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IDEA ELEKTROPROSUMERYZMU

Idea elektroprosumeryzmu bazuje na trzech paradygmatach:
1. prosumenckim – ujmującym zagadnienia odpowiedzialności

szeroko pojętej jednostki za samowystarczalność
energetyczną,

2. wirtualizacyjnym – obejmującym szeroko rozumianą
wirtualizację procesów energetycznych i przemysłowych, tj.
od elementów kontroli, sterowania, bilansowania i rozliczeń
poprzez monitoring i optymalizację, aż do algorytmów
sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego,

3. egzergetycznym – obejmującym systemowe podejście do
opisywania procesów energetycznych i przemysłowych na
trajektorii transformacyjnej i umocowanym w środowisku
naturalnym, w którym procesy te przebiegają transformacji.



ŚLĄSKA GMINA WIEJSKA ŚGW

Śląska Gmina Wiejska ŚGW jest Jednostką Samorządu
Terytorialnego JST, której mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy
oraz władze borykają się z gwałtownie ostatnio narastającymi
bardzo niekorzystnymi problemami energetycznymi
manifestującymi się póki co bardzo wysokimi kosztami energii
elektrycznej oraz ciepła, a w przyszłości, być może całkiem
niedalekiej, mogącymi eskalować w bardzo niekorzystnych
kierunkach np. okresowych braków dostaw energii lub nawet
zdarzeń typu Black-out.

Sytuacja ta jest konsekwencją zachowawczych i
chaotycznych działań realizowanych w strukturach schodzącej
energetyki, aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz błędów
polityki energetycznej realizowanej na różnych poziomach
decyzyjnych.



TRANSFORMACJA PRZEŁOMOWA TETIP

Idea elektroprosumeryzmu w sposób jednoznaczny prowadzi do
wypracowania podejścia, które powinno towarzyszyć
transformacji systemu elektroenergetycznego i systemów
zaopatrzenia w ciepło oraz dobra konsumpcyjne.
Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) wprowadził światową
energetykę w proces transformacji przełomowej TETIP.
Energetyka rozproszona wymaga nowego spojrzenia na szereg
zagadnień natury koncepcyjnej, technicznej, ekonomicznej oraz
legislacyjnej.



TRANSFORMACJA PRZEŁOMOWA TETIP

Aktualne problemy energetyczne dotykają zarówno Polski jak i
wszystkich krajów Europy i są jednoznacznym wskazaniem za
celowością wprowadzania zasad TETIP we wszystkich
obszarach działań w tym oczywiście również w ŚGW.

Należy jednak dla jasności opisu stwierdzić, że akurat w
porównaniu do innych obszarów np. dużych miast obszar ŚGW
jest w znacząco korzystniejszej sytuacji analizując
wieloaspektowo możliwości skutecznego przeprowadzenia
TETIP w rozsądnym okresie czasu.



CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEJ ŚGW

Przykładowa ŚGW poddana analizie posiada około 11 tysięcy
mieszkańców. Konsekwencją inicjatyw oddolnych mieszkańców
oraz władz Gminy było zainstalowanie w ostatnich latach w
obszarze ŚGW znaczącej ilości instalacji PV i pomp ciepła PC w
prywatnych domach mieszkalnych oraz instalacji PV w
budynkach zarządzanych prze Gminę.
Konieczna jest jednak dywersyfikacja OZE realizowana poprzez
uzasadnione w wielowariantowych szczegółach wprowadzenie
do miksu energetycznego nowych źródeł takich jak mikro
biogazownie oraz mikro elektrownie wiatrowe w poszczególnych
Sołectwach większą gminną biogazownię i elektrownię
wiatrową, która zapewni stabilizację mocy oraz optymalne
warunki techniczne do przyszłej pracy autonomicznej off-grid
poszczególnych obiektów, a docelowo całego obszaru ŚGW.



CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEJ ŚGW

Ze względu na inicjatywy oddolne oraz duże już nasycenie OZE
szanse na zakończenie sukcesem TETIP na terenie ŚGW są
bardzo duże. Aby TETIP była realizowana sprawnie i optymalnie
należy jednak spełnić szereg warunków.
W obliczu aktualnych bardzo dramatycznych i
spektakularnych problemów sektora schodzącej energetyki
wprowadzenie TETIP w ŚGW wydaje się bardzo oczekiwane
przez środowiska lokalne.
Wprowadzenie zasad TETIP w ŚGW jest obarczone małym
ryzykiem niepowodzenia, opłacalne w skumulowanym rachunku
ekonomicznym i wymaga tylko czasu na spokojne i dobrze
zaplanowane i skoordynowane działania, kompetencji ITEP oraz
oddolnej determinacji. ŚGW może być wzorcowym przykładem
wprowadzania elektroprosumeryzmu w Polsce i tą szansę
należy urzeczywistnić jak najprędzej.



