
 

 
  

 

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

(21.12.2021, godz. 15:00-18:00) 
 

Tematy przewodnie: 

Wrzesień 2021: Koncepcja TETIP – DURE - Prawo elektryczne 

Październik 2021: Warszawa na trajektorii TETIP  

Listopad 2021: Przenoszenie się transformacji TETIP na rynki elektroprosumeryzmu 

Grudzień 2021: Ostatni czas na plan przejścia od koncepcji TETIP  

do praktyki rynków elektroprosumeryzmu w JST 

 
 

Komunikaty specjalne: 

 

Parlamentarny Zespół ds. Prawa elektrycznego rozpoczyna pracę 

Stanisław Lamczyk (senator RP - Przewodniczący Zespołu, mgr inż., dr z zakresu międzynarodowych 

stosunków gospodarczych – tytuł pracy doktorskiej: Polityka wspierania małych 

i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE w latach 2000–2007) 

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów intensyfikuje działania na rzecz uczestnictwa JST 

w transformacji energetycznej  

Witold Magryś – Dyrektor Biura ŚZGiP, mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach  

 

Prezentacje   

 

UWARUNKOWANIA-OSZACOWANIA-DZIAŁANIA: trzy filary planu przejścia od koncepcji 

TETIP do praktyki rynków elektroprosumeryzmu w JST widzianej w porządku ustrojowym 

Prawa elektrycznego  

Jan Popczyk 

 

Poradnik skalowania ludnościowego elektroprosumeryzmu dla JST 

Krzysztof Bodzek 

  

Praca on/off grid Gminy Pilchowice 

Maciej Gogulla (wójt Gminy Pilchowice), Tomasz Słupik, Jerzy Wrzosek, Grzegorz Grzegorzyca 

 

Biogazownia w elektroprosumenckim miksie energetycznym JST  

Lech Ciurzyński (BLC Biogas) 

 

Fundusze unijne w elektroprosumeryźmie i w TPST 

Radosław Gawlik  

 

Komunikaty: 

 

Klaster "Żmigrodzka Społeczność Energetyczna" 

Jan Grześkowiak 

 

Klaster „Zielona Energia w Powiecie Gliwickim” 

Joachim Bargiel (pełnomocnik Stowarzyszenia Założycielskiego Elektroprosumeryzmu do spraw JST,  

w rejestracji) 
 

 

Program skonsolidował: 

Jan Popczyk 
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Dane spotkania (online) 

Wtorek 21.12.2021, godz. 15:00-18:00 Miejsce: Spotkanie online na platformie zoom.us. 

Termin kolejnego spotkania: 25 stycznia 2021 r. 

 

W celu dołączenia do spotkania należy kliknąć poniższy link: 

 

Dane logowania: 

https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOYVVDbkJOeXlNVjJiVG81OHpQQT09  

 

Meeting ID: 937 7908 6178 

Passcode: KIE 

 

Jeżeli pojawi się problem z otwarciem linku, można go skopiować i wkleić bezpośrednio w pasek adresu 

przeglądarki.  

 

Spotkanie będzie aktywne od 14:40. W tym czasie można dołączyć i sprawdzić, czy wszystko działa. 

 

 

Komunikat do Konwersatorium z dnia 23 listopada 2021 r. 
Opracował: Krzysztof Bodzek 

 

Temat przewodni listopadowego konwersatorium to: Przenoszenie się transformacji TETIP na rynki 

elektroprosumeryzmu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji 

pozarządowych, energetyki WEK, sektora MMSP oraz samorządów. 

Z prezentacjami można zapoznać się na stronie http://ppte2050.pl/, natomiast wystąpienia dostępne 

są na kanale Platforma Elektroprosumeryzmu.  

