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Cykl Raportów BŹEP  

Wprowadzenie do Cyklu emitowanego na Portalu CIRE 

 

Nie da się już osiągnąć strategicznej racjonalności działań w realnej energetyce bez 

zbudowania nowej równowagi sił. A jest fundamentalnym naruszeniem tej równowagi 

sytuacja, w której 90% społeczeństwa jest za energetyką rozproszoną, za OZE i za 

efektywnością energetyczną, a rządowa polityka energetyczna jest ukierunkowana na 

energetykę jądrową i jest podporządkowana korporacyjnej energetyce węglowej. W nowej 

rzeczywistości technologicznej, ekonomicznej i społecznej równowagę w energetyce, w tym 

ochronę bezpieczeństwa energetycznego, można  (i trzeba) efektywnie realizować w ramach 

3-biegunowego układu sił: WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna) – NI (niezależni 

inwestorzy) – EP (energetyka prosumencka).   

 

Cykl dwunastu Raportów BŹEP, poświęcony transformacji energetyki (w całości)  i mono 

rynkowi energii elektrycznej OZE (na jej – transformacji – końcu), jest podporządkowany 

budowie niezbędnej równowagi. Cykl jest zarazem pomostem miedzy Biblioteką Źródłową 

Energetyki Prosumenckiej oraz Centrum Informacji Energetyki, które stało się ciągu ostatnich 

20 lat najważniejszą w Polsce platformą informacyjną energetyki. Pomost jest bardzo 

potrzebny, jeśli się uwzględni do jakich celów było tworzone Centrum , i do czego jest 

potrzebna współcześnie Biblioteka. Centrum w drugiej połowie lat 1990. było stworzone po 

to, aby budować nową tożsamość rynku energii elektrycznej. Rynku bazującego na zasadzie 

TPA, którego podstawy (koncepcja, ekonomika i infrastruktura) zostały stworzone w ramach 

reformy ustrojowej energetyki w okresie 1990 (utworzenie PSE) – 1995 (przyłączenie KSE 

do UCPTE). 

Biblioteka w połowie obecnej dekady jest potrzebna, aby tworzyć szeroką świadomość 

odnośnie tego czym jest transformacja energetyki, ale także po to, aby budować teoretyczne 

podstawy umożliwiające stopniową likwidację wielkiego rozwarcia, które gwałtownie narasta 

w trzech obszarach.  Jest to przede wszystkim rozwarcie między środowiskiem dostępnych 

nowych technologii (w tym miejscu reprezentowanym przez listę reprezentatywnych 

technologii: ICT, OZE, LED, PH, HP, EV, UPS), gwałtownie taniejących, a węglowymi 

i jądrowymi technologiami na rynku energii elektrycznej WEK. Po drugie jest to rozwarcie 

między przestarzałymi koncepcjami funkcjonowania energetyki WEK w obszarze ekonomii, 

mianowicie modelami socjalnych taryf końcowych i wielkich transferów finansowych 

(realizowanych za pomocą opłat systemowo-sieciowych) w tej energetyce z jednej strony, 

a środowiskiem nowej ekonomii charakterystycznym dla energetyki EP i NI, czyli 

środowiskiem kosztów krańcowych (krótkoterminowych i długoterminowych, inaczej 

inwestycyjnych) oraz kosztów unikniętych. Po trzecie jest to rozwarcie między 

korporacyjnymi modelami biznesowymi energetyki WEK i modelami partycypacji 

prosumenckiej oraz modelami jon venture i private equity w energetyce NI. 

Biblioteka jest jednak potrzebna przede wszystkim do tworzenia praktycznych podstaw 

kształtowania trajektorii transformacyjnej polskiej energetyki w horyzoncie 2050. Na 

podstawy te składa się pokazanie w jaki sposób może (i powinna) zachodzić transformacja 

rynków energii pierwotnej (~1000 TWh) i energii końcowej (~600 TWh) w 2017 r. w rynek 

energii użytecznej OZE (200 TWh) w 2050 r., po przeprowadzeniu w pełnym zakresie 
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(przynajmniej hipotetycznie w pełnym zakresie) pasywizacji budownictwa, elektryfikacji 

ciepłownictwa i elektryfikacji transportu. Na podstawy te składa się także, między innymi, 

pokazanie na czym będzie polegało synergiczne działanie nowych technologii, nowej 

ekonomii i nowych modeli biznesowych w procesie przebudowy energetyki. W szczególności 

pokazanie jak to synergiczne działanie będzie determinowało – warunkowany kosztami 

krańcowymi długoterminowymi/inwestycyjnymi – następujący ranking zastosowań 

technologii: źródła światła LED; prosumenckie dachowe źródła wytwórcze PV powiązane 

z termomodernizacją realizowaną za pomocą technologii domu pasywnego PH i z pompą 

ciepła HP; mikroelektrownie biogazowe klasy 10-40 kW w średniotowarowych 

gospodarstwach rolnych; elektrownie biogazowe klasy 1 MW budowane przez inwestorów  

