrastruktury w klastrach to trzeba będzie działać na rzecz realizacji koncepcji sandboxów, 

p. 15. Ta koncepcja, jeśli zostanie zastosowana, pozwoli klastrom zaadaptować się do szybko 

zmieniających się uwarunkowań technologicznych i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku 

energii elektrycznej, bez korzystania z systemów wsparcia. Uwolnienie klastrów od 

ograniczających je regulacji obowiązującego Prawa energetycznego (za to chroniących interesy 

energetyki korporacyjnej) jest potrzebne po to, aby mogły one (klastry) rozpocząć budowę 

konkurencyjnego rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej na infrastrukturze sieciowej 

nN-SN. Jest to krytyczny warunek transformacji energetyki do elektroprosumeryzmu. 

14. Przebudowa systemu regulacji: regulacja ex post vs ex ante [artykuł]  

15. Sandboxy – droga klastrów energii na rynek wschodzący energii elektrycznej 1 

(pretendentów) [artykuł] 

16. Przebudowa regulacji prawnych a nowe słownictwo. Pełny sukces klastra ORE 

(wszystkich klastrów), i generalnie pretendentów, nie będzie możliwy bez wkładu „własnego” 

na rzecz zbudowania słownika (encyklopedycznego) elektroprosumeryzmu. Brak tego 

słownika jest obecnie główną barierą porozumiewania się. Bez tego słownika nie da się 

zbudować przejrzystego (prostego) systemu prawnego elektroprosumeryzmu. Prawnicy nie 

stworzą bez słownika dobrych regulacji prawnych opłat sieciowych w postaci dynamicznego 
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net meteringu oraz roamingu elektrycznego, zasady TPA+, platform WSE, sandboxów i wielu 

innych, a wreszcie Prawa elektrycznego. W tym kontekście trzeba przytoczyć trwające 

w ostatnich latach niszczące działanie sposobów nowelizowania ustawy Prawo energetyczne. 

17. Po przełomie nie wolno odbudowywać starego, trzeba budować nowe. Tytułowy 

przełom to ustąpienie pandemii koronawirusa. Ten przełom trzeba łączyć z transformacją 

energetyki w trybie przełomowym. W tym kontekście autor stawia hipotezę, że koincydencja 

tych dwóch przełomów powinna – uwzględniając sekwencję: pandemia pojawiła się w dojrzałej 

już fazie transformacji (na świecie, nie w Polsce) – definitywnie przyznać rację autorowi 

stwierdzenia, że: „najbardziej nieefektywne jest robić efektywnie to czego robić się w ogóle nie 

powinno”, którym był Peter Drucker. Zastosowanie przytoczonej maksymy powinno 

w wypadku rządu oznaczać przede wszystkim całkowite wstrzymanie inwestycji w energetyce 

paliw kopalnych, rozwojowych i odtworzeniowych (w elektroenergetyce w szczególności 

wstrzymanie budowy bloku 1000 MW w Ostrołęce, wstrzymanie procesu uruchamiania 

odkrywek węgla brunatnego Złoczew i Turów, wstrzymanie program budowy energetyki 

jądrowej, …; szacuje się tu, że nakłady na blok w Ostrołęce to 6 mld PLN, na inwestycje 

w Program dla  sektora górnictwa węgla brunatnego do 2030, kopalnie i elektrownie to nie 

mniej niż 55 mld PLN – wg byłego Ministerstwa Energii, na inwestycje w Program EJ zapisany 

w Polityce Energetycznej Polski 2040 to nie mniej niż 250 mld PLN – oszacowanie własne). 

Równocześnie rząd powinien ześrodkować bieżące wsparcie kryzysowe sektora MMSP 

i pokryzysową strategię rozruchu gospodarki oraz rozwojową sektora MMSP w bardzo 

istotnym stopniu (15%) na elektroprosumeryźmie, odwołując się w dużym stopniu do klastrów. 

Takie działania rządu powinny łączyć się z wszechstronnym zwiększeniem wysiłku środowisk 

klastrowych (ogólnie platform WES) na rzecz budowania ich zdolności do budowania trzech 

rynków elektroprosumeryzmu: krytycznego rynku wschodzącego energii elektrycznej 1 oraz 

dwóch rynków bezsieciowych: urządzeń i usług. 

18. Edukacja, budowa nowych kompetencji. Bez włączenia edukacji i budowy kompetencji 

w działania klastra ORE nie da się skutecznie zrealizować celu, którym jest neutralność 

klimatyczna klastra w horyzoncie 2040. Dlatego klaster ORE musi pilnie włączyć do swojej 

strategii współpracę ze szkołami zawodowymi Ostrowa Wielkopolskiego. Profile kształcenia 

Zespołu Szkół Technicznych (kształcących w kierunkach: OZE, automatyka, mechatronika, 

elektronika, informatyka), a także Zespołów Szkół: Transportowo-Elektrycznych, Budowlano-

Energetycznych, Ekonomicznych wręcz idealnie pasują do potrzeb kształcenia w zakresie 

elektroprosumeryzmu. Tę okoliczność trzeba wykorzystać do stworzenia niezwłocznie struktur 

zapewniających współodpowiedzialność szkół, samorządów i przedsiębiorców za 

przygotowanie absolwentów do miejscowego (lokalnego) rynku pracy kształtowanego przez 

elektroprosumeryzm.   

19. Autor deklaruje współdziałanie w zakresie kształcenia dla potrzeb elektroprosumeryzmu 

na dwóch ścieżkach. Pierwszą jest utworzenie Ostrowskiego KIE (Konwersatorium 

Inteligentnej Energetyki), na wzór utworzonych na początku 2020 Warszawskiego KIE, 

Wrocławskiego KIE i Katowickiego KIE działających w ramach Sieciowego KIE z Bazowym 

KIE w Gliwicach (działającym od 2006 r.). Drugą ścieżką jest Powszechna Platforma 

Transformacyjna Energetyki 2050 uruchomiona w 2018, będąca sukcesorem Biblioteki 

Źródłowej Energetyki Prosumenckiej działającej od 2014. Obydwie te ścieżki mogłyby 
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wspomagać budowanie kompetencji na rzecz potrzeb klastra ORE budowanych w ramach 

projektów finansowanych przez różnorodne fundusze (Fundusz Norweski, inne).  

20. Rada Programowa (Kolegium) klastra ORE. Uwzględniając pełną listę 

zaprezentowanych zagadnień transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej, 

w szczególności zaś złożoność sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i jej skutkami, 

p.17, postuluje się utworzenie Rady Programowej (Kolegium) klastra ORE, jako poprzedzające 

przekształcenie klastra w podmiot prawny. Rada Programowa powinna wypracować formułę 

klastra dającą szanse na sukcesywną konsolidację (niezależnie od skali trudności zadania) 

działań na rzecz osiągania postępów w następujących obszarach: nowa formuła 

odpowiedzialności energetycznej prosumenta (odpowiedzialności za siebie); nowa generacja 

sektora MMSP (wykorzystanie elektroprosumeryzmu do transformacji sektora MMSP na 

wyższy poziom); nowa formuła zasady pomocniczości samorządowej na poziomie gminy 

wiejskiej, miasta, powiatu; budowa kapitału społecznego; zdolność lobbingowa środowiska 

w Brukseli.  

 

Gliwice, 6-24 marca 2020 

 


