
1 
 

Zapowiedzi do 12 Raportów BPEP 

(krótkie i długie, bez krótkiego do Raport 1 ) 

Jan Popczyk 

 

(1) Cykl Raportów BŹEP powiązany z Biblioteką Źródłową Energetyki Prosumenckiej, 

wyemitowany w CIRE w okresie od października 2017 do stycznia 2018 tworzy bazę wiedzy, 

która wprawdzie nie „rozminowuje” jeszcze niezwykle silnych emocji wokół transformacji 

energetyki, ale porządkuje w nowy sposób podejście do poszukiwań głównych mechanizmów 

równoważenia rynków wschodzącego i schodzącego energii elektrycznej. Wnioski z analizy 

dotyczącej tego Cyklu uwidoczniły potrzebę, ale też możliwość, przejścia do zagadnień 

praktycznych, z natury rzeczy mających powszechny charakter. Dlatego podjęta została 

(w środowisku Konwersatorium Inteligentna Energetyka i Portalu CIRE) decyzja 

o utworzeniu nowej biblioteki pod nazwą Biblioteka Powszechna Energetyki Prosumenckiej.   

Działalność biblioteki BPEP rozpoczyna się od Cyklu Raportów BPEP, stanowiącego 

bezpośrednią kontynuację wcześniejszego cyklu BŹEP. 12 nowych raportów poświęca się, po 

pierwsze, koncepcji architektury nowego cenotwórstwa, uwarunkowanego w zasadniczy 

sposób właściwościami źródeł OZE z wymuszoną produkcją (PV, elektrownie wiatrowe) 

i potencjałem inteligentnej infrastruktury. Po drugie, modelom referencyjnym rozwiązań dla 

takich podmiotów energetyki EP-NI jak: prosument z segmentu ludnościowego, spółdzielnia 

energetyczna bazująca na spółdzielni mieszkaniowej w mieście, spółdzielnia energetyczna 

bazująca na gospodarstwie rolnym średnio-towarowym na wsi, powiatowy klaster energii (na 

obszarach wiejskich). Nadaje się tym dwóm dużym zagadnieniom rangę wyzwania 

osadzonego w kontekście całego historycznego rozwoju polskiej elektroenergetyki. 

Po zakończeniu emisji Cyklu BPEP (początek czerwca 2018) zakładana jest następna 

faza rozwojowa biblioteki BPEP, w której będzie dominować współpraca autorów formalnie 

słabo ze sobą powiązanych (albo wcale) z rozległego środowiska CIRE. 

 

 

(2) W obszarze użytkowania inteligentnej infrastruktury polskie społeczeństwo (w całości) 

wykonało w ostatnich 20 latach krok milowy, razem z najlepszymi na świecie. Na polskim 

rynku energii elektrycznej symbolem inteligentnej infrastruktury jest elektroniczny licznik, 

ewentualnie ze zdalnym odczytem. Licznik, który w żadnym stopniu nie przekłada się na 

nowe cenotwórstwo. Taki stan, to bomba z opóźnionym zapłonem.  

(2) Powstrzymać inwestycje w energetyce WEK, poruszyć rozwój energetyki EP-NI!  To jest 

to, czego najbardziej potrzebuje współczesna polska energetyka. A można to uczynić za 

pomocą inteligentnej infrastruktury. Trzeba jednak dostrzec, że inteligentna infrastruktura 

w kolejnych latach będzie przede wszystkim domeną energetyki EP-NI. 

Wykorzystanie potencjału inteligentnej infrastruktury  w energetyce EP-NI wymaga 

nowej zasady TPA, dla której w Raporcie przyjmuje się akronim TPA+. Jest to zasada 

dostępu „inwestycyjnego”, polegająca na prawnej (i rzeczywistej) możliwości przyłączania 

się prosumentów i/lub niezależnych inwestorów do sieci za pomocą inteligentnych terminali 

dostępowych. W szczególności terminali ZOS(I,U), umożliwiających zarządzanie 

ograniczeniami sieciowymi prądowymi (gałęziowymi) i napięciowymi (węzłowymi). Także  

terminali ZOK(E,P), umożliwiających bilansowanie energii i regulację mocy w/na 

poszczególnych osłonach kontrolnych wschodzącego rynku energii elektrycznej. 

 Oczywiście, zasada TPA+ musi pociągnąć za sobą cały pakiet regulacji prawnych 

umożliwiających całkowicie nową architekturę rynku, w tym umożliwiających cenotwórstwo 

rozproszone, ukierunkowane mniej na odbiorców/prosumentów, a bardziej na 
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odbiorniki/odbiory zarządzane przez inteligentną infrastrukturę, w szczególności przez 

sterowniki PLC, Internet IoT i inne. W takim kontekście pożądane jest cenotwórstwo 

rozproszone, umożliwiające „szybki” asynchroniczny handel niezestandaryzowanymi 

mikrowolumenami (obszar potencjalnego zastosowania technologii blockchain). 

Podkreśla się, że tak rozumiana inteligentna infrastruktura (alokowana do energetyki EP-

NI) oraz adekwatne do tej infrastruktury rozproszone cenotwórstwo i selfdispatching są 

najskuteczniejszym sposobem racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetyki 

WEK. W szczególności zasobów wytwórczych energetyki węglowej (jest to możliwe tylko 

w trybie pracy podstawowej bloków węglowych). Także zasobów sieciowych (poprzez 

intensyfikację wykorzystania ich zdolności przesyłowych); w wypadku zasobów sieciowych 

podstawowe znaczenie ma efektywne wykorzystanie sieci nN-SN, stanowiących podstawową 

infrastrukturę techniczną rynku wschodzącego. 

Odrębnym segmentem inteligentnej infrastruktury, którego zupełnie się jeszcze nie 

dostrzega w polskiej elektroenergetyce, jest inteligentna infrastruktura układów dosyłowych 

(szczególnie „zintegrowanych” układów wytwórczo-przesyłowych offshore) w przyszłych 

korytarzach infrastrukturalno-urbanistycznych. W tym wypadku podstawowe znaczenie ma 

„inteligencja” układów energoelektronicznych, które w kolejnych latach będą zmieniać 

całkowicie paradygmat rozwojowy infrastruktury elektroenergetycznej wielkich mocy 

(zastępującej dotychczasowe systemy przesyłowe, ukształtowane w ciągu ponad 

pięćdziesięciu ostatnich lat). W tym wypadku chodzi zarówno o całkowicie nowe zarządzanie 

rozpływami sieciowymi jak i o zwiększanie zdolności przepustowej linii 

elektroenergetycznych za pomocą ich ewentualnej hybrydyzacji (systemów prądowych 

AC/DC).          

 

 (3) Technologie (mikroźródła PV, elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, mini- i mikro-

elektrownie biogazowe), zmiana struktury podmiotowej (trójbiegunowa struktura EP-NI-

WEK), usługi systemowe na rynku wschodzącym energii elektrycznej (inteligentna 

infrastruktura i energia użyteczna – kategoria integrująca tradycyjne użytkowanie energii 

elektrycznej z użytkowaniem pompy ciepła w pasywnym budynku, i z użytkowaniem 

samochodu elektrycznego), to rzeczywistość ukształtowana na świecie w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat, ale ciągle „rozsypana”, przed masową falą dyfuzji do prosumenckiej 

gospodarki energetycznej (w Polsce: od Kowalskiego po KGHM). Przychodzi czas na 

konsolidację, na poziomie metody i produktów rynkowych. Narzędziem racjonalnej 

konsolidacji jest cenotwórstwo (rozproszone). 

(3) Wycena energii użytecznej (elektrycznej) w perspektywie prosumenta jest całkowicie 

czymś innym niż wycena energii elektrycznej na korporacyjnym rynku tej energii. Droga do 

uchwycenia istoty różnicy prowadzi przez segmentację kosztów na wschodzącym rynku 

energii elektrycznej OZE. Z jednej strony jest to segmentacja stanowiąca wynik alokacji 

całkowitego kosztu do 4-poziomowego system osłon kontrolnych (osłony OK1 do OK4).  

Z drugiej strony jest to alokacja całkowitego kosztu między trzy segmenty kosztotwórcze 

(wytwarzanie, użytkowanie sieci, usługi systemowe). 

Analizy porównawcze kosztów wytwarzania energii elektrycznej dla pełnego zbioru 

technologii wytwórczych, powiązane z cenotwórstwem sieciowym respektującym 

najogólniejszą zasadę „wytwórca płaci” (w szerokim ujęciu zasada obejmuje net metering)  

wskazują jednoznacznie na gwałtowne spychanie istniejących bloków węglowych do roli 

backupu. Jednak w tej roli napotykają one bardzo szybko na konkurencję ze strony 
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minielektrowni gazowych i dieslowskich, korzystających z transferów paliwowych: 

gazowego z rynku ciepła oraz paliw płynnych z sektora transportowego. Wyniki badań 

symulacyjnych zaprezentowane w Raporcie wskazują bezspornie, że racjonalne, 

jednoskładnikowe cenotwórstwo przesądza bezdyskusyjnie już obecnie o konkurencyjności 

mono rynku energii elektrycznej OZE na obszarach wiejskich (aż do poziomu powiatowego 

klastra energii), konkurencyjności względem rynku WEK. 

Jednocześnie, wstępne rozpoznanie usług systemowych wskazuje, że na mono rynku 

energii elektrycznej OZE (na rynku wschodzącym) będą one miały nieporównanie większe 

znaczenie niż mają obecnie w KSE, i będą napędzały konkurencyjność rynku wschodzącego. 

Zmiana jakościowa ma przyczynę w potencjale integracji, który jest osiągalny 

w prosumenckiej gospodarce energetycznej obejmującej użytkowanie energii elektrycznej, 

ciepła i energii transportowej. Ponadto, w roli akumulatora, którą trzeba ukształtować na 

wiele sposobów, również w kontekście planowych i awaryjnych przerw zasilania z KSE; 

w szczególności polegającym na indywidualnym powiązaniu akumulatorów 

jednoogniwowych z odbiornikami (a nie wielkich baterii akumulatorów, o pojemności 

liczonej w MWh, z siecią). Wreszcie, zmiana jakościowa ma przyczynę w potencjale roli 

inteligentnej infrastruktury, nieporównanie większym w obszarze indywidualnej 

prosumenckiej gospodarki energetycznej niż w KSE.  

 

(4) Cenotwórstwo rozpatrywane w kontekście jego dyfuzji do inteligentnej infrastruktury 

energetyki EP-NI odmienia fundamentalnie/jakościowo rynek energii elektrycznej, 

w szczególności w części związanej z wymaganiami dotyczącymi kształtowania architektury 

rynku i projektowania mechanizmów rynkowych. Z tego punktu widzenia pierwsze próby 

algorytmizacji użytkowania energii elektrycznej przedstawione w Raporcie potwierdzają 

racjonalność dotychczasowych propozycji odnoszących się zarówno do architektury jak i do 

mechanizmów (piąty Raport Cyklu BŹEP). Przede wszystkim jednak otwierają nowe 

perspektywy dotyczące koncepcji współużytkowania sieci rozdzielczych nN-SN na 

podobieństwo współużytkowania sieci i systemów komputerowych (zakończenie Raportu).   

(4)  Nie jest już możliwe zablokowanie rozwoju dynamicznego jednoskładnikowego 

cenotwórstwa i konsekwencji z tym związanych. Dlatego, że ono już istnieje W szczególności 

ciekawy jest pod tym względem segment ludnościowy energetyki EP, z prosumentem 

posiadającym źródło PV i router OZE (sterownik PLC). Jeśli nawet prosument ten jest 

rozliczany według taryfy G11, to może (i powinien) algorytmizować swoje zużycie energii 

elektrycznej wykorzystując model taryfy dynamicznej TW(G11)-TN(PV); pierwsza jest 

taryfą wysoką (taryfa sprzedawcy zobowiązanego/niezależnego), druga taryfą niską (energia 

elektryczna ze źródła PV). Nie trzeba nikogo przekonywać, że takie „niewinne” 

skonfrontowanie taryfy TW(G11) z taryfą TN(PV) pobudzi wielki potencjał innowacyjności, 

zarówno w segmencie źródeł PV jak i odbiorników (AGD). 

Szczególnie ciekawie zapowiada się trajektoria rozwojowa dalszych zastosowań 

akumulatorów. W tym kontekście decydujące znaczenie ma kształtowanie się cen w opozycji 

do efektu skali: mniejszy akumulator – mniejsza cena jednostkowa. Ta właściwość, 

praktycznie bardzo słabo jeszcze przebijająca się do szerokiego otoczenia, w krótkim czasie 

może zrewolucjonizować kilkunastoprocentowy segment rynku. Mianowicie, przyspieszyć 
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indywidualne zastosowanie akumulatorów jednoogniwowych (ogólnie: akumulatorów małych 

i średniej wielkości) do szerokiej klasy odbiorników AGD, a także zwiększyć obecny zakres 

ich dyfuzji do źródeł PV. 

Oczywiście, wyniki przedstawione w trzecim Raporcie Cyklu BPEP jednoznacznie 

wskazują, że dla „średnich” akumulatorów (o pojemności całkowitej wynoszącej kilka kWh)   

otwiera się nowy wielki rynek popytowy, napędzany rozległymi awariami sieciowymi. 

Jedynie dla wielkich akumulatorów (o pojemności całkowitej sięgającej MWh) nie widać 

racjonalnych perspektyw rozwojowych. W tym zakresie konkurencję wygrywają silnikowe 

źródła regulacyjno-bilansujące na paliwa pochodzące z dwóch transferów paliwowych, 

z których pierwszym jest transfer gazu z rynku ciepła, a drugim jest transfer paliw  

transportowych.  

Tak jak taryfa dynamiczna pobudzi wykorzystanie akumulatorów jako indywidualnych 

zasobników odbiorników (odbiorów, małych instalacji prosumenckich), tak indywidualne 

zastosowania zasobników akumulatorowych, wraz z inteligentnymi sieciowymi terminalami  

dostępowymi (mającymi u podstaw zasadę TPA+) pobudzą rozwój współużytkowania sieci. 

Będzie to naturalnie rozwój odbywający się w interakcji z rozwojem cenotwórstwa w postaci 

asynchronicznych niezestandaryzowanych transakcji, których przedmiotem będą 

mikrowolumeny energii elektrycznej potrzebne do realizacji domkniętych cykli pracy 

odbiorników (odbiorów, małych instalacji prosumenckich). 

Gdyby chcieć zablokować wdzierający się róg obfitości rozwiązań (i zablokować 

innowacje, które są podstawą tych rozwiązań), to można będzie to robić już tylko pod hasłem: 

„Jesteśmy przeciwko postępowi. Nie zgadzamy się na żaden postęp”.        

 

(5) Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (WME) może się okazać w kolejnych latach 

najskuteczniejszą koncepcją pobudzenia rynku wschodzącego (1) energii elektrycznej OZE 

i rynku prosumenckich usług energetycznych, czyli rynku energii użytecznej. Dlatego, bo 

wszystkie „składowe” minisystemu WME istnieją już, trzeba je tyko umiejętnie połączyć 

i wykorzystać. Wykorzystanie to oznaczałoby zarazem wejście na drogę najbardziej 

racjonalnego równoważenia interesów w procesie transformacji całej polskiej energetyki w 

horyzoncie 2050. Czyli zastępowania dotychczasowych rynków energii pierwotnej (paliw 

kopalnych) i sektorowych rynków energii końcowej (energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych) mono rynkiem OZE, w tendencji co najmniej 5-krotnie mniejszym od sumy 

rynków energii pierwotnej, i prawie 3-krotnie mniejszym od sumy rynków końcowych.  

(5)  Według koncepcji przedstawionej w Raporcie minisystem WME jest poligonem do 

testowania rozwiązań, które są już niezbędne, a z drugiej strony zastosowane powszechnie, 

bez wcześniejszych badań pilotażowych (pod specjalną kontrolą, przy zastosowaniu 

specjalnego statusu), są obarczone ryzykiem na wielu płaszczyznach: prawno-regulacyjnej, 

ekonomicznej, a nawet technicznej/technologicznej. Zadaniem o specjalnym znaczeniu      

pod tym względem jest potrzeba przetestowania nowej zasady podziału ryzyka na rynku 

energii elektrycznej (w szczególności między dostawcę i odbiorcę, a szerzej między trzy 

segmenty energetyki: EP-NI-WEK), a w ślad za tym przetestowanie doktryny subsydiarności, 

która powinna zastąpić politykę energetyczną w dotychczasowym kształcie. 
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Minisystem WME jako poligon umożliwia ponadto testowanie kolejnych dwóch 

strategicznych zagadnień transformacji energetyki. Pierwszym jest testowanie znaczenia 

inteligentnej infrastruktury jako środowiska konsolidacyjnego innowacji przełomowej w 

procesie transformacji energetyki do mono rynku energii elektrycznej OZE i rynków energii 

użytecznej. Inteligentna infrastruktura w elektroenergetyce została w ostatnich kilkunastu latach 

zaszyta w pojęciu smart grid. Przełamanie tej bariery jest warunkiem zracjonalizowania trajektorii 

transformacyjnej energetyki. Dlatego, bo na świecie inteligentna infrastruktura wdarła się 

w międzyczasie do energetyki EP-NI (stała się jej główną infrastrukturą) i narzędziem wirtualizacji 

rynku energii elektrycznej. W tym kontekście podkreśla się potrzebę zintensyfikowania w 

najbliższym czasie prac nad ukształtowaniem funkcjonalności   sieciowych inteligentnych 

terminali dostępowych, które powinny stworzyć podstawy pod rozwiązania prawno-

regulacyjne dotyczące zasady TPA+. 

Drugim strategicznym zagadnieniem jest kalibrowanie współczynnika net meteringu. 

Generalnie ma ono potencjał umożliwiający racjonalne zarządzanie dwoma celami. 

Pierwszym jest zapewnienie przychodów operatorowi OSD za rzeczywiste wykorzystanie 

sieci (funkcja kosztowa net meteringu). Drugim jest pobudzenie alokacji inwestycji 

wytwórczych do osłon kontrolnych odbiorców i prosumentów (funkcja bodźcowa net 

meteringu.  

Wyniki badań zaprezentowanych w Raporcie uwiarygodniają dużą potencjalną 

przydatność koncepcji WME jako rozwiązania pilotażowego w obszarze możliwości szybkiej 

redukcji bezpośredniego wsparcia, przy zagwarantowaniu warunków do szybkiej budowy 

zaawansowanego know how na nowym rynku energii elektrycznej. Podkreśla się w tym 

kontekście, że budowa minisystemu WME wiąże się z koniecznością pokonania dużego 

stopnia trudności związanych z zagadnieniem współużytkowania sieci SN (przede wszystkim 

tej sieci) na minirynku funkcjonującym w obrębie minisystemu WME. Duży stopień 

trudności jest także związany z wymaganiami dotyczącymi bilansowania energii i regulacji 

mocy (w tendencji z dokładnością do regulacji pierwotnej) na wirtualnej osłonie OK3 

minisystemu WME. Tym samym jest to platforma o bardzo wysokich wymaganiach 

technicznych. 

Najbardziej szokową roboczą hipotezą możliwą do postawienia  na podstawie wyników 

Raportu jest hipoteza, że pilotażowy minisystem WME, równoważny referencyjnemu 

klastrowi energii (powiatowemu, o mocy szczytowej zapotrzebowania około 30 MW) mógłby 

rozpocząć funkcjonowanie od początku 2021 r. (równocześnie z nowym, zdecentralizowanym 

rynkiem bilansującym). Z drugiej strony stworzenie (zupełnego) powiatowego klastra 

samobilansującego się przed 2030 r. byłoby wielkim sukcesem.  

 

(6) Dlaczego wirtualna platforma WME (wirtualny system elektroenergetyczny) jest 

wehikułem do mono rynku energii elektrycznej OZE, funkcjonującym przecież w tendencji 

na rzeczywistej, chociaż bardzo zredukowanej, infrastrukturze sieciowej? Dlatego, że 

umożliwia od zaraz konsolidację istniejących, bardzo zróżnicowanych, zasobów ludzkich 

i materialnych na rzecz jasno określonego celu. Tym celem jest zbudowanie rynkowego 

mechanizmu „wpychania”, krok po kroku (za pomocą sił konkurencji), źródeł wytwórczych w 

osłony kontrolne: OK1, OK2, OK3. Czy da się w horyzoncie 2040 zbudować mono rynek 

energii elektrycznej OZE w 70-tysięcznym mieście wykorzystując przejściowo do tego celu 
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platformę WME? Wyniki Raportu dla platformy WME  rozpostartej na starcie w przybliżeniu 

na jednej dziesiątej części województwa wielkopolskiego dają podstawę do stwierdzenia, że 

jest to możliwe. 

(6)  Fakt, że świat oszalał na punkcie wirtualizacji trzeba przejściowo przyjąć z pokorą. Ale 

rozsądek podpowiada, aby nie rezygnować z wysiłku na rzecz zapewnienia sobie powrotu do 

rzeczywistości. Te dwa zdania oddające ogólną współczesną sytuację są bardzo pomocne do 

scharakteryzowania istoty roli platformy WME w przetransformowaniu obecnej energetyki 

w mono rynek energii elektrycznej OZE, w części dotyczącej rynku wschodzącego energii 

elektrycznej (1). 

Wirtualizacja na rynku energii elektrycznej jest potrzebna do masowego włączenia się 

w proces transformacji energetyki prosumentów i niezależnych inwestorów. Uruchomienie 

takiego procesu jest możliwe praktycznie natychmiast, ale tylko „ponad” siecią. Wykazał to 

ciąg kolejnych działań podjętych przez autorów Raportu, które na platformie badawczej 

doprowadziły, po licznych próbach, do zafiksowania się na budowie platformy WME 

szerokiego środowiska obejmującego, oprócz autorów Raportu, bardzo zróżnicowanych 

prosumentów (samorządy, przedsiębiorcy MSP, gospodarstwa rolne, gospodarstwa domowe), 

zróżnicowanych niezależnych inwestorów (źródła wiatrowe, duże źródła PV), a także 

operatorów OSDn. W rezultacie komplet badań symulacyjnych został ostatecznie 

przeprowadzony dla minisystemu o rocznym zapotrzebowaniu energii elektrycznej rzędu 160 

GWh nazwanego: WME Wielkopolska Południowa (SBU); akronim „SBU” opisowo oznacza 

minisystem „skonsolidowany w procesie badawczo-uzgodnieniowym w realnym środowisku 

gospodarczym”. 

Wirtualizacja, oznaczająca działanie mechanizmów rynkowych ponad siecią, w praktyce 

musi oznaczać nową alokację opłat sieciowych (oczywiście także systemowych, ale to jest 

odrębne zagadnienie). Wykorzystana w Raporcie ogólna koncepcja alokacji (mająca charakter 

propozycji) bazująca na zasadzie „wytwórca płaci”, jest właściwa dla badań rozwojowych. 

Jednak ze względu na sprzęgnięcie opłaty sieciowej z kosztem wytwarzania (koszt 

jednoskładnikowy) i uzmiennienie z zastosowaniem przedziałów 5-minutowych będzie mogła 

być też podstawą do kreowania dynamicznych jednostkowych kosztów jednoskładnikowych 

na wschodzącym rynku energii elektrycznej (1). 

Z drugiej strony, przeprowadzone badania symulacyjne dla minisystemu WME 

Wielkopolska Południowa (SBU) pokazują jednoznacznie, że bezpowrotnie kończy się na 

rynkach końcowych energii elektrycznej czas cenotwórstwa kosztowego (według zasady: 

ceny odzwierciedlają koszty). Rozpoczyna się centwórstwo, którym rządzi zasada: ceny 

odzwierciedlają wartość energii elektrycznej.    

W tym aspekcie, uzyskane w Raporcie wyniki ukazują całkowicie nowy aspekt 

cenotwórstwa, którym są „asynchroniczne transakcje pakietowe”. Przedstawione w Raporcie 

bilanse pokazują klasę takich pakietów charakterystycznych dla wirtualnej osłony OK3. 

W konkretnym wypadku jest to osłona minisystemu WME Wielkopolska Południowa (SBU). 

Oczywiście są to pakiety zakupowe (importowe) w wypadku deficytu w bilansie oraz pakiety 

sprzedażowe (eksportowe) w wypadku nadwyżki produkcji. Zakłada się, że pakiety te będą  

„wystawiane” na rynek przez inteligentne sieciowe terminale dostępowe, co będzie dyfuzją 

cenotwórstwa do inteligentnej infrastruktury wschodzącego rynku energii elektrycznej (1). 
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Dla potrzeb praktycznych będzie potrzebne wytworzenie standardów profili cenowych ofert 

(jeśli nawet potrzeba ta jest sprawą przyszłości, to niedalekiej). 

 

(7) Mobilny (zinformatyzowany w trybie przełomowym) rynek wschodzący (1) energii 

elektrycznej ma szansę przejąć w kolejnych latach funkcję zarządcy energetycznej trajektorii 

transformacyjnej (egzekutora wygaszania polityki energetycznej). Realizację szansy 

umożliwia zasada TPA+, dostępu inwestycyjnego prosumentów i niezależnych inwestorów 

do zasobów KSE. Zasada TPA+, jeśli zostanie wprowadzona, wytworzy infrastrukturę 

koordynacyjną między obecnym KSE i rynkiem wschodzącym (1) energii elektrycznej 

w postaci sieci terminali dostępowych. Terminali sprzężonych z osłonami kontrolnymi 

działającymi podobnie jak w termodynamice, komunikującymi się między sobą podobnie jak 

w informatyce. Tworzących warstwową infrastrukturę softwarowo-hardwarową między 

infrastrukturą techniczną KSE (w której obowiązują prawa elektrotechniki) i rynkiem energii 

elektrycznej energetyki EP-NI (na którym obowiązują prawa ekonomii).  

(7) 60 lat temu Polska rozpoczynała budowę KSE, rozpoczynało się królowanie efektu skali. 

Wraz z rozwojem KSE powstawała i krzepła w siłę korporacja, elektroenergetyka WEK. 

Okresami samodzielnie, okresami połączona z górnictwem,  

50 lat temu rozpoczęła się dyfuzja energoelektroniki do napędów elektrycznych, 

grzejnictwa elektrycznego, infrastruktury kolejowej, aby 20 lat temu przekształcić się 

w dyfuzję szokową i powszechną, również do odbiorników AGD. Elektroenergetyka WEK 

jednak nie otwarła się na ten trend technologiczny, nie wzięła skutków trendu na „klatę”. 

Przeciwnie, wszystkie instalacje, odbiory, odbiorniki elektryczne wyposażone w układy 

energoelektroniczne natychmiast uzyskały w elektroenergetyce WEK status „zakłócających” 

pracę KSE. Za tym poszły restrykcje przyłączeniowe ze strony elektroenergetyki WEK: 

wygórowane wymagania w zakresie wyższych harmonicznych, wahań napięcia, symetrii 

napięć fazowych, współczynnika mocy, warunków zwarciowych, i innych wymagań. 

W rezultacie elektroenergetyka WEK wykluczyła się z postępu. Postęp przeniósł się do 

odbiorców przemysłowych, do przemysłów aparatów i urządzeń elektrycznych, przemysłów 

AGD i ICT. Powstała wielka gałąź elektrotechniki: kompatybilność elektromagnetyczna. 

Zakłócenia zostały zamknięte za pomocą filtrów przeciwzakłóceniowych w osłonach 

instalacji, odbiorów, odbiorników elektrycznych. 

Współcześnie to źródła OZE są dla elektroenergetyki WEK kłopotem. Mają status 

„niestabilnych”. I znowu są odpychane od KSE. Są „wpychane” do osłon prosumenckich. 

W osłonach prosumenckich są wykorzystywane, w podejściu end-to-ened, coraz bardziej 

autonomicznie, z coraz mniejszymi przepływami na osłonach kontrolnych. Znowu postęp 

przenosi się do odbiorców przemysłowych (i do wszystkich prosumentów), do przemysłów 

aparatów i urządzeń elektrycznych, przemysłów AGD i ICT. Uzmiennienie opłat sieciowych 

– czy to metodą net meteringu czy uzmiennienia dynamicznego – i cenotwórstwo 

jednoskładnikowe będzie miało jeden skutek: rozwój mobilnego rynku wschodzącego (1). 

Infrastruktura w postaci sieciowych terminali dostępowych, powstająca w ramach zasady 

TPA+, stojąca na straży bezpieczeństwa technicznego KSE, będzie szybko zwiększać zakres 

wolności na rynku wschodzącym (1).  

I powiększać skuteczność alokacji zasobów. Nie ma np. żadnych powodów, aby postęp 

technologiczny z przemysłu samochodowego – konkurencja między „tradycyjnym” 
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samochodem elektrycznym i „wodorowym”, z ogniwem paliwowym (seryjnie już 

produkowanym przez Toyotę) – wsparty technologiami informatycznymi (mobilnymi, 

blockchain i inteligentnymi) nie przeniósł się na  rynek wschodzący (1) energii elektrycznej. 

A jeśli się przeniesie, to rynek wschodzący (1) zacznie się uczyć maszynowo. Globalnego 

postępu zahamować się nie da. 

 

(8) Dom elektryczny (definicja w Raporcie) jest szczeblem na drodze wznoszenia się 

człowieka (nawiązanie do wznoszenia, o którym jest w Potędze wyobraźni, Jacob Bronowski 

PIW, Warszawa 1988). Jest szansą dla człowieka otwartego na zmiany. Dostrzegającego tę 

szansę w transformacji energetyki. Dom elektryczny jest zarazem zmorą dla tych, którym 

świat się wali na głowę, kiedy dowiadują się, że prosumencki DSM/DSR na rynku 

wschodzącym (1) energii elektrycznej (definicja w Raporcie) zderzony z taryfą dynamiczną 

TD na rynku schodzącym WEK (znowu definicja w Raporcie) prowadzi wprost do nowego 

zrozumienia elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Dla elektroenergetyki 

WEK oznacza to przyspieszony kurs wychodzenia z ugruntowanego przez dziesięciolecia 

przeświadczenia, że elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną zawsze będzie bliska 

zero, tak jak dotychczas. I będzie można podwyższać ceny, a sprzedaż i tak będzie rosła.  

(8) Dom elektryczny pozwala w najbardziej wyrazisty sposób pokazać potrzebę nowego opisu 

elastyczności cenowej popytu na energię elektryczną. Ta potrzeba wynika z faktu, że po raz 

pierwszy w historii elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną przestała być 

generalnie jednoznacznym pojęciem, a w szczególności z faktu, że energia elektryczna 

dostarczana na rynek przez elektroenergetykę WEK utraciła status dobra cechującego się 

praktycznym brakiem elastyczności cenowej. Mimo, że dotychczas, przed pojawieniem się 

prosumentów, zawsze tak było. 

W procesie rewitalizacji domu istniejącego do standardu domu elektrycznego, ale także 

w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań „gospodarki energetycznej” domu, który chcemy 

dopiero zbudować, rutynowe staje się już praktycznie myślenie będące pochodną 

teoretycznego  dylematu równowagi między trzema elastycznościami (na osłonie OK1). 

Pierwszą jest elastyczność cenowa popytu na energię elektryczną pochodzącą z rynku 

schodzącego WEK. Kolejnymi dwoma są elastyczności cenowe podażowe: prosumencka 

wytwórcza (także wytwórcza w energetyce NI) oraz prosumencka efektywnościowa. Te dwie 

elastyczności podażowe są substytucyjne względem pierwszej popytowej. Oczywiście, 

w innej optyce można je rozpatrywać także jako konkurencyjne względem elastyczności 

podażowej energii elektrycznej na rynku schodzącym WEK. 

Nie ulega wątpliwości, że pierwsza optyka (substytucyjna) w wypadku domu 

jednorodzinnego wygląda lepiej niż druga (konkurencyjna). Dlatego, bo jest to optyka 

kooperacyjna, podczas gdy druga jest konfrontacyjna. Jeśli uwzględni się, że przewaga 

kooperacyjna generalnie jest budowana na wiedzy, a przewaga konkurencyjna na sile, to 

wybór strategii przez „małego” (gospodarstwo domowe) w starciu z „dużym” (państwo 

i energetyka WEK) jest jeden: wykorzystanie, w celu zapewnienie sobie korzyści, dużej 

podażowej elastyczności cenowej własnych zasobów (wytwórczych i efektywnościowych). 

Ujęcie „kooperacja vs konkurencja” w kontekście roli domu elektrycznego w procesie 

kształtowania trajektorii transformacyjnej energetyki nabiera pełniejszego wymiaru jeśli się 

uwzględni, że domów jednorodzinnych jest w Polsce 6 milinów. Że w wymiarze 
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makroekonomicznym mają one udział w krajowym zapotrzebowaniu wynoszący, 

odpowiednio: paliwa do produkcji ciepła – ponad  50%, paliwa transportowe – ponad  50%, 

energia elektryczna – około 15%. I że mieszka w nich nie mniej niż 15 mln wyborców. 

 W tym szerokim wymiarze strategia kooperacyjna jest jedyna, dla wszystkich 

zainteresowanych stron. Chodzi o strategię, w ramach której właściciele domów stopniowo 

zrezygnują ze wsparcia, za to szybko zbudują swoje kompetencje rynkowe w obszarze domu 

elektrycznego. Państwo niezwłocznie wprowadzi regulacje ustawowe na rzecz pobudzenia 

rynku domów elektrycznych za pomocą taryfy TD i zasady TPA+. Energetyka WEK 

zrezygnuje stopniowo ze swojej monopolistycznej siły, za to szybko przygotuje się do 

wdrożenia taryfy TD, a następnie przedstawi ofertę pobudzającą wykorzystanie ogromnego 

potencjału zwiększenia wykorzystania istniejących sieci nN-SN. 

 

(9)  Powiązanie transformacji energetycznej z wyzwaniami stojącymi przed mieszkalnictwem 

wielorodzinnym – spółdzielczym, wspólnotowym, deweloperskim – i przed miastami w ogóle  

tworzy w Polsce platformę o największym potencjale zmian społeczno-gospodarczych. 

W wymiarze globalnym to zagadnienie jest rdzeniem koncepcji smart city, co decyduje o jego 

wyjątkowym znaczeniu politycznym (przestaje być możliwe rządzenie państwami bez 

polityki transformacji energetycznej miast). Budownictwo przemysłowe (wielkoblokowe, 

wielkopłytowe) było przełomem w polityce mieszkaniowej Polski w latach 1970. (było 

jednym z filarów programu budowy Drugiej Polski). Po zmianach ustrojowych deweloperskie 

budownictwo mieszkaniowe (obok budownictwa jednorodzinnego) było jedną z ważnych sił 

napędowych gospodarki. Obecnie przychodzi w Polsce czas na wykorzystanie budownictwa 

wielorodzinnego do pobudzenia transformacji energetyki w trybie innowacji przełomowej. 

(9) Ten tryb można (i trzeba) realizować od zaraz. Początkiem powinna być masowa zamiana  

6 milionów indywidualnych umów o dostawę energii elektrycznej (umów z dostawcami 

zobowiązanymi, i niezależnymi) na „zapisy” w fakturze za użytkowanie mieszkania (o ileż 

prostsze będzie życie właścicieli mieszkań, oczywiście – tylko tych, którzy tego będą chcieli, 

i płacą systematycznie czynsz; będą mieli też właściciele mieszkań tańszą energię 

elektryczną, przynajmniej o 5%). 

Oczywiście, przejęcie od właścicieli mieszkań umów na dostawę energii elektrycznej 

przez spółdzielnię bądź wspólnotę mieszkaniową spowoduje (bez zwłoki), a przynajmniej 

umożliwi, zmianę taryfy energii elektrycznej G na B w wypadku każdego budynku zasilanego 

ze stacji SN/nN; w konsekwencji możliwa stanie się dla takiego budynku obniżka kosztu 

dostawy energii elektrycznej z rynku schodzącego (WEK) o ponad 20%. 

Dalej spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz deweloperzy muszą 

zapoznać się z trendem wzrostu cen energii elektrycznej w Polsce (posiłkując się istniejącymi 

już cenami na rynku terminowym na ostatni kwartał 2018 i na kolejne kwartały, wyższymi 

nawet o 100% w porównaniu do cen ostatniego kwartału 2017). Dodatkowo muszą zapoznać 

się z wzrostami krajowych cen węgla i paliw transportowych oraz trendami cenowymi na 

krajowym rynku paliw gazowych. 

Wzrosty tych cen muszą skonfrontować z obniżką cen energii elektrycznej w Europie, 

z dalszymi silnymi trendami zniżkowymi cen źródeł PV oraz prognozowanymi wielkimi 

zniżkami cen baterii akumulatorów, wreszcie z gwałtownie rozszerzającą się ofertą taniejącej 

inteligentnej infrastruktury. 
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Formułuje się hipotezę, że dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będzie to podstawa 

przystąpienia do wielkiego, zakrojonego na horyzont 2050, programu uprzemysłowionej 

rewitalizacji energetycznej istniejących zasobów mieszkaniowych do standardu 

„elektrycznego”, z referencyjną energią użyteczną (elektryczną ze źródeł OZE) wynoszącą 

7 MWh na mieszkanie, w porównaniu z obecnym zapotrzebowaniem na energią chemiczną 

paliw kopalnych równym 36 MWhch. Dla deweloperów będzie to podstawa do wejścia, bez 

zbędnej zwłoki, w program sukcesywnej transformacji budownictwa deweloperskiego 

w uprzemysłowione budownictwo „elektryczne”.         

Dla deweloperów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będzie to ponadto podstawa do 

wykorzystania bardzo dobrych uwarunkowań do masowego przejęcia na wschodzącym rynku 

energii elektrycznej (1) roli operatorów OSDn, przede wszystkim w obszarze sieci nN, ale 

także, w ograniczonym zakresie, w obszarze sieci SN). 

Formułuje się też dodatkową hipotezę. Mianowicie, że już w najbliższym czasie ponad 

12 milionów wyborców mieszkających w Polsce w budownictwie wielorodzinnym 

w miastach uzyska w działaniach na rzecz transformacji polskiej energetyki bardzo silne 

wsparcie polityków. Dlatego, bo jest ona bardzo korzystna dla prawie 20 milionów 

mieszkańców budownictwa wielorodzinnego w miastach, czyli dla ponad połowy 

społeczeństwa. Przy tym poparcie to nie rodzi konfliktu interesów ani na styku budownictwo 

wielorodzinne – domy jednorodzinne, ani na styku miasto – wieś. Zarówno w pierwszym 

przypadku jak i w drugim  interesy są komplementarne. Transformacja energetyczna 

budownictwa w całości, wielorodzinnego i jednorodzinnego, w którym mieszkają wszyscy 

wyborcy i wszyscy Polacy, wzmacnia transformację energetyczną traktowaną całościowo. 

Sukces transformacji energetycznej traktowanej całościowo daje wsi korzyść polegającą np. 

na tym, że może sobie ona skompensować skutki redukcji unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Miasto z kolei ma interes w sukcesie transformacji energetycznej traktowanej całościowo, bo    

może np. (między innymi) uwolnić się od skutków najgorszej jakości powietrza w Europie.          

Znaczenie technologii w postaci utylizacyjnej, regulacyjno-bilansującej mikroelektrowni μEB klasy 

10-50 kW, funkcjonującej na platformie wiejskiej spółdzielni energetycznej, wynika z jej 

potencjału transformacyjnego potrzebnego na czas przesilenia kryzysowego, które będzie się 

dokonywać w polskiej elektroenergetyce w kolejnych dwóch latach. W perspektywie 

makroekonomicznej potencjał ten oznacza gospodarkę w obiegu zamkniętym na obszarach 

wiejskich, a ponadto: 50 tys. mikroelektrowni μEB, roczną produkcję energii elektrycznej 

równą 10 TWh, moc regulacyjną około 1000 MW, przede wszystkim jednak oznacza 

przełomową technologię regulacyjno-bilansującą na rynku wschodzącym 1 energii 

elektrycznej. W wymiarze mikroekonomicznym jest to potencjał technologii transformującej 

(bez wsparcia) pojedynczą wieś w wieś semi off grid. 

 

(10) Znaczenie technologii w postaci utylizacyjnej, regulacyjno-bilansującej mikroelektrowni μEB 

klasy 10-50 kW, funkcjonującej na platformie wiejskiej spółdzielni energetycznej, wynika z 

jej potencjału transformacyjnego potrzebnego na czas przesilenia kryzysowego, które będzie 

się dokonywać w polskiej elektroenergetyce w kolejnych dwóch latach. W perspektywie 

makroekonomicznej potencjał ten oznacza gospodarkę w obiegu zamkniętym na obszarach 

wiejskich, a ponadto: 50 tys. mikroelektrowni μEB, roczną produkcję energii elektrycznej 

równą 10 TWh, moc regulacyjną około 1000 MW, przede wszystkim jednak oznacza 
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przełomową technologię regulacyjno-bilansującą na rynku wschodzącym 1 energii 

elektrycznej. W wymiarze mikroekonomicznym jest to potencjał technologii transformującej 

(bez wsparcia) pojedynczą wieś w wieś semi off grid. 