NI; pojedyncze elektrownie wiatrowe klasy 3 MW przyłączane do „silnej” sieci SN 

budowane przez inwestorów  NI. I jak nie dojdzie w tym środowisku (synergii) do budowy 

nowych elektrowni węglowych, i jak nieracjonalną opcją jest energetyka jądrowa.   

W piątym w kolejności Raporcie (przełomowym) zaprezentowana zostanie nowa 

architektura rynku energii elektrycznej, z mechanizmami konkurencji między „schodzącym” 

rynkiem WEK oraz „wschodzącym”  rozproszonym mono rynkiem OZE. Chodzi 

o mechanizmy konkurencji rozgrywającej się, po istotnej zmianie systemu operatorskiego 

energetyki WEK, na najważniejszej w KSE osłonie kontrolnej, mianowicie OK4. Czyli na 

osłonie przecinającej pola wyłącznikowe linii SN (15, 20 kV) w GPZ-tach „zawodowych” 

(1400) i „przemysłowych” (370). Nowa architektura rynku otworzy w Cyklu tematykę 

Raportów, charakterystycznych głównie dla wschodzącego mono rynku OZE. Będą się 

składać na nią: techniczno-ekonomiczne ekwiwalentowanie osłon kontrolnych OK1 do OK4 

dla potrzeb inwestycyjnych i rozproszonego operatorstwa; opis źródłowo-sieciowych 

zdolności integracyjnych sieci nN-SN; ekonomika net meteringu na rynku wschodzącym. 

Będą to ponadto tematy charakterystyczne dla środowiska nowych usług energetycznych 

(charakterystycznych dla rynku wschodzącego): rozproszone inteligentne systemy billingowe 

(liczniki inteligentne); intensyfikacja wydolności infrastruktury sieciowej za pomocą układów 

energoelektronicznych; potencjał blockchainu na rynku wschodzącym; audyt energetyczny 

w środowiskach technologicznym oraz ekonomicznym rynku wschodzącego. 

 

Nadchodzący czas (liczony w latach) będzie z natury rzeczy wyzwalał w energetyce poważne 

konflikty. Jednak strategia współpracy, jeśli uda się ją realizować, będzie na ten czas 

najkorzystniejsza. W tym kontekście podkreśla się, że Cykl Raportów BŹEP-CIRE ma 

obniżać lęk przed transformacją u tych w energetyce WEK, którzy czują się zagrożeni. 

Z drugiej strony ma wspomagać w energetyce EP-NI tych, którzy chcą ją realizować. Takie 

jest założenie i taki jest cel Cyklu Raportów BŹEP. Kolejne Raporty będą emitowane w trybie 

tygodniowym, w każdą środę (z wyjątkiem: 1 listopada i 27 grudnia). Po zakończeniu emisji 

Cyklu dokonana zostanie przez zespół autorów synteza doświadczeń, sformułowane zostaną 

wnioski, i przedstawione zostaną ewentualne propozycje dotyczące kontynuacji Cyklu. Ale 

wówczas – w poszerzonym składzie autorskim, z udziałem autorów spoza zespołu 

„startowego”.    

 

Jan Popczyk 

Gliwice-Wrocław, 25 października 2017 r. 
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Poniżej przedstawia się indywidualne zapowiedzi do Raportów BŹEP, od pierwszego do 

dwunastego, w porządku chronologicznym. Zapowiedzi te były emitowane (przy każdym 

Raporcie) na Portalu CIRE; na platformę PPTE są wprowadzone w uporządkowanym trybie 

ex post. 

Jan Popczyk 

Gliwice, 27 grudnia 2018 r. 

 

ZAPOWIEDZI 

 

 

Raport 1 

 

PRZEŁOM W ENERGETYCE 

Jan Popczyk 

 

Istota globalnej transformacji energetyki zachodzącej na naszych oczach długo jeszcze będzie 

przyczyną zaciętych sporów. Nie ma jednak już wątpliwości, że będą to spory 

o fundamentalne zmiany jakościowe, a nie o intensywność zmian ilościowych. Zmiany 

jakościowe to transformacja rynków energii pierwotnej i końcowej ufundowanych na 

paliwach kopalnych w rynki energii użytecznej OZE. O tym jest Raport rozpoczynający 

Cykl, a zatytułowany: „Przełom w energetyce”. 