W ramach spotkania zostały zaprezentowane następujące tematy: 

Jan Popczyk: Przyspieszająca (kryzysowa) dynamika kształtowania się w Polsce dwóch porządków 

transformacji TETIP: wschodzącego do elektroprosumeryzmu i schodzącego energetyki WEK-PK(iEJ) – 

(online) – punktem wyjścia (3-cia dekada 2021) do kształtowania się transformacji jest przyspieszająca 

inflacja i bardzo szybko tracący na wartości kurs złotego oraz brak programów naprawczych. To 

katastrofa związana z inwestycjami w bloki węglowe, Krajowy Plan Odbudowy, Polski Ład, PEP2040, 

NABE a także fuzja PKN Orlen i PGNiG. To również ustawa w sprawie taryf gazowych i zmiana ustawy 

o OZE. I w końcu wielka ofensywa inwestycyjna gazownictwa, obowiązujący program EJ, wzmożenie 

planów inwestycyjnych w małe bloki jądrowe, oraz technologie wodorowe. W tej sytuacji bardzo istotne 

są działania środowiska platformy. Jako przykład została przedstawiona tematyka konferencji 

EnergoMiting 2021. W konferencji oprócz przedstawicieli środowiska PPTE2050 brali również udział 

przedstawiciele SEP oraz PSE, prezentując tematyką ściśle związaną z Konwersatorium, mianowicie: 

pięć kluczowych grup technologii energetycznych w perspektywie roku 2050 oraz przyłączanie farm 

wiatrowych.  

Prelegent przedstawił tabelę związaną z perspektywami transformacyjnymi wybranych państw wraz 

z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej. Z danych wynika, że wygaszenia paliw kopalnych 

w horyzoncie 2050 (2060) pojawia się w deklaracjach największych emitentów, również z państw 

rozwijających się (np. Indie czy Brazylia). W tym kontekście ważne są wskaźniki skalowalności 

ludnościowej i powierzchniowej projektu (regulacji ustawowej) mocy elektrowni/źródeł w Niemczech. 

Skalowanie pokazuje, że istnieje bardzo duży potencjał wynoszący 45 GW w elektrowniach wiatrowych 

oraz 75 GW w źródłach PV dla Polski. Potencjał ten jest dużo większy niż zakładany w analizach do 

pokrycia zapotrzebowania w elektroprosumeryzmie.  

Racjonalizacja transformacji do elektroprosumeryzmu ma silne podstawy w ludnościowym 

skalowaniu produkcji energii elektrycznej na świecie. Skalowanie produkcji energii elektrycznej 

(wzrostu), po zakończeniu transformacji do elektroprosumeryzmu można szacować w zakresie 1,3 – 1,9 

https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOYVVDbkJOeXlNVjJiVG81OHpQQT09
http://ppte2050.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC4LezTmltzUFsK_Zr0BgPww
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/03.PRZYSPIESZAJ%C4%84CA%20...%20DYNAMIKA%20KSZTA%C5%81TOWANIA%20SI%C4%98%20..%20DW%C3%93CH%20PORZ%C4%84DK%C3%93W%20TRANSFORMACJI%20TETIP.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/03.PRZYSPIESZAJ%C4%84CA%20...%20DYNAMIKA%20KSZTA%C5%81TOWANIA%20SI%C4%98%20..%20DW%C3%93CH%20PORZ%C4%84DK%C3%93W%20TRANSFORMACJI%20TETIP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=306s
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(wzrost produkcji od 30 % do 90 % w porównaniu do roku 2020). Energia elektryczna przy takim 

skalowaniu zapewnia wszystkie potrzeby energetyczne. 

Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki (DURE), ma zapewnić, na całej trajektorii transformacji 

TETIP wygaszenie podsektora wytwórczego WEK-PK (oraz odstąpienie od programu energetyki 

jądrowej) a ponadto rekonfigurację sieciową i rynków technicznych KSE gwarantującą pełną odporność 

elektroprosumencką Polski w stanie B (horyzont 2050). Z DURE nie jest zgodna centralizacja za pomocą 

Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii będącego w gestii operatora OIRE (Operator Informacji 

Rynku Energii). Natomiast z DURE związana jest zasada pomocniczości obejmująca sześć poziomów od 

poziomu kapitału społecznego do zinstytucjonalizowanego świata.  

Prelegent przedstawił reformę DURE w kontekście dwóch konsolidujących się porządków 

transformacji TETIP: wschodzącego do elektroprosumeryzmu i schodzącego energetyki WEK-PK(iEJ). 

W porządku wschodzącym istnieje 5 obszarów społecznej gospodarki rynkowej z Prawem elektrycznym 

i czterema rynkami elektroprosumeryzmu, natomiast w porządku schodzącym mamy 5 sektorów 

energetyki, Prawo energetyczne i trzy rynki końcowe.  

Reforma DURE jest potrzebna, aby odwrócić kierunek inwestycji: odgórnych na oddolne. W tym 

kontekście zostały sformułowane wnioski: 1° - Fundusze Sprawiedliwej Transformacji nie mogą być 

wynagrodzeniem energetyki WEK-PK za traconą przez nią monopolistyczną pozycję; 2° - muszą one być 

funduszami rozwojowymi dla elektroprosumentów, sektora MMSP i samorządów, czyli dla tych którzy 

skrępowani monopolem energetyki WEK-PK tracili swoje szanse rozwojowe. 

Piotr Plis: Transformacja energetyczna Warszawy do elektroprosumeryzmu – wnioski z pierwszego 

etapu badań determinujące etap drugi – (online) – przedstawił wnioski z pierwszego etapu badań projektu 

„Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki 

elektroprosumeryzmu”. Obecnie zakończył się etap związany z analizą potencjału oraz perspektywy 

rozwoju sektora w kontekście możliwości realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta 

według koncepcji „business as usual”. W raporcie zdiagnozowano aktualne zasoby i potencjał sektora 

energetycznego, zamodelowano prognozę potrzeb z pięcioletnim krokiem do roku 2050, a także 

oszacowano możliwości jego pokrycia za pomocą źródeł OZE. Dla elektryczności, ciepła oraz transportu 

został oszacowany koszt termoekologiczny. 

Z przeprowadzonej analiza wynika, że dla scenariusza „business as usual” nie ma możliwości 

pokrycia zapotrzebowania przez lokalne źródła gazowe, a ograniczenie zapotrzebowania na ciepło 

postępuje zbyt wolno, aby w roku 2050 osiągnąć wartości umożliwiające jego pokrycie za pomocą energii 

elektrycznej. Ze względu na duży potencjał zakłada się, że sieć ciepłownicza będzie w dalszym ciągu 

wykorzystywana, ale zmiany w jej funkcjonowaniu należy ukierunkować na redukcję udziału źródeł 

WEK w wytwarzaniu na rzecz wielostopniowych pomp ciepła. Podstawą zabezpieczania potrzeb 

cieplnych mieszkańców Warszawy będą stopniowo stawały się pompy ciepła, a paliwo gazowe będzie 

stanowiło jedynie ich uzupełnienie. Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną jest silnie uzależnione od 

zewnętrznych dostaw energii elektrycznej, dlatego zwiększanie poziomu bezpieczeństwa upatruje się we 

wprowadzaniu rozwiązań z zakresu rozproszonego wytwarzania energii w źródłach małej mocy. 

Wynikiem analizy są również rekomendowane działania wspierające transformację. 

W szczególności podkreślono, że za wizję transformacji sektora odpowiedzialny jest cały urząd. 

Rekomendowane jest również powołanie komórki zajmującej się rozwijaniem kompetencji w dziedzinie 

elektroprosumeryzmu. W działania należy zaangażować wszystkich mieszkańców, a to będzie wymagało 

zwiększenia ich kompetencji poprzez edukację i udział w projektach. Istotne jest ścisłe zaangażowanie 

podmiotów w tworzenie lokalnego prawa wspierającego transformację. Działaniem priorytetowym jest 

przyspieszanie pasywizacji budynków.  

Jerzy Wrzosek, Grzegorz Grzegorzyca: Struktura węzłowego (fizycznego) terminala (STDW) 

realizującego zasadę współużytkowania zasobów KSE na poziomie dostępu do sieci SN operatora 

sieciowego OSD – (online) – zmiany w energetyce powinny uwzględniać szereg skomplikowanych 

i powiązanych ze sobą aspektów. Doświadczenie Energopomiaru Elektryka dotyczące łączeń systemów 

elektroenergetycznych CENTREL i UCPTE, zostały wykorzystane do realizacji systemu wydzielania 

i nadzoru pracy układów wyspowych dla elektroprosumenta przemysłowego. System pozwalał na 