ANALIZATOR ELEKTROPROSUMERYZMU

ANALIZATOR ELEKTROPROSUMERYZMU

Rodzaj JST

Liczba mieszkańców 11000

Model: 2

Zapotrzebowanie jednostkowe, kWh/r/osobę:
3 100

Zapotrzebowanie w elektroprosumeryzmie, MWh:
34 100

Horyzont Transformacji 2040

Zatrudnienie, osób 35

Struktura źródełe w elektroprosumeryzmie, % Produkcja, MWh

PV 40 13 640,0

mEW 5 1 705,0

EWL 25 8 525,0

mEB 10 3 410,0

EB 20 6 820,0

GOZ 0 0,0

EWM 0 0,0

2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zapotrzebowanie, MWh 28 416,7 31 695,5 33 225,6 34 100,0 34 100,0 34 100,0

Trajektoria pokrycia potrzeb za pomocą źródeł OZE, MWh

Technologia 2025 2030 2035 2040 2045 2050

PV 10 264 13 503 13 633 13 640 13 640 13 640

mEW 205 546 1 064 1 705 1 705 1 705

EWL 8 525 8 525 8 525 8 525 8 525 8 525

mEB 1 262 3 001 3 372 3 410 3 410 3 410

EB 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820 6 820

GOZ 0 0 0 0 0 0

EWM 0 0 0 0 0 0

wymagana jedna instalacja - zaznaczenie w sposób symboliczny



TRAJEKTORIA WZROSTU ELEKTROPROSUMENCKIEGO

NA OBSZARACH WIEJSKICH W OSŁONACH OK(JST)

miks OZE

sołectwo –
osłona OK(JST1) 

(nN)
gmina (nN-SN)

miasto do 100 tys. 
(nN-SN-110 kV)

2030 2035 2030 2035 2040 2030 2035 2040 2045

PV, % 39,7 40,0 39,6 40,0 40,0 31,9 32,0 32,0 32,0

μEW, % 2,9 5,0 1,6 3,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EWL, % 0,0 0,0 10,0 21,0 25,0 10,9 22,0 32,3 38,0

μEB, % 45,0 55,0 8,8 9,9 10,0 4,4 4,9 5,0 5,0

EB, % 0,0 0,0 8,9 16,8 20,0 8,9 16,8 22,5 25,0

Suma OZE, % 87,6 100,0 68,9 90,8 100,0 56,1 75,7 91,8 100,0

liczba ludności 12 mln (32%) 7 mln (18%) 8 mln (21%)

liczba ludności
narastająco

12 mln (32%) 19 mln (50%) 27 mln (71%)



TRAJEKTORIA WZROSTU ELEKTROPROSUMENCKIEGO

NA OBSZARACH WIEJSKICH W OSŁONACH OK(JST)

• osiągnięcie pełnego zaopatrzenia energetycznego z OZE, a
tym samym stanu dojrzałego elektroroprosumeryzmu, na
obszarach wiejskich w Gminach i Sołectwach, jest możliwe
do zrealizowania w stosunkowo krótkiej perspektywie
czasowej (w Gminach do roku 2040, a w Sołectwach do roku
2035).

• trajektoria dojścia do warunków elektroprosumeryzmu jest
zatem zdecydowanie korzystniejsza i łatwiejsza do
zrealizowania dla obszarów wiejskich niż dla obszarów
miejskich, a tym bardziej wielkomiejskich takich jak np.
aglomeracja warszawska. Powyższa konkluzja wynika
przede wszystkim ze zdecydowanie bardziej
konkurencyjnych technicznie i ekonomicznie rozwiązań
elektroprosumenckich w stosunku do alternatywnych
rozwiązań energetyki WEK-OZE.



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA ŚGW

• spośród licznej Grupy Elektroprosumentów ŚGW
zaprezentowano doświadczenia rodziny, która zaczynała
swoją przygodę z elektroprosumeryzmem ponad 10 lat temu,
nietypowo bo od instalacji w swoim domu wysokosprawnej
pompy ciepła PC typu woda-woda (z odwiertami pionowymi
źródła dolnego) o mocy cieplnej 9 kW.

• w analizowanym okresie czasu PC wyprodukowała około
260 MWh energii cieplnej na co zużyła około 57.5 MWh
energii elektrycznej. Po zainstalowaniu około 2.5 roku temu
instalacji PV o mocy 9.9 kW elektroprosument stał się
energetycznie w pełni samowystarczalny.

• skoro pojedynczy Elektroprosument osłony OK1(JST)
osiągnął już teraz stan samowystarczalności energetycznej
nie widać żadnego uzasadnienia aby proces TETIP dla
całego obszaru np. ŚGW nie miał również zakończyć się
pełnym sukcesem.



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA ŚGW



STUDIUM PRZYPADKU ELEKTROPