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CENY, KTÓRYCH PRZEKROCZYĆ SIĘ NIE DA, 
ALBO KTÓRYCH PRZEKROCZENIE 

 JEST GROŹNE DLA KAŻDEGO KTO TO ZROBI, RÓWNIEŻ DLA POLITYKÓW !!! 

160 320 360 450/550* 650*/620 

CENY PRZECIĘTNE ROCZNE, W PLN/MWh  
wartości charakterystyczne dla metodologii stosowanej 

w funkcjonującym cenotwórstwie    

2% 100% 75% 30% 45% 

JESZCZE WIĘKSZY KRYZYS 
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GENEZA TEMATU WYPŁYWAJĄCA Z DYNAMIKI ZDARZEŃ: 
(1)  w końcu 2018 (od 23 listopada) ujawniających kryzys w energetyce 

WEK, szczególnie w elektroenergetyce 
(2) na początku stycznia 2019 (do 13 stycznia) stanowiących odpowiedź  

Wydarzenia (1) 
Polityka PEP2040 
Barbórka w Katowicach  
COP24 
Ceny energii elektrycznej 
Fuzja PKN Orlen i Lotosu 

Wydarzenia (2) 

9 
stycznia 

Program transformacji energetyki 
–  konferencja programowa Nowoczesnej  

10 
stycznia 

Pakt ponad podziałami na rzecz transformacji energetyki 
–  konferencja Możliwości wynikające z zielonej transformacji 
energetycznej Polski. Konferencja środowisk NGO, ugrupowań i partii 
politycznych zaangażowanych w politykę klimatyczno-energetyczną  

11 
stycznia 

Pakt ponad podziałami na rzecz transformacji energetyki 
–  konferencja programowa PSL w Sejmie. W konferencji udział wzięły 
wszystkie siły polityczne   

13 
stycznia 

Energia Plus 
– program dla energetyki przedstawiony przez Porozumienie J. Gowina  



 
grupy interesów 

 

 
polityka energetyczna 
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NOWA STRUKTURYZACJA ENERGETYKI I ROZLEGŁEGO OTOCZENIA  

energetyka WEK 
-------------------------------
elektroenergetyka+górnictwo 
------ sektor paliw płynnych 
------------ gazownictwo 
----------------- ciepłownictwo 

subsydiaryzm 
-------------------------------- 

gmina→powiat→miasto→metropolia→województwo→ 
→kraj→UE→świat (zinstytucjonalizowany) 

 
    

energetyka EP 
zaspakajanie potrzeb energetycznych 
------------------------------------------ 
ludność: domy jednorodzinne (nN), 
--- ----budownictwo wielorodzinne (nN, SN) 
samorządy: gminy, miasta (nN, SN, GPZ-ty) 
MMSP (nN, SN) 
wielki przemysł (370 GPZ-ów)   

 
odbiorcy→klienci→nabywcy 
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prawa termodynamiki (sprawność egzergetyczna) i elektrotechniki  
+ 

technologie (inżynieria materiałowa oraz chemiczna i procesowa) 
   

FUNDAMENT MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050 

od keynsowskiej ekonomii (polityka energetyczna) 
do konkurencyjnego rynku energii elektrycznej (rynku czasu 

rzeczywistego z cenami jednoskładnikowymi) 
z 

→ taryfami (cenami) dynamicznymi (∆t = 5 minut, lub więcej) 

 i/lub handlem pakietowym 
→ usługami systemowymi zredukowanymi do regulacji 

częstotliwościowej (pierwotnej, wtórnej), 
→ opłatą sieciową naliczaną wg zasady  

zmodyfikowanego znaczka pocztowego 
i/lub net meteringu 



2018 2025 2050

1000 TWh

E

600 TWh

2005 2030 2040

Ech

Ek

EelNOZE

200 TWh

Ech + Ej = 3000 TWh

1100 TWh

(4 bloki węglowe +1, klasy 1000 MW każdy)

(energetyka jądrowa)

(2006)

(2009) 2020,            2025,               2035, ???

paradygmatyczny triplet, 

monizm elektryczny OZE

200 TWh

węgiel brunatny?

6 

2100 ? 

2080 ? 

160 mld PLN 

30 mld PLN 

2100 ? 

lepsze od bloków Ostrołęka i Turów 

(w budowie), od elektrowni wodnej 

w Siarzewie (w planach) 

i od energetyki jądrowej (w propagandzie) 

są: istniejące UPS-y oraz dostępne 

na rynku akumulatory i wielka „rodzina” 

technologiczna źródeł silnikowych 

korzystających z transferów paliwowych 

(paliwa gazowe i płynne transportowe)    
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prawa termodynamiki (sprawność egzergetyczna) i elektrotechniki  
+ 

technologie (inżynieria materiałowa oraz chemiczna i procesowa) 
   

TRIPLET PARADYGMATYCZNY 
(paradygmaty: prosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny)   

FUNDAMENT MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050 

od keynsowskiej ekonomii (polityka energetyczna) 
do konkurencyjnego rynku energii elektrycznej (rynku czasu 

rzeczywistego z cenami jednoskładnikowymi) 
z 

→ taryfami (cenami) dynamicznymi (∆t = 5 minut, lub więcej) 

 i/lub handlem pakietowym 
→ usługami systemowymi zredukowanymi do regulacji 

częstotliwościowej (pierwotnej, wtórnej), 
→ opłatą sieciową naliczaną wg zasady  

zmodyfikowanego znaczka pocztowego 
i/lub net meteringu 



PARADYGMAT EGZERGETYCZNY (2) 

Punkt wyjścia do sformułowania paradygmatu: 
równanie na sprawność egzergetyczną 
(J. Szargut: Termodynamika techniczna. Gliwice 2011)   
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Rynek energetyczny 
„czynnik” 

napędowy 

jednostka 

„wiążąca”  

oszacowanie 

wzór liczbowe 

energia elektryczna  
ludność, 

gospodarka 

kWh/(os., 

PKB) 
(-) 1 

ciepło 

grzewcze, 

CG 

ludność, 

mieszkalnictwo 
kWh/m2 

CWU ludność kWh/os. 

transport 
ludność, 

transport 
kWh/sam. 

W paradygmacie egzergetycznym (w równaniu na sprawność 
egzergetyczną) brakuje inwestycji, 

a ogólnie środowiska społeczno-ekonomicznego 
Dlatego potrzebne są dwa dalsze paradygmaty 
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CO OZNACZA UNIJNA TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 
od energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego OZE 

(transformacyjne  „równanie stanu” dla Polski) 

POLSKI BILANS ENERGETYCZNY 2019 
(energetyka węgla, ropy i gazu) 

--------------------------------------------- 
energia chemiczna – 1100 TWh 

energia końcowa – 600 TWh 

MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 2050 
zaspakajanie usług energetycznych w środowisku 

źródeł elektrycznych OZE, technologii domu pasywnego i pompy ciepła 
(oraz grzejnictwa elektrycznego wysokotemperaturowego) 

i samochodu elektrycznego 

------------------------------------------------------------ 
energia napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh 

energia użyteczna – 205 TWh     



 
 
napędowa energia elektryczna OZE 
→ netto: 95 TWh (segment tradycyjnego użytkowania energii ---------

---elektrycznej), 15 TWh (energia napędowa dla pomp ciepła 
---w budownictwie), 65 TWh (energia napędowa dla potrzeb ----------
---transportu samochodowego)   
→ brutto: 200 TWh (energia netto + straty sieciowe i potrzeby własne 

---wynoszące 25 TWh (wartość oszacowana ekspercko) 
 
energia użyteczna – 205 (95+45+65) TWh     
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ENERGIA NAPĘDOWA OZE (BRUTTO/NETTO), 
 ENERGIA UŻYTECZNA     
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Dlatego 
 
Coraz mniejszym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie rocznej 
produkcji energii elektrycznej OZE z 12 TWh (produkcja brutto) w 
2018 
do 200 TWh w 2050 
miks: [(5 – 10) … (15 – 20) – 25 – 30 – 30] % (μEB 10-50 kW, 
EB 0,5-1 MW, EWL 3,5 MW, PV 2-50 kW, 10-12 MW / farmy 0,5-1,2-
2 GW) 
 
Niesłabnącym wyzwaniem jest zmniejszenie energii końcowej netto 
z około 550 TWh (energia elektryczna 130 TWh, ciepło 210 TWh, 
paliwa transportowe 210 TWh) w 2018 
do energii użytecznej 205 TWh w 2050   

GDZIE JEST PROBLEM ?  

Transformacja energtyczna 2050 przenosi punkt ciężkości zagadnień 
rozwojowych we współczesnej elektroenergetyce ze strony podażowej 
(produkcji energii elektrycznej w źródłach OZE) na stronę popytową 
(zapotrzebowania na napędową energię elektryczną OZE)  



TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 … 
… koncepcja transformacji oraz osadzenie w jej środowisku 
ustrojowego przesilenia kryzysowego w elektroenergetyce 

KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 
Raport PPTE (synteza dwóch cykli Raportów: BŹEP, BPEP) 

więcej: www.ppte2050.pl  

Punkt wyjścia: cenowe kryzysowe przesilenie 2018 

 
USTROJOWE PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE 
ZE SKUTKIEM W POSTACI PROGRAMU PONAD PODZIAŁAMI 
wariant optymistyczny (pożądany) 

 
KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 
1. 2019-2020 – spontaniczna budowa oddolnych kompetencji  

energetycznych w odpowiedzi na utratę zdolności zarządzania energetyką przez 
państwo (na brak koncepcji strategicznej i chaos decyzyjny)  

2. Horyzont 2025 – zbudowanie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej  

(eliminacja możliwości tworzenia nowych systemów wsparcia w całej 
energetyce) 

3.  Horyzont 2050 – rynkowe (za pomocą rynku, p.2)  zbudowanie zeroemisyjnego 

systemu zaspakajania potrzeb energetycznych w modelu monizmu 
elektrycznego OZE 



niezbędne stało się natychmiastowe:  

ZASTĄPIENIE MECHANIZMÓW TŁOCZĄCYCH INNOWACJE 

DO ENERGETYKI 
(polityka energetyczna i systemy wsparcia) 

MECHANIZMAMI SSĄCYMI 
(mikroekonomia - rynek czasu rzeczywistego z cenami jednoskładnikowymi) 
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Proces psucia elektroenergetyki po 2000 r. za pomocą polityki energetycznej, 
czyli za pomocą recentralizacji i zaspakajania potrzeb grup interesów, 

wyczerpał się ! Całkowicie zdemolowane zostały  kompetencje i efektywność 
ekonomiczna energetyki  

W rezultacie Polska została skonfrontowana z cenami (osaczona cenami) 
przeciętnymi na europejskim rynku hurtowym w 2018 r. kształtującymi się 
znacznie poniżej 50 €/MWh i cenami offshore 50 €/MWh na globalnym rynku 
inwestycyjnym oraz rocznym importem węgla kamiennego 18 mln ton, którego 
spalenie wymaga opłacenia uprawnień do emisji CO2 kosztujących 4 mld PLN    



 
 
 

EKLEKTYCZNY ZBIÓR SYGNAŁÓW KRYZYSOWYCH 
 
 
 

1. Ponad 30 mld wsparcia (od 2005 r.) dla źródeł OZE (2/3 wsparcia pochłonęły 
transfery na rzecz elektroenergetyki WEK: współspalanie i zamortyzowane 
wielkie elektrownie wodne) nie przyniosło efektu, bo nie mogło przynieść ze 
względu na jego istotę (obsługę grup interesów) 

2. W rezultacie emisyjność CO2 wytwarzania energii elektrycznej (0,68 t/MWh)  
w Polsce jest najwyższa w UE (2,3 razy wyższa od przeciętnej w UE, a 1,5 razy 
wyższa niż w Grecji – drugiej w „rankingu”)  

3. Z tego samego powodu Polska nie wypełni celu 2020 w zakresie OZE (szacuje 
się, że zapłaci za to 8 mld PLN) 

4. Obniżka akcyzy o 25% stabilizująca ceny energii elektrycznej w 2019 r. 
przekłada się na około 2 mld PLN (o tyle zwiększy się deficyt budżetowy) 

5. Redukcja opłaty przejściowej o 95% stabilizująca ceny energii elektrycznej w 
2019 r. przekłada się na około 2,2 mld PLN (tyle skorzystają odbiorcy, a 
autoproducenci, prosumenci?) 

6. Dotacje do wytwarzania w energetyce węglowej obniżają opłacalność inwestycji 
w źródła OZE, i jednocześnie zwiększają presję na podwyższanie wsparcia dla 
tych źródeł 

7. W taki sposób Polska zamiast korzystać z unijnej polityki energetyczno-
klimatycznej finansuje za jej pomocą grupy interesów wbrew interesom 
gospodarki; podąża śladami krajów, które mają wyższe od Polski hurtowe ceny 
energii elektrycznej (wszystkie one są/były krajami z „kryzysowymi unijnymi 
przejściami”): Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia 
(uszeregowanie wg  cen malejących) 
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Rynek wschodzący 1 

Rynek wschodzący 2 

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

C-GEN 

(50 MW)

1400

86
370

Rynek schodzący 1 

Transformacja 
energetyki 

https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/zapotrzebowanie-kse
https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/zapotrzebowanie-kse
https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/zapotrzebowanie-kse
https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/zapotrzebowanie-kse
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ANTYCYPOWANE BILANSE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (TWH) 
W WOJEWÓDZTWACH, 2050 

Nadwyżka 

Deficyt 

-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12

-18
-16
-14
-12
-10

14
16
18

21,5
10,9
10,6

10,41
15,7
-5,2

15,4
10,9
4,5

9,3
8,2
1,0

6,7
5,0
1,7

11,8
12,3
-0,5

10,0
19,0
-8,9

23,9
34,4
-10,5

4,8
6,3
-1,4

9,0
8,1
0,9

6,9
4,8
2,1

10,9
28,6
-17,6

5,3
5,5
-0,1

8,0
6,1
1,9

16,6
16,0
0,7

26,0
8,3

17,7

Produkcja

Zapotrzebowanie

Saldo



KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

ENTSO-E

(UCTE) 
OSP-E (PSE) OSD-E

OHT
PME

SN/nN

KLASTRY ENERGETYCZNE

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

(obszary wiejskie – 30% rynku)SIECI 400/220/110 kV

NOWE UKŁADANIE ELEKTROENERGETYKI

C-GEN 

(50 MW)

C-GEN 

(5 MW)

Bezinwestycyjne 

zasoby energetyki WEK

JEDNOLITY 

RYNEK 

EUROPEJSKI

Rynek WEK Rynek wschodzący 1

160 tys.

1400

86

0

5000

10000

15000

20000

25000

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00

0

5000

10000

15000

20000

25000

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00 -2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

5000

10000

15000

20000

25000

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00

100% 25% 75%

regulacja sekundowa (pierwotna), minutowa (wtórna),  

rynek bilansujący (RB)

regulacja minutowa, sekundowa, 

milisekundowa

rynek schodzący: 460 + 440 + 100 = 1000

rynek wschodzący 1:   400 + 80 + 120 =   600

370

OK4OK5

Cena CK w grupie obecnych 

taryf G, PLN/MWh

Powiaty (na obszarach wiejskich, poza grodzkimi): 314

Spółdzielnie mieszkaniowe (miasta): 4000

OK3

OK2

OK1

Rynek schodzący

http://ppte2050.pl



RADYKALNA ZMIANA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

od bezpieczeństwa energetycznego  
 

do zdecentralizowanej struktury odpowiedzialności  
za dostateczną podaż na ryku usług energetycznych 

realizowanych w prosumenckim modelu monizmu elektrycznego  
i zasady subsydiarności 
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Poziom 
odpowiedzialności 

Odpowiedzialność (przedmiotowa, podmiotowa) 

odbiorca (-) 

prosument odpowiedzialność podstawowa (rynkowa)  

gmina wiejska 

założenia do planów zaspakajania potrzeb energetycznych gminy, 
odpowiedzialność (w tym przed sądem) za jakość powietrza (smog); energetyk 
gminny  (status, zakres działania, odpowiedzialność   
– przedmiot regulacji  gminnej) 

miasto (aglomeracja) 

„założenia” i „smog” tak jak w gminie (wiejskiej), odpowiedzialność za włączenie  
infrastruktury zaspakajania potrzeb energetycznych do zadań własnych na równi‚ 
z innymi krytycznymi zadaniami, w szczególności za jej integrację z gospodarką 
obiegu zamkniętego – rozwiązania szczegółowe są przedmiotem regulacji miejskich    

województwo (UM)  
odpowiedzialność za wykorzystanie transformacji energetycznej do  budowy 
endogenicznej strategii własnego rozwoju – rozwiązania szczegółowe są przedmiotem 
regulacji wojewódzkich (podpowiedź: landy w Niemczech, stany w USA)  

kraj (państwo) 
rezygnacja z polityki energetycznej, likwidacja Ministerstwa Energii, głęboka 
przebudowa URE, ogłoszenie doktryny energetycznej, powołanie PRMTE 

UE 
realizacja unijnej polityki klimatycznej, realizacja jednolitego konkurencyjnego rynku 
energii elektrycznej 

„zinstytucjonalizowany” 
świat 

polityka klimatyczna (emisje CO2), zaspakajanie potrzeb energetycznych lotnictwa 
(poziom globalny), system prądu elektrycznego (prąd przemienny, renesans prądu 
stałego)  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 



NOWA STRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO 
I ENERGETYCZNEGO W CAŁOŚCI (W MODELU MONIZMU ELEKTRYCZNEGO) 

Podział administracyjny, 
segmentacja prosumencka 

Podstawa i gwarant bezpieczeństwa lub współodpowiedzialny 
za środowisko, w którym to bezpieczeństwo się realizuje  

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIE KRAJU 

Kraj KSE w systemie UCTE (UCPTE) – rząd (URE), PSE 

Województwo 
OK4 w KSE – samorząd  (urząd marszałkowski) 
w środowisku rynków RS i RW1, ewentualnie RW2 

Wielka struktura osadnicza 
(metropolia, aglomeracja, 
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców) 

OK4  W KSE – samorząd  (zarząd metropolii, prezydent  miasta) 
w środowisku rynków RS i RW1, ewentualnie RW2 

Powiat OK4 – klaster energii w środowisku rynków RS i RW1 

Gmina wiejska, wiejsko-miejska  OK4 – samorząd (wójt, burmistrz) w środowisku rynków RS i RW1 

Mikro struktura osadnicza (wieś, kolonia) OK2 – spółdzielnia energetyczna w środowisku rynków RS i RW1  

PROSUMENCI 

Ludność 

dom jednorodzinny OK1 – właściciel domu w środowisku rynków RS i RW1 

budynek wielorodzinny 
OK1, OK2 –  właściciel mieszkania, spółdzielnia/wspólnota 
mieszkaniowa, deweloper w środowisku rynków RS i RW1 

MMSP OK1, OK2 –  przedsiębiorcy  w środowisku rynków RS i RW1 

Samorząd – zadania własne OK1, OK2 – samorządy w środowisku rynków RS i RW1 

Wielki przemysł 
Hybrydowe układy dosyłowe AC-DC – zarządy w środowisku rynków 
RS i RW2 

Krajowa 
infrastruktura 

magistrale PKP  Hybrydowe układy dosyłowe AC-DC – PKP Energetyka, zarządcy 
autostrad w środowisku rynków RS i RW2 autostrady 

RS, RW1, RW2 – rynki energii elektrycznej: schodzący i wschodzące 1 oraz 2, odpowiednio.  



KATALOG STANÓW KRYZYSOWYCH 
wymagających oddolnej odpowiedzi 

w ramach reaktywnego programu 2019-2020  

1. Deficyt mocy w KSE 

2. Deficyt zdolności przyłączeniowych do sieci SN operatorów 
OSD na obszarach wiejskich 

3. Przerwy w zasilaniu (1° - rozległe awarie sieciowe, 2° - awarie 
sieciowych układów zasilających nN-SN, 3° - wyłączenia 
planowe odbiorców 

4. Gwałtowne wzrosty cen końcowych energii elektrycznej, 

z podziałem na: 1° - 2019 (obowiązująca ustawowa 
nowelizacja cenowa), 2° - 2020 ?)  
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UŚPIONE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA  
W OKRESIE PRZESILENIA 2018-2020   