wydzielanie zakładu do pracy wyspowej, bardzo istotne ze względu na problemy z jakością zasilania 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/04.%20Transformacja%20energetyczna%20Warszawy%20do%20elektroprosumeryzmu%20(w%20ramach%20programowych%202050).%20.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/04.%20Transformacja%20energetyczna%20Warszawy%20do%20elektroprosumeryzmu%20(w%20ramach%20programowych%202050).%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=5561s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05.%20Struktura%20w%C4%99z%C5%82owego%20(fizycznego)%20terminala%20(STDW).pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05.%20Struktura%20w%C4%99z%C5%82owego%20(fizycznego)%20terminala%20(STDW).pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05.%20Struktura%20w%C4%99z%C5%82owego%20(fizycznego)%20terminala%20(STDW).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=3587s
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(w tym przerw) systemu KSE zasilającego zakład. Oprócz samego procesu wydzielania ważne było 

utrzymanie w systemie wyspowym ciągłości procesu, a to było możliwe pod warunkiem znajomości 

procesu produkcyjnego. Rozwiązania takie można przystosować dla jednostek JST, i w konsekwencji 

również dla każdego elektroprosumenta.  

Obecnie elektroprosument wyposażony w standardowy przekształtnik nie może pracować w sytuacji 

braku zasilania z sieci. Przekształtnik solarny wyłącza się w takiej sytuacji, ze względu na 

bezpieczeństwo. Praca offgrid będzie możliwa dopiero po przystosowaniu instalacji. Konieczne są 

łączniki i systemy sterowania zapewniające bezpieczeństwo procesów łączeniowych i resynchronizacji 

z siecią.  

Prelegent podkreślił, że powstałe rozwiązania techniczne i oprogramowanie są w dojrzałym stadium 

rozwoju. Sieciowe węzłowe terminale dostępowe mogą zapewnić optymalne warunki techniczne 

i ekonomiczne wolumenów i kierunków przepływu, umożliwiając pracę autonomiczną (offgrid) 

elektroprosumenta indywidualnego a nawet systemów(WSE).  

Janusz Hetmańczyk: Wielkie wyzwanie: Energia. NCBR – zawody technologiczne. Mikroelektrownie 

wiatrowe – (online) – Wielkie wyzwanie to zawody technologiczne, w których technika ma decydujące 

znaczenie. Zawody takie zostały zorganizowane przez NCBiR, na wzór organizowanych w Stanach 

Zjednoczonych zawodów DARPA Grand Challenge. Celem zawodów było opracowanie 

mikroelektrowni wiatrowej a zadanie to zostało skierowane dla wszystkich entuzjastów technologii 

i innowacji – od naukowców przez studentów i koła studenckie, po innowatorów, „garażowych” 

wynalazców i pasjonatów. Cel projektu był określony, a ze względu na to, że rozwiązanie miało być 

dedykowane dla użytkowników indywidualnych (elektroprosumentów), prototyp musiał spełniać szereg 

wymagań związanych z jego wagą, objętością, generowanym hałasem czy nawet estetycznym wyglądem.  

W ramach zawodów zostały wytypowane i przebadane dwie konstrukcje z pionową osią obrotu 

mianowicie turbina Savoniusa oraz H-rotor. W ramach prac istotnym zagadnieniem był wybór 

odpowiedniego materiału, który z jednej strony byłby lekki (spełniał wymagania konstrukcyjne) 

a z drugiej wytrzymał naprężenia związane z podmuchami wiatru. W obydwóch konstrukcjach 

zastosowano generator z magnesami trwałymi oraz przekształtnik pozwalający na maksymalizację 

wykorzystania dostępnej energii.  

Półfinał i finał odbył się na Stadionie Narodowym. Do finału zakwalifikowało się dziesięć drużyn, 

przy czym konstrukcje zespoły z Politechniki Śląskiej zajęły 2 (H-rotor) oraz 7 (Savonius) miejsce.  

Prelegent podkreślił, że kształt i rodzaj turbiny były bardzo istotne, ale sukces odniosły te prototypy, 

w których energoelektronika (przekształtniki) były na wysokim poziomie. Zainteresowanie zawodami 

było bardzo duże – zgłosiło się dwieście zespołów. Konstrukcje były różnorodne, a niektóre 

charakteryzowały się bardzo ciekawym i oryginalnym wzornictwem. Wyróżnienie za wzornictwo 

uzyskała mikroelektrowni w formie panelu, którą można wykorzystać jako płot.  