(10) Raport identyfikuje potencjał mikroelektrowni μEB zarówno w ujęciu makro- jak 

i mikro-ekonomicznym, ale uwzględnia fakt, że perspektywa przesilenia kryzysowego 

wymaga głównie tego drugiego. Potrzeba identyfikacji potencjału jest bezdyskusyjna, bo 

zawsze jest on warunkiem niezbędnym do formułowania hipotez: jak będzie, albo jak 

powinno być? Raport jednak nie zawiera wyraźnie żadnej z tych hipotez. Pokazuje natomiast 

dobitnie, że przyszłość nie należy do polskiego rynku mocy (mającego chronić, zgodnie 

z rządową polityką, energetykę węglową). Przyszłość (od 2021 r.) należy do europejskiego 

rynku bilansującego (stanowiącego fundament rynkowej konkurencji). 

Trzy powody sprawiają, że chociaż mikroelektrownia μEB ma w kontekście 

transformacji całej energetyki potencjał technologii przełomowej (czyli fundamentalnej), to 

Raport nie opowiada się za żadną z dwóch alternatywnych hipotez. Po pierwsze, wynika to 

z faktu, że w Polsce  musi się ta technologia przebijać w środowisku państwowej (rządowej 

i prezydenckiej) polityki energetycznej ukierunkowanej na budowę bloków węglowych klasy 

1000 MW i programu jądrowego, na obronę sprzedaży węgla niskojakościowego do pieców 

i kotłów węglowych (mimo oficjalnej antysmogowej narracji), a także ukierunkowanej na 

obronę użytkowania edisonowskich żarówek. W takim środowisku (wrogim) uprawniona jest 

tylko hipoteza, że technologia powinna się przebić (hipoteza, że technologia przebije się 

w ciągu dwóch lat na razie jest zbyt ryzykowna).  

 Z drugiej jednak strony, mamy w Polsce galopujące w tę samą stronę cztery kryzysy, 

Mianowicie, bardzo silny cenowy kryzys na rynku energii elektrycznej, drugi w postaci 

dramatycznego spadku wartości giełdowej grup elektroenergetycznych, trzeci w postaci 

polityki energetycznej przeciwbieżnej do polityki unijnej i do globalnych trendów oraz 

czwarty - w postaci wyjałowienia kadrowego, które odcięło w dużym stopniu 

elektroenergetykę od elitarnych kompetencji technicznych niezbędnych do skutecznego 

zarządzania istniejącymi zasobami energetyki WEK, a równocześnie zablokowało w tej 

energetyce rozwój kompetencji niezbędnych do masowej implementacji nowych koncepcji 

i technologii. W takim środowisku (kryzysowym) uprawniona jest hipoteza, że technologia 

przebije się (bo polityka energetyczna utraci znaczenie, zadziała natomiast paradygmatyczny 

triplet, w szczególności pierwszy paradygmat - prosumencki). 

Po trzecie, na obecnym etapie, czterech galopujących kryzysów, zidentyfikowanie 

potencjału technologii w postaci mikroelektrowni μEB samo w sobie ma wartość, niezależnie 

od trudności dotyczących zdefiniowania dwóch alternatywnych hipotez. Oczywiście, tylko 

wtedy jeśli zdefiniowanie ma podstawę w wynikach niezbędnych analiz rozpoznawczych. 

Raport jest poświęcony właśnie takim analizom. Jego badawczym  jądrem jest eksploracja 

potencjału mikroelektrowni μEB jako technologii przełomowej. Czyli technologii 

umożliwiającej, na obecnym etapie, pobudzenie konkurencji na osłonie OK2,  konkretnie 

oznaczającej konkurencję między rynkiem schodzącym WEK oraz rynkiem wschodzącym 1 

w postaci wiejskiej spółdzielni energetycznej zorganizowanej wokół mikroelektrowni μEB. 

Wyniki zaprezentowane w Raporcie potwierdzają, że mikroelektrownia μEB ma już 

potencjał technologii przełomowej. W szczególności ma wystarczające zdolność regulacyjno-

bilansującą na osłonie OK2, powiązanej z reprezentatywną na obszarach wiejskich stacją 
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transformatorową SN/nN. Zapewnia też, w środowisku kosztów krańcowych,  

konkurencyjność mikrosystemu  elektroenergetycznego w osłonie OK2, którego jest częścią 

składową. Zatem mikroelektrownia μEB wpisuje się bardzo dobrze w rynek bilansujący, który 

zgodnie z rozporządzeniem UE (dotyczącym rynku energii elektrycznej) będzie obowiązywał 

od początku 2021 r. Wpisuje się także bardzo dobrze w dokonane w końcu października 2018 

r. uzgodnienia negocjatorów UE dotyczące nowego obowiązku dostawców (obsługujących na 

rynku powyżej 200 tys. gospodarstw domowych), polegającego na oferowaniu swoim 

klientom przynajmniej jednej taryfy dynamicznej (krańcowej). Oczywiście, to wpisanie 

(jedno i drugie) oznacza, że polski rynek mocy traci, już na samym początku (aukcje 2018) 

sens. Trzeba o tym bardzo wyraźnie mówić, aby nie powtórzyły się, w odniesieniu do bloków 

węglowych, bardzo złe doświadczenia związane z inwestycjami we współspalanie, i jeszcze 

bardziej dramatyczne doświadczenia niezależnych inwestorów w obszarze energetyki 

wiatrowej.  

 

(11) Jest zrozumiałe, że zderzenie szokowego wzrostu mocy zainstalowanej w źródłach PV 

w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. (o 660 MW, do ponad 1 GW, czyli o 200 % w 

stosunku do mocy zainstalowanej na koniec 2016 r.) z prezentacją przez ministerstwo energii 

(w przeddzień ogłoszenia składu nowego rządu) nowego, drugiego projektu Polityki 

Energetycznej Polski 2040 (datowanego 8.11.2019) wymaga dyskusji w środowisku 

fundamentalnych podstaw transformacji energetycznej dokonującej się na świecie. Dyskusja, 

która nie jest osadzona na fundamentach, bazuje natomiast na poglądach, nie ma już 

znaczenia. 

(11) Nie osiągniemy w Polsce postępu w dyskusji o transformacji energetycznej jeśli nie 

zmierzymy się z jej jednoznacznie określonym celem. I nie uwolnimy się od lęku związanego 

z tak określonym celem. A na pewno nie uwolnimy się jeśli nie pokażemy, że w świetle praw 

termodynamiki i elektrotechniki oraz nowych, konkurencyjnych technologii, realizacja ta jest 

już możliwa, i jest opłacalna, niezależnie od tego, że jest konieczna w świetle polityki 

klimatycznej. O tym jest Raport. 