Przykład propozycji nowego podejścia 
(dynamicznego net meteringu) do uśpionych zasobów w dwóch 
kluczowych obszarach 
 
1. UKŁADY UGZ (układy gwarantowanego zasilania) u odbiorców – 

potencjał ponad 1000 MW 
2. SYSTEMY DSM/DSR – krajowy potencjał co najmniej 2000 MW 

 
Potrzebne działania (nowelizacja ustawy Prawo energetyczne) 
-nadanie odbiorcom posiadającym układy UGZ i potencjał DSM/DSR 
statusu prosumenckiego 
-wprowadzenie dynamicznego współczynnika net meteringu 
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Realizacja propozycji w trybie kryzysowym, 
to jednocześnie poligon doświadczalny (wrota) do taryfy dynamicznej 

na dojrzałych (2025), konkurujących ze sobą, rynkach energii elektrycznej: 
schodzącym i wschodzącym 1 (pełne wdrożenie 2025)  



DOM JEDNORODZINNY, … 

Dom jednorodzinny 
więcej:  

 

Spółdzielnia energetyczna przy spółdzielni mieszkaniowej (wspólnocie 
mieszkaniowej), nowy model biznesowy dewelopera mieszkaniowego 
więcej: 

 

Spółdzielnia energetyczna we wsi z gospodarstwem średnio-
towarowym (z mikro-elektrownią biogazową klasy 10-50 kW 
więcej: 

 

Wirtualny minisystem elektroenergetyczny (klaster energetyczny) 
więcej:  
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RÓG OBFITOŚCI 
w tym Allegro  

Źródło światła LED z gwintem Edisona i akumulatorem jedno-ogniwowym 

Router OZE z akumulatorem (kwasowo-ołowiowym, litowo-jonowym) 

Źródło PV (dachowe) 

Mikrowiatrak („ogródkowy”) 

Źródło PV z routerem OZE 

Źródło PV z routerem OZE i z akumulatorem  

 … 

Portal Allegro 

 

Strona internetowa 
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Popełni błąd każdy, kto uzna, że róg obfitości na Allegro 
nie ma wpływu na energetykę przemysłową !!! 
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WPROWADZENIE NOWEGO SYSTEMU OPŁAT PRZESYŁOWYCH, 
I NASTĘPNIE USŁUG SYSTEMOWYCH   

1. Rozciągnięcie ustawowego statusu prosumenckiego 
z dynamicznym net meteringiem (w stanach kryzysowych) 
na cały obszar sieci nN-SN 

1. Wprowadzenie nowego systemu opłat sieciowych dla 
niezależnych podmiotów (przedsiębiorców) inwestujących 
w źródła SN umożliwiających im sprzedaż energii „ponad 
siecią” ze stawkami (propozycja wyjściowa): 30 PLN/MWh 
przy sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom 
przyłączonym do sieci SN oraz 80 PLN/MWh w wypadku 
odbiorców nN 

2. Przygotowanie w latach 2019-2020 strukturalnego 
wydzielenia biznesu sieciowego nN-SN ze struktur 
operatorów OSD (ustawowa restrukturyzacja) 

3. …   
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PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW WSPARCIA 
DOSTĘPNYCH W ETAPACH 1 i 2 TRANSFORMACJI ENERGETYKI 

3 zasady, które wskazują uprawnione (ze względów społecznych  
i efektywnościowych) obszary wykorzystania wsparcia w horyzoncie 
2025 (ewentualnie 2027 – w tym wypadku byłby to termin 
zharmonizowany z zakończeniem unijnej perspektywy budżetowej 
2021-2027)  
 
1. Odejście od programów sprawiedliwej transformacji górnictwa, 

przejście do programów efektywnej transformacji (koncepcja 
PPTE)  

2. Rozciągnięcie programów efektywnej transformacji na górnictwo 
(Śląsk), Ścianę Wschodnią (województwa, bez miast 
wojewódzkich: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, 
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, obszary po PGR-
owskie (województwa: zachodnio-pomorskie, kujawsko-
pomorskie) 