Krzysztof Bodzek: Wyzwanie: modelowanie transformacji TETIP w osłonach JST – (online) – 

osiągnięcie elektroprosumeryzmu nie uda się bez dużego zaangażowania mieszkańców. To ludzie 

odpowiedzialni są za efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów zarówno na poziomie sołectwa, 

gminy czy miasta, adekwatnie do swoich możliwości. Dlatego stosowane w modelowaniu heurystyki 

wykorzystujące skalowanie ludnościowe charakteryzują się bardzo dużą użytecznością i pozwalają na 

bardzo szybkie wstępne oszacowanie potrzeb oraz sposobu ich pokrycia za pomocą charakterystycznych 

modelowych trajektorii transformacyjnych dla jednostek JST. Trajektorie, oprócz możliwości 

oszacowania zmiany pokrycia potrzeb za pomocą energii pochodzącej ze źródeł OZE, pozwalają również 

np. na oszacowanie trajektorii redukcji śladu CO2. 

Radosław Gawlik: Synteza społecznego programu sprawiedliwej transformacji dla Subregion 

Wałbrzyskiego i wnioski uwzględniające nową dynamikę kryzysu energetycznego w Polsce – (online) – 

Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (STPST) Subregionu Wałbrzyskiego powstał 

z inicjatywy Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Formalnie składa się z dwóch dokumentów: 

Planu, który stawia ambitne cele m.in. dekarbonizacja ciepłownictwa do 2030 roku oraz neutralność 

klimatyczną do 2040 roku; oraz Ekspertyz w tym trzech pochodzących ze środowiska platformy 

PPTE2050. Prelegent przedstawił modele wykorzystywane do analizy w planie STPST oraz trajektorię 

redukcji CO2. Elektroprosumeryzm ma olbrzymie znaczenie gospodarcze pozwalając zatrzymać wielki 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/06.%20Wielkie%20wyzwanie%20-%20Energia.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/06.%20Wielkie%20wyzwanie%20-%20Energia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=7377s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/07.%20Wyzwanie%20-%20modelowanie%20transformacji%20TETIP%20w%20os%C5%82onach%20JST.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=9107s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/08.%20Synteza%20spo%C5%82ecznego%20programu%20sprawiedliwej%20transformacji%20dla%20Subregionu%20Wa%C5%82brzyskiego.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/08.%20Synteza%20spo%C5%82ecznego%20programu%20sprawiedliwej%20transformacji%20dla%20Subregionu%20Wa%C5%82brzyskiego.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HMMjlOdq280&t=9825s
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strumień środków z rynków paliw kopalnych będący na poziomie 3,4 mld zł rocznie w Subregionie 

Wałbrzyskim.  

Zostały zidentyfikowane objawy kryzysu uwidaczniające się m.in. brakiem aktualnych 

strategicznych dokumentów dotyczących transformacji, pomimo tego, że transformacja jako termin jest 

obecna w rządzie. Kolejną sprawą jest brak polityki państwa i wycinkowe, doraźne działania inspirowane 

przez różne lobby, w tym między innymi przez PGE.  

Prelegent przedstawił wnioski z aktualnej sytuacji dla samorządów, NGO i obywateli, które można 

sformułować jako: 1° – realizować to co się da na swojej, komunalnej własności z zakresu transformacji 

energetycznej nie licząc na władzę centralną; 2° – testować, rozwijać technologie, innowacje 

organizacyjne w sferze OZE, informatyki, prawa, rozwiązań elektroprosumenckich i prosumenckich 

długofalowo; 3° – przygotowywać rozwiązania prawne, które wymagają zmian legislacyjnych. 

 

Podpisali: Jan Popczyk, Piotr Plis (Energopomiar); Jerzy Wrzosek, Grzegorz Grzegorzyca 

(Energopomiar - Elektryka); Janusz Hetmańczyk (Politechnika Śląska); Krzysztof Bodzek (Politechnika 

Śląska); Radosław Gawlik (EKO-Unia); 


