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Sekcja SNKiTE – Oddział Gliwicki SEP  

Materiał przeznaczony do przedstawienia Członkom SNKiTE na pierwszym Kolegium Sekcji 

w dniu 10 grudnia 2018 r. poświęconym ukonstytuowaniu się Sekcji i dyskusji nad 

podstawami programowymi działania w 2019 r. 

 

1. Główne uwarunkowania do działania 

wynikające z przesłanek makroekonomicznych (trendy globalne, polityka klimatyczno-

energetyczna UE, PEP2040, energetyka WEK) 

 

Krótkoterminowym uwarunkowaniem jest nieuchronne przesilenie w elektroenergetyce, które 

będzie się dokonywać w latach 2019-2020. Oddolne działania ratunkowe, podejmowane 

stosownie do dynamiki tego przesilenia, muszą uwzględniać antycypowaną trajektorię 

transformacji polskiej energetyki do monizmu elektrycznego, który jest jedyną racjonalną 

opcją w świetle praktycznie podjętych już unijnych decyzji o całkowitym wyeliminowaniu 

paliw kopanych z energetyki w horyzoncie 2050. Taki sam wniosek, odnośnie 

długoterminowego celu transformacji polskiej energetyki,  wynika z trendów globalnych 

(COP24). Bardziej szczegółowe analizy wymienionych uwarunkowań znajdują się na 

platformie PPTE (powszechna platforma transformacyjna energetyki). 

  

2. Środowisko działania 

bezpośrednie środowisko, to Oddział Gliwicki SEP, Konwersatorium IE, Stowarzyszenie 

Klaster 3x20; szersze środowisko obejmuje Politechnikę Śląską i Metropolię Górnośląsko-

Zagłębiowską; najszersze, to środowisko krajowe – w tym wypadku jest to otoczenie 

w postaci projektów realizowanych na platformach prawno-regulacyjnych rynku 

wschodzącego 1 EE (energii elektrycznej): prosumenckiej, spółdzielczej, klastrowej, 

wojewódzkiej, WME (wirtualny minisystem elektroenergetyczny).    

 

Potencjalne projekty na platformach prawno-regulacyjnych wymagają intensywnych prac 

koncepcyjnych, z wykorzystaniem nowych technologii energetycznych (źródła OZE po  

stronie wytwarzania energii elektrycznej, pasywizacja i elektryfikacja budownictwa, 

elektryfikacja transportu) i około-energetycznych (inteligentna infrastruktura zarządcza). 

 

Przykładem  dynamiki rozwoju rynku popytowego usług związanych z projektami na 

poszczególnych platformach jest 66 klastrów energii w kraju, certyfikowanych przez 

Ministerstwo Energii (ME). Generalnie, transformacji energetyki nie da się już zahamować. 

W tym kontekście największym problemem Polski jest deficyt kompetencji, a z drugiej strony 

włączenie rozległego sektora MMSP w transformację energetyki. 

 

Zadaniem Sekcji SNKiTE (i jej szansą) jest odpowiedź na ten deficyt: w wymiarze 

biznesowym na poziomie mikroekonomicznym, a w wymiarze badawczym (koncepcyjnym) 

nawet na poziomie makroekonomicznym. Potencjalny rynek popytowy na usługi związane 

z poszczególnymi platformami prawno-regulacyjnymi wymaga zbudowania wielkich 

zasobów kompetencyjnych. Wstępną orientację w zakresie wymagań dotyczących 

kompetencji daje platforma PPTE. 
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3. Struktura podmiotowa ram programowych działania 

Sekcja SNKiTE działa na podstawie rozpoznania własnego potrzeb biznesowych kreowanych 

przez proces transformacji energetyki, wzmacnianego rozpoznaniem takich potrzeb 

prowadzonym systemowo  przez Stowarzyszenie Klaster 3x20 (we współpracy z Sekcją 

SNKiTE). Podstawy koncepcyjne i modele biznesowe do praktycznych działań Sekcji 

w zakresie zidentyfikowanych potrzeb są tworzone w ramach Konwersatorium IE. Ramy 

programowe działania Sekcji SNKiTE są spójne z ramami działania platformy PPTE. 