3. Ograniczenie wsparcia do budowy kompetencji wykonawczych 
podmiotów z sektora MMSP (transformacja tych podmiotów do 
modeli biznesowej nowej generacji) 



Strategiczna (interaktywna) rola przemysłu w transformacji rynku energii elektrycznej 
Synteza 
Jan Popczyk 

 

Przesilenia cenowego 2018 na rynku energii elektrycznej nie można już inaczej zinterpretować jak tylko w kategoriach efektu strukturalnie 
błędnej (rządowej) polityki energetycznej od 2000 r. (państwowa recentralizacja  rozpoczęta utworzeniem w 2000 r. Południowego Koncernu 
Energetycznego; systemy transferów finansowych na wielką skalę po 2005 r. związane z polskim „sposobem” wykorzystania środków unijnych 
na rzecz polityki klimatyczno-energetycznej;  transfery finansowe w sferze właścicielskiej – począwszy od przejęcia przez PKE kopalni Sobieski 
w 2002 r. i Janina w 2005 r., a przez Tauron kolejno kopalni Brzeszcze w 2015 r.,  … – związane z polskim „sposobem” restrukturyzacji 
elektroenergetyki i górnictwa węglowego za pomocą państwowej recentralizacji właścicielskiej elektroenergetyki i górnictwa węglowego). 

Problemu nie można już rozwiązać inaczej jak tylko drogą ustrojowej reformy energetyki (wszystkich sektorów energetyki paliw kopalnych) 
zgodnej z trendem globalnym i z polityką UE.  Szczegółowe badania (www.ppte.pl) wskazują na racjonalność 3-etapowej (3-celowej) dynamiki 
ustrojowej reformy. Pierwszy etap (2009-2020), to reaktywny program  oddolnej odpowiedzi na zaistniałe już przesilenie, ukierunkowany na 
wykorzystanie uśpionych (przez system regulacji i praktykę WEK) istniejących zasobów energetycznych u odbiorców (w kolejnych latach 
prosumentów, również przemysłowych).  Budowa zdecentralizowanego rynku energii elektrycznej czasu rzeczywistego (schodzącego na 
infrastrukturze 400-220-110 kV i wschodzącego 1 na infrastrukturze SN-nN) musi być rozpoczęte już w etapie pierwszym, ale w głównej części 
musi być zrealizowane w drugim etapie (2021-2025). Konkurencyjny rynek energii elektrycznej otworzy trzeci etap transformacji 
energetycznej, który w horyzoncie 2050 musi się zakończyć, zgodnie z bardzo dynamicznie stabilizującymi się trendami globalnymi) 
energetyką bezemisyjną (poprawnie: monizmem elektrycznym OZE). 

Energetyka przemysłowa (tak jak wszystkie pozostałe segmenty energetyki prosumenckiej) nie może mieć dylematu 
odnośnie kierunku działań. Muszą to być (od zaraz) działania na rzecz konsolidacji całkowicie nowych sieciowych modeli 
biznesowych, w tym przede wszystkim opłat sieciowych (w odrębnych obszarach  sieciowych 400-220-110 kV oraz SN-
nN), na rzecz konkurencyjnego rynku energii elektrycznej czasu rzeczywistego ukierunkowanego na właściwości miksów 
wytwórczych OZE (obejmujących: źródła wiatrowe lądowe i offshorowe, źródła PV, a także źródła biogazowe – 
elektrownie i mikroelektrownie), wreszcie na rzecz konsolidacji rynku mocy, rynku bilansującego, systemów DSM/DSR 
(łącznie z zasobami obejmującymi układy gwarantowanego zasilania) w jednolity (z jednoskładnikowym 
cenotwórstwem) zdecentralizowany rynek energii elektrycznej czasu rzeczywistego (z rozliczaniem energii elektrycznej w 
przedziałach 5-minutowych. 

Przemysł, zarówno ten zasilany z 370 GPZ-ów, jak i z sieci SN ma więcej szans we własnej (indywidualnej) innowacyjności 
niż w rządowej polityce transferów finansowych (i systemowej nieefektywności elektroenergetyki WEK) mających miejsce 
na, odbiegającym już zupełnie od standardów konkurencji, krajowym rynku energii elektrycznej.   
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http://www.ppte.pl/