Najbardziej jednoznaczne sformułowanie celu, przyjęte w Raporcie, to eliminacja paliw 

kopalnych i zdolność zaspakajania potrzeb wszystkich, którzy je mają w modelu monizmu 

elektrycznego OZE. Czym jest monizm elektryczny OZE? Jest re-elektryfikacją OZE 

(w pełnym brzmieniu jest to: zastąpienie energii elektrycznej produkowanej obecnie z paliw 

kopalnych energią elektryczną ze źródeł OZE). Dalej, jest elektryfikacją ciepłownictwa 

(wykorzystaniem pompy ciepła napędzanej energią elektryczną ze źródeł OZE), poprzedzoną 

bezwarunkowo pasywizacją budownictwa. Jest wreszcie elektryfikacją transportu 

(wykorzystaniem samochodu elektrycznego napędzanego energią elektryczną ze źródeł OZE). 

Jakie paradygmaty rządzą transformacją energetyki do monizmu elektrycznego? Jest to 

triplet, na który składają się pardygmaty: prosumencki, egzergetyczny oraz witualizacyjny. 

Pierwszy rządzi procesami społecznymi, w tym ekonomią behawioralną (szczególnie 

w wypadku ludności), ale także „ekonów” (homo economicusów). Drugi zapewnia 

najbardziej racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Trzeci prowadzi do 

wirtualizacji rynku energii elektrycznej, czyli umożliwia jego funkcjonowanie 

w konkurencyjnej formule (ponad siecią elektroenergetyczną, przy zachowaniu jej 

technicznego bezpieczeństwa). 
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A jakie technologie umożliwiają monizm elektryczny OZE, czyli wykorzystanie 

najwyższej – w świetle teorii egzergii – użyteczności energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do zaspokajania wszystkich potrzeb energetycznych. Są to przede wszystkim 

źródła OZE (referencyjny zestaw tych źródeł w wypadku Polski w pełni się już 

ustabilizował). Dalej są to technologie cyfrowe (teleinformatyczne i energoelektroniczne 

zmieniające sposób użytkowania energii elektrycznej, ale też sposób wykorzystania sieci 

elektroenergetycznych, i organizację „usług systemowych”). Są to technologie 

akumulatorowe, najintensywniej rozwijające się w ostatnich kilku latach. Wreszcie są to 

technologie materiałowe i rozwiązania systemowe budynku pasywnego. Podkreśla się przy 

tym, że transformacja do monizmu elektrycznego OZE umożliwia praktycznie bez ograniczeń 

dyfuzję nowych konkurencyjnych technologii, jeśli się one pojawią (nie umożliwia takiej 

dyfuzji, a w każdym razie bardzo ją ogranicza, energetyka jądrowa).          

 

(12) Niniejszy Raport dwunasty, kończący Cykl Raportów BPEP, trzeba widzieć jako ściśle 

powiązany z jedenastym, zamieszczonym w na CIRE 15 listopada 2019 r. Razem te dwa 

Raporty stanowią odpowiedź autora, najlepszą jaką może dać, na wyzwanie dla energetyki, 

którym jest opublikowanie drugiego projektu PEP2040, praktycznie w przeddzień 

zlikwidowania Ministerstwa Energii. Te dwa fakty (drugi projekt PEP2040, likwidacja 

Ministerstwa Energii), we wzajemnym powiązaniu nielogiczne, obrazujące gwałtowne 

narastanie kryzysu w sferze rządowego zarządzania energetyką, wywołują potrzebę pilnych, 

od zaraz, różnorodnych oddolnych działań u podstaw. Działań przekraczających pod 

względem trudności wszystko co dotychczas spotkało energetykę. W szczególności działań 

ratunkowych i edukacyjnych ukierunkowanych na najbliższy rok 2020, uwzględniających 

jednak perspektywę 2025, 2030, 2040 i 2050, kolejno. 

(12)  Czytelnikowi należy się przynajmniej krótkie wyjaśnienie skomplikowanej historii 

Cyklu Raportów BPEP na jej zakończenie, historii z jednym zdecydowanym zwrotem. 

Pierwszy Raport Cyklu nt. „W dążeniu do mono rynku energii elektrycznej OZE i rynków 

energii użytecznej. 10-stronicowa podróż elektroenergetyka przez historię polskiej 

elektroenergetyki” był datowany 15 lutego 2018 i prezentował, przynajmniej w założeniu, 

historyczne uwarunkowania do pracy nad koncepcjami, które odpowiadałyby na pogłębiający 

się kryzys w polskiej energetyce. Szans na realizację tych koncepcji upatrywano w ich 

zakotwiczeniu w przeszłej zdolności elektroenergetyki do podejmowania trudnych wyzwań 

(uchwalenie pierwszego Prawa elektrycznego – 1922, przejście przez II wojnę światową 

i powojenną odbudowę, budowanie KSE, ustrojowa reforma 1990-1995 zakończona 

włączeniem Polski w przestrzeń europejskiego bezpieczeństwa elektroenergetycznego 

(włączeniem KSE do systemu UCPTE, stworzeniem podstaw gospodarczych 

w elektroenergetyce pod ustawę Prawo energetyczne i stworzeniem jej projektu, razem 

umożliwiających jej uchwalone w 1997 r.). 

Aż do dziesiątego Raportu (wersja beta datowana 8 listopada 2018) Cykl był realizowany 

zgodnie z założeniami. Sytuacja zmieniła się po opublikowaniu 28 listopada 2018 pierwszego 

projektu polityki PEP2040, w „przeddzień” szczytu COP24 w Katowicach. Ujawniona 

dramatyczna rozbieżność między projektem PEP2040 i globalnym środowiskiem polityki 

klimatyczno-energetycznej podpowiadała, że środowisko korporacyjne w elektroenergetyce 

zostało pozbawione możliwości choćby tylko myślenia o transformacji energetyki. 

Konsekwencją była konieczność przekierowania poszukiwań sprzymierzeńców transformacji 

polskiej energetyki w sektorze NGO, przy tym poszukiwań pod hasłem „Transformacja 

Energetyki ponad Podziałami” (TEPP). 



14 
 

Ten kierunek okazał się bardzo płodny. Zaowocował w szczególności konsolidacją, 

zwłaszcza w ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka (www.ppte2050.pl), 

inżynierskich zagadnień transformacji energetycznej oraz zagadnień z szeroko rozumianej 

dziedziny nauk społecznych (nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych): ekonomii, 

prawa, socjologii (w tym  ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do transformacji 

energetycznej). 

Dlatego autor niniejszego Raportu uznał, że opublikowanie drugiego projektu polityki 

PEP2040 w „przeddzień” likwidacji ministerstwa energii narzuciło wręcz konieczność 

powrotu do środowiska korporacyjnego elektroenergetyki z przekazem potrzeby transformacji 

TEPP do monizmu elektrycznego OZE 2050, bazującej na fundamentach 

(termodynamicznych, elektrotechnicznych) oraz na heurystykach rynków monizmu 

elektrycznego OZE i na zastosowaniu hipotezy szacowalności do weryfikacji wystarczalności 

sił rynku energii elektrycznej do przeprowadzenia transformacji obecnej energetyk paliw 

kopalnych w monizm elektryczny OZE. Temu służą Raporty jedenasty i dwunasty, mające na 

celu ułatwienie i uwiarygodnienie masowych działań oddolnych na rzecz transformacji 

energetyki.                       

http://www.ppte2050.pl/