 

 

Raport 2 

 

MONO RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ (UŻYTECZNEJ)  OZE 

Jan Popczyk 

 

W szerokiej perspektywie duży ładunek racjonalności ma robocza hipoteza, że nowa 

energetyka oznaczająca (w tendencji) radykalne przekierowanie inwestycji na stronę 

popytową (na stronę nowych usług energetycznych) oraz zastąpienie paliw kopalnych 

źródłami OZE, a także cyfryzację jest w Polsce szansą dla energetyki EP-NI taką jaka na 

początku lat 1990. została stworzona przez rząd i wykorzystana przez małych i średnich 

przedsiębiorców (MSP) w ramach reformy ustrojowej gospodarki (i państwa). 

 

 

Raport 3 

 

TRAJEKTORIA TRANSFORMACYJNA 2018-2050 POLSKIEJ ENERGETYKI 

– zawężanie obszaru poszukiwań (etap 2) 

Jan Popczyk, Marcin Fice  

 

Globalizacja przyspieszyła politykę klimatyczno-energetyczną. Ta uruchomiła transformację 

energetyki ogarniającą wszystko. Teraz potrzebna jest metoda energetyki umożliwiająca 



4 
 

(w długim procesie) konsolidację 4 środowisk transformacyjnych: technologicznego, 

ekonomicznego, biznesowego i społecznego, z których każde radykalnie się zmieniło 

w ostatnich 25 latach pod wpływem Internetu. Nowa metoda umożliwi stopniowe zawężanie 

obszaru poszukiwań trajektorii transformacyjnej energetyki. Celem trzeciego Raportu Cyklu 

jest nadanie praktycznego znaczenia takiemu zawężaniu w odniesieniu do energetyki polskiej. 

 

 

Raport 4 

 

Transformacja energetyki doszła do miejsca, w którym nawet dla niewprawnego oka jest 

widoczne, że systemowy efekt skali energetyki WEK nie równoważy już negatywnego efektu 

łańcucha strat (energetycznych i ekonomicznych) między geologicznymi złożami 

politycznych paliw kopalnych i użytecznymi usługami energetycznymi. Wyraźny staje się 

natomiast pozytywny efekt fabryczny masowej produkcji urządzeń/artykułów dla 

demokratycznej rozproszonej energetyki OZE połączony ze skalowalnością usług 

energetycznych i wysoką egzergią energii elektrycznej ze źródeł OZE. Skalowalność i modele 

referencyjne struktur prosumenckich bilansów energetycznego otwierają drogę do 

efektywnych  rozwiązań i do odpowiedzi jak osiągać współcześnie bezpieczeństwo 

energetyczne. 

 

 

Raport 5 

 

ARCHITEKTURA TRANSFORMACYJNA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Jan Popczyk 

 

Transformacji energetyki do mono rynku energii elektrycznej OZE (po stronie podażowej) i 

rynków energii użytecznej (po stronie popytowej) nie da się przeprowadzić za pomocą 

najlepszego nawet rządowego ręcznego sterowania. Jest to możliwe tylko za pomocą 

konkurencyjnego rynku. Ale ukształtowanie takiego rynku wymaga bardzo przemyślanej 

architektury. 

 

 

Raport 6 

 

TECHNICZNO-EKONOMICZNE EKWIWALENTOWANIE OSŁON 

KONTROLNYCH NA MONO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OZE 

I RYNKACH ENERGII UŻYTECZNEJ 

– modele dla potrzeb inwestycyjnych i rozproszonego operatorstwa 

Marcin Fice 

W nowej architekturze rynku energii elektrycznej centralną rolę odgrywają osłony kontrolne 

OK1 do OK5. Tytułowe, w Raporcie, ekwiwalentowanie techniczno-ekonomiczne tych osłon 

jest w środowisku technologicznego rogu obfitości i kosztów krańcowych otwarciem drogi na 

rynku energii elektrycznej do bardzo silnej konkurencji, bez ryzyka jej destrukcyjnych 

skutków na przebieg transformacji energetyki. 
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Raport 7 

 

KIERUNKI REWITALIZACJI TECHNOLOGICZNO-SYSTEMOWEJ 

SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NA MONO RYNKU 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ OZE I RYNKACH ENERGII UŻYTECZNEJ  

Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek 

 

Istotą rewitalizacji sieci elektroenergetycznych jest powiązanie starych koncepcji 

systemowych (takich jak zamknięte struktury sieci nN-SN, a także systemy hybrydowe AC-

DC) z nowymi technologiami (energoelektronicznymi, elektronicznymi 

i teleinformatycznymi) służącymi do zarządzania rozpływami i ograniczeniami sieciowymi. 