 

Powiązania Sekcji SNKiTE na platformie PPTE w symboliczny sposób przedstawione są na 

rys. 1. Najsilniejszym, najbardziej potrzebnym jest obecnie powiązanie między Sekcją 

SNKiTE oraz Konwersatorium IE. Drugie co do znaczenia jest powiązanie Sekcji ze 

Stowarzyszeniem Klaster 3x20, które musi mieć, jeśli chce się rozwijać, silne powiązania 

(poprzez platformę PPTE) z szerokim otoczeniem.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Struktura podmiotowa ram programowych działania Sekcji SNKiTE 

 

W strukturze przedstawionej na rys. 1 nie występuje Sekcja Energetyki (Oddziału 

Gliwickiego SEP). Nie oznacza to jednak, że może ona być pominięta w programie działań 

Sekcji SNKiTE. Na rysunku została ona pominięta tylko dlatego, że na razie nie występuje 

na platformie PPTE. Z drugiej strony została uwzględniona jako kluczowa w propozycji 

programu działania Sekcji SNKiTE, p. 4.    

  

4. Propozycja programu działania 

Sekcja SNKiTE koncentruje się na działaniach misyjnych oraz produktach i usługach 

przeznaczonych na rynek popytowy (krańcowy) wytworzony przez przesilenie kryzysowe 

w elektroenergetyce. 

 

Katalog stanów kryzysowych, charakterystycznych dla rynku schodzącego WEK, 

rozszerzony o podzbiór stanów kryzysowych semi-rynkowych jest przedstawiony na 

platformie PPTE. Z katalogu/podzbioru stanów kryzysowych wynikają potrzeby szerokiego 

otoczenia, i dalej – potrzebne na rynku produkty-usługi. W tabeli 1 przedstawione są tylko 

Platforma PPTE 

 

szerokie otoczenie 

EP, NI, MMSP 

samorządy 

Sekcja NKiTE 

kompetencje 

biznesowo-inżynierskie 

Konwersatorium IE 

kompetencje 

badawczo-inżynierskie  

Stowarzyszenie Klaster 3x20 

kompetencje 

logistyczno-organizacyjne  
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te produkty-usługi, które wytrzymują konfrontację potrzeb z istniejącymi kompetencjami 

całego środowiska, w którym funkcjonuje Sekcja SNKiTE (Konwersatorium IE, 

Stowarzyszenie Klaster 3x20, platforma PPTE), rys. 1. Praktycznie każdy produkt-usługa 

uwzględniona w tab. 1 powinna mieć wersję misyjną, ale także wersję komercyjną 

(szkolenia, ekspertyzy, doradztwo, certyfikacja).  Współpraca z Sekcją Energetyki jest 

szansą na lepsze kształtowanie, w procesie transformacyjnym energetyki, wersji 

komercyjnych produktów-usług.  

 

Tab. 1. Zadania-produkty-usługi w obszarze działania Sekcji SNKiTE 

Zadanie-produkt-usługa Miejsce zastosowania 

Opiniowanie dokumentów, 

stosownie do właściwości 

(PEP2040, rozporządzenia ME, 

inne) 

na rzecz i/lub w imieniu Oddziału Gliwickiego SEP  

Tworzenie słownictwa: 

nazwy (pojęcia), definicje, symbole 

graficzne 

RPE (rynek potrzeb energetycznych), który 

w tendencji zastąpi energetykę WEK, i wszystkie 

inne energetyki, które wytworzą się w procesie 

transformacyjnym do monizmu elektrycznego 

w horyzoncie 2050 

Wykorzystanie akumulatora (jako 

technologii zasobnikowej): 

nowe inwestycje 

w osłonach OK1, OK2 (prosumenckich) 

Wykorzystanie UPS (UGZ): 

wykorzystanie istniejących zasobów  

w osłonach OK2, OK3 (prosumenckich 

i na platformach prawno-regulacyjnych) 

Źródło PV + („plus” akumulator 

i wyspecjalizowany sterownik) 
w osłonach OK1, OK2 (prosumenckich) 

μEB (mikroelektrownia biogazowa): 

technologia wymagająca 

komercjalizacji 

w osłonie OK2 (prosumenckiej, spółdzielczej) 