Ponadto, powrót do „prostych” układów „dosyłowych” znanych z początków tworzenia 

systemów elektroenergetycznych (obecnie z bardzo silnie rozwiniętymi sieciami 

przesyłowymi). 

 

Raport 8 

 

EKONOMIKA PROSUMENCKIEJ PARTYCYPACJI W OSŁONACH 

KONTROLNYCH OK1, OK2 i OK3 NA RYNKU WSCHODZĄCYM ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ W ŚRODOWISKU KOSZTÓW KRAŃCOWYCH 

DŁUGOOKRESOWYCH i KOSZTÓW UNIKNIĘTYCH  

Robert Wójcicki  

 

Net metering (jeśli się wykorzysta jego pełny potencjał) przełamuje główną barierę rozwoju 

konkurencji na rynku energii elektrycznej, którą w ostatnich 20 latach stała się opłata 

systemowo-sieciowa. W szczególności umożliwia uzmiennienie tej ostatniej, czyli też 

wprowadzenie szybkiego (centwórstwo czasu rzeczywistego) rynku jednotowarowego. 

Łącznie z ekonomiką kosztów krańcowych i unikniętych tworzy środowisko, w którym źródła 

OZE wygrywają konkurencję na dużej części rynku (jest to nie mniej niż kilkanaście procent). 

Pokazują to analizy przedstawione w Raporcie. 

 

 

Raport 9 

 

ELEKTROWNIA EW+ 

(Elektrownia Wirtualna Plus) 

Rzeczywista elektrownia rozproszona bilansująca popyt i podaż z dokładnością do 

regulacji pierwotnej, działająca w rzeczywistych ograniczeniach systemowo-sieciowych 

kontrolowanych przez rzeczywistą inteligentną infrastrukturę energoelektroniczną 

zarządzaną przez Internet Rzeczy 

Jan Popczyk 

 

W interesie podmiotów zasiedziałych na rynku energii elektrycznej (elektroenergetyka WEK)  

jest otwarcie sobie dopływu tlenu potrzebnego do przeżycia za pomocą sieciowych terminali 
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dostępowych do inteligentnej infrastruktury rynkowej. Alternatywą jest wykorzystanie 

inteligentnej infrastruktury do odcięcie tlenu podmiotom zasiedziałym przez pretendentów do 

rynku energii elektrycznej. Konfrontacja nie jest jednak nikomu potrzebna. 

 

 

Raport 10 

 

INTESYFIKACJA WYDOLNOŚCI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

WSCHODZĄCEGO MONO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OZE ZA 

POMOCĄ UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH , W ŚRODOWISKU 

NOWYCH USŁUG ENERGETYCZNYCH  

Jarosław Michalak 

 

Układy energoelektroniczne na wschodzącym mono rynku energii elektrycznej OZE, to nic 

innego jak „silnoprądowy” segment inteligentnej infrastruktury służący do jej „równoległej” 

integracji z KSE na osłonach OK1 do OK5 za pomocą hardwarowych terminali sieciowych 

ZOS(I,U) oraz ZOK(E,P). To ten segment inteligentnej infrastruktury umożliwi wycinkową 

konwersję jednolitego systemu elektroenergetycznego WEK (system AC) w hybrydową (AC-

DC) elektryczną infrastrukturę energetyki EP-NI, o całkowicie nowym potencjale 

dynamicznego zarządzania procesami rynkowymi. 

 

 

Raport 11 

 

RAPORT ZAMYKAJĄCO-OTWIERAJĄCY 

definicje – podstawy teoretyczne – UE – ważne wydarzenia 

Jan Popczyk 

 

Cztery różne perspektywy w pigułkach (język; zderzenie z szerokim otoczeniem; Unia; 

wynalazki-innowacje-przełomy), a z każdej wynika to samo. Z transformacji energetyki 

wymigać się nie można. Nie zapominając o starym trzeba się zmierzyć z nowym. 

 

 

Raport 12 

 

POTENCJALNE ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BLOCKCHAIN NA RYNKU 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Sebastian Kiluk  

 

Już sama tylko dyskusja na temat inteligentnych kontraktów Blockchain na rynkach energii 

elektrycznej ma ogromny potencjał objaśniający zapóźnienie tych rynków względem 

dostępnych technologii. Jednocześnie jednak może być źródłem ważnych refleksji na temat 

głębszego powiązania rozwoju technologicznego z gospodarką i zmianami społecznymi. 

 