Wykorzystanie sterownika  

w instalacjach prosumenckich i w sieciowych  

terminalach dostępowych na wszystkich platformach 

prawno-regulacyjnych, w kontekście taryf 

dynamicznych na osłonach kontrolnych OK1, OK2, 

OK3     

Układy telepomiarowe do 

przetwarzania profili w osłonach 

kontrolnych (i do pomiarów 

rozliczeniowych na ryku 1 EE) 

na wszystkich platformach prawno-regulacyjnych 

Modelowanie układów  na wszystkich platformach prawno-regulacyjnych 

Wykonywanie biznes planów 

w obszarze energetyki EP 

i energetyki NI   

dla prosumentów, inwestorów NI, przedsiębiorców 

z sektora MMSP 

Szkolenia, doradztwo 
dla samorządów – gminy na obszarach wiejskich, 

miasta 

Budowanie stron internetowych  

strony specjalistyczne – platformy prawno-

regulacyjne, gminy na obszarach wiejskich  

strony edukacyjne dla lokalnych społeczności, 

gminy na obszarach wiejskich 
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Odrębną sprawą jest sześć innych obszarów działania Sekcji SNKiTE, wymagających 

szerszego omówienia. Pierwszym jest opiniowanie dokumentów, stosownie do właściwości 

(kompetencji) Sekcji. W kontekście przesilenia kryzysowego niezwykle ważne będzie 

opiniowanie regulacji prawnych wdrażanych w elektroenergetyce (i związanych). Opinie 

„otwarcia” powinny dotyczyć w szczególności polityki PEP2040 i wszystkich dokumentów 

związanych (rozporządzenia ME, inne). Waga tego zadania oraz jego wpływ na produkty 

i usługi przeznaczone na rynek popytowy (krańcowy) wytworzony przez przesilenie 

kryzysowe powoduje, że jest ono wymienione jako pierwsze w tab. 1 .    

 

Drugim działaniem jest konsolidacja (stabilizowanie) struktury miksów energetycznych na 

rynku zaspakajania potrzeb energetycznych w horyzoncie 2050. Jest to działanie 

o podstawowym znaczeniu z punktu widzenia kształtowania mechanizmów konkurencji na 

wschodzącym rynku energii elektrycznej, obejmującym dwa rynki: 1 – na infrastrukturze nN-

SN oraz 2 – w korytarzu infrastrukturalno-urbanistycznym (typu „kotwica”). Ponadto, jest 

ono konieczne, aby można było weryfikować poprawność propozycji przedstawionych w tab. 

1 (te ostatnie nie mogą być sprzeczne z celami odnoszącymi się do miksu 2050). 

W odniesieniu do tego działania proponuje się tu – wyjściowo, do dalszej dyskusji – 

następujący miks określający udziały procentowe poszczególnych technologii wytwórczych 

w krajowym bilansie energii napędowej OZE  w horyzoncie 2050: (5-10-25-30-30)%. Podane 

udziały odnoszą się do następujących technologii, odpowiednio: mikroelektrownie biogazowe 

μEB klasy 10-50 kW (moc elektryczna), elektrownie biogazowe μEB klasy 0,5-1 MW, 

lądowe elektrownie wiatrowe klasy 2-3 MW, źródła PV (głównie dachowe, do 50 kW), 

morskie elektrownie wiatrowe klasy 10 MW. Zaproponowany miks – na poziomie 

makroekonomicznym (bilans krajowy) – uwzględnia hipotezę orzekającą, że napędowa 

energia elektryczna OZE wynosi 200 TWh (stawią się przy tym inną hipotezę, że 

zaproponowana struktura miksu jest mało wrażliwa na istotne nawet zwiększenie napędowej 

energia elektryczne OZE (wynoszące kilkanaście i więcej procent). Podkreśla się przy tym, że 

Sekcja SNKiTE  powinna działać na rzecz szczegółowej segmentacji struktury miksu 

(obszary wiejskie, korytarz infrastrukturalno-urbanistyczny, poszczególne przemysły, …, 

miasta różnej wielkości, gmina wiejska i wiejsko-miejska, spółdzielnia mieszkaniowa, osiedle 

deweloperskie, dom jednorodzinny) celem zapewnienia jego skalowalności.           

 

Trzecie działanie jest związane z nową konsolidacją biznesową sieci w procesie 

transformacyjnym energetyki.  W tym wypadku chodzi przede wszystkim o konsolidację 

(stabilizowanie) następującej struktury: sieci nN (korporacyjne, prosumenckie oraz publiczne, 

w tym samorządowe i na poszczególnych platformach prawno-regulacyjnych; do 1 kV) 

SN(korporacyjne, operatorzy OSDn; 15 i 20 kV), WN i NN (operatorzy OSD, OSP; 110, 220 

i 400 kV).       

 

Czwarte działanie jest aktywnością na rzecz nowego opomiarowania sieci SN, potrzebnego 

rynkowi wschodzącemu 1, w szczególności natomiast nowemu rynkowi bilansującemu 

(rozpoczynającemu funkcjonowanie 1 stycznia 2021 r.), a ponadto taryfom dynamicznym na 
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osłonach kontrolnych OK1 do OK3 (zarówno fizycznych węzłowych jak i  wirtualnych na 

platformach prawno-regulacyjnych (spółdzielnie, klastry, elektrownie wirtualne, wirtualne 

minisystemy WME). Kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma opomiarowanie stacji 

transformatorowych SN/nN oraz linii SN na osłonie OK4, w polach liniowych w GPZ-tach 

(publiczne udostępnienie 5-minutowych profili obciążenia stacji i linii).      

 

Tab. 2. Wypracowywanie równowagi transformacyjnej 

współdziałanie, weryfikacja (merytoryczna) 

Sekcji SNKiTE oraz Sekcji Energetyki w charakterystycznych aspektach 

Aspekt Domena Sekcji SNKiTE Środowisko Sekcji Energetyki 

Prognozowanie 

zapotrzebowania 

prognozowanie zapotrzebowania na 

energię napędową (elektryczną 

OZE) w środowisku monizmu 

elektrycznego: 

2050 – 200 TWh  

prognozowanie zapotrzebowania na 

energię chemiczną paliw kopalnych 

i energię jądrową paliw (dla 

elektrowni jądrowych)  dla potrzeb 

elektroenergetyki, ciepłownictwa i 

transportu: 

2050 – 3500 TWh 

Główny wyróżnik 

w wypadku 

elektroenergetyki 

infrastruktura odpowiadająca 

podziałowi administracyjnemu: 

w szczególności korytarzowi 

infrastrukturalno-urbanistycznemu i 

strukturom osadniczym na 

obszarach wiejskich 

KSE 

Regulacje prawne 

ogólnie obowiązujące 

w zdemonopolizowanych 

dziedzinach 

prawo energetyczne i związane !!! 

Model biznesowy  
prosumenci (ludność, samorządy, 

przemysł, infrastruktura), MMSP 
grupy korporacyjne 

Rynek energii 

elektrycznej (EE) 

rynek wschodzący 1 EE 

(na infrastrukturze sieciowej 

nN-SN, z procesami regulacyjno-

bilansującymi 

w osłonach kontrolnych) 

schodzący: rynek hurtowy 

(giełdowy) + taryfy końcowe 

+ rynek usług systemowych 

Cenotwórstwo 

generalna zasada odwzorowania w 

cenach krańcowych wartości 

rynkowej energii elektrycznej, ceny 

jednoskładnikowe, taryfy 

dynamiczne (czasu rzeczywistego) 

generalna zasada odwzorowania 

w taryfach końcowych kosztów 

energii elektrycznej, powiązanie 

taryf rocznych (uśrednionych 

stawek) z sieciowymi poziomami 

napięciowymi  

osłonowe (model endogeniczny, 

popytowy: do potrzeb w osłonie 

dostosowuje się model 

zaspokojenia potrzeb 

energetycznych   

węzłowe (model egzogeniczny, 

podażowy: KSE decyduje, gdzie się 

rozwija gospodarka) 

 

Piąte działanie jest związane z wykreowaniem przez Sekcję SNKiTE, łącznie z Sekcją 

Energetyki i Stowarzyszeniem Klaster 3x20) krajowej konferencji, odbywającej się w cyklu 

rocznym, poświęconej rynkowi zaspakajania potrzeb energetycznych w modelu monizmu 

elektrycznego ze źródłami energii elektrycznej OZE, w środowisku wschodzących rynków 
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energii elektrycznej 1 i 2 (tytuł konferencji: Rynek zaspakajania potrzeb energetycznych, albo 

alternatywnie Rynek usług energetycznych). Konferencja będzie skierowana do prosumentów 

i przedsiębiorstw MMSP chcących skorzystać z historycznej szansy transformacji energetyki. 

(Jest pewna analogia do Konferencji Rynek Energii Elektrycznej, która rozpoczęła swoją 

działalność w 1994 r., była odpowiedzią na potrzeby wywołane reformą elektroenergetyki         

1990-1995, i była skierowana do elektroenergetyki WEK). 

 

Szóstym działaniem jest aktywność  na rzecz budowy zdolności certyfikacyjnych. To 

zagadnienie jest wstępnie zasygnalizowane na platformie PPTE, a także w Komunikacie 

o utworzeniu Sekcji SNKiTE przedstawionym na Konwersatorium IE we wrześniu 2018 r. 

(ZBP Energopomiar). Podstawowym założeniem jest, że zdolności certyfikacyjne Sekcji 

SNKiTE będą naturalnym efektem realizacji zadań-produktów-usług zestawionych w tab. 1.  

 

Szczególne znaczenie z punktu widzenia programu działania Sekcji SNKiTE, zarówno 

w obszarze produktów-usług (misyjnych, komercyjnych) jest konfrontowanie (dla celów 

weryfikacyjnych) nowych koncepcji i technologii energetycznych z istniejącymi 

rozwiązaniami energetyki WEK (domena działania Sekcji Energetyki). Charakterystyczne, 

z punktu widzenia potrzeb weryfikacyjnych, zagadnienia zostały zestawione w tab. 2. Są to 

zarazem zagadnienia kluczowe z punktu widzenia transformacji energetycznej. Tym samym, 

kluczowe z punktu widzenia rozwoju nowych rynków produktów i usług. 

 

Weryfikacja nowych koncepcji i technologii (produktów i usług), reprezentowanych przez 

Sekcję SNKiTE, w środowisku energetyki WEK, reprezentowanej przez Sekcję Energetyki, 

jest najbardziej pożądanym sposobem, oczywiście w mikroskali, racjonalizacji trajektorii 

transformacyjnej energetyki.  

 

5. Współpraca z sekcjami poza-energetycznymi 

Są to dwie Sekcje Oddziału Gliwickiego SEP: Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz 

Elektroniki, Automatyki i Informatyki, ewentualnie nowe Sekcje, które zostaną dopiero 

utworzone, pod wpływem potrzeb wywołanych transformacją energetyki 

 

Monizm elektryczny, który jest nadrzędnym środowiskiem działania Sekcji SNKiTE, tworzy 

fundamentalne podstawy do jej współdziałania z Sekcją Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 

(instalacje budynkowe, instalacje przemysłowe, infrastruktura elektryczna ogólnie) oraz 

„słaboprądową” Sekcją Elektroniki, Automatyki i Informatyki. Rynek RPE (rynek potrzeb 

energetycznych), na którym będzie się dokonywać nowa, historyczna konsolidacja 

kompetencyjna, jest głównym obszarem tematycznym platformy PPTE. Formułuje się przy 

tym hipotezę, że transformacja energetyki wyzwoli szybko nowe potrzeby, na które powinien 

wyprzedzająco reagować sektor MMSP, i które będą pobudzać tworzenie nowych Sekcji.     

 

6. Wykorzystanie platformy PPTE 

Sekcja SNKiTE tworzy i administruje własną podstronę na platformie PPTE (3. poziom),  

ściśle powiązaną ze stroną Oddziału Gliwickiego SEP (techniczna realizacja jest sprawą 

otwartą – zostanie uzgodniona z Zarządem Oddziału).  
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Wykorzystanie przez Sekcję SNKiTE platformy PPTE należy rozpatrywać w czterech 

aspektach. Po pierwsze, platforma ułatwia Sekcji na starcie działalności wejście w misję 

wspierania transformacji energetycznej z wyrazistym profilem naukowo-technicznym. Po 

drugie, umożliwia ono od początku osadzenie działalności Sekcji w szerokim kontekście 

dokonującej się transformacji energetycznej, czyli umożliwia obniżenie ryzyka popełnienia 

błędu „pierworodnego” (wyboru błędnego kierunku działania), niedopuszczalnego w okresie 

globalnego przełomu energetycznego. Po trzecie, platforma daje możliwość wytworzenia w 

krótkim czasie silnych relacji Sekcji z otoczeniem, które jest już wdrożone w problematykę 

transformacji energetyki (Konwersatorium IE, Stowarzyszenie Klaster 3x20). Po czwarte, jest 

szansa, że platforma umożliwi Sekcji zdynamizowanie nawiązywania kontaktów z szerokim 

otoczeniem (energetyka EP, energetyka NI, wielki sektor gospodarczy MMSP). 

 

Ważnym zagadnieniem, które będzie wymagało w przyszłości rozwiązania  jest potrzeba 

opracowania linii demarkacyjnej między działalnością misyjną i usługami komercyjnymi 

Sekcji. Potrzeba ta ma związek z wykorzystaniem przez Sekcję SNKiTE platformy PPTE 

(prowadzącej jedynie działalność  misyjną)  

 

Opracował: 

Jan Popczyk 

(wersja 2, 10.12.2018) 
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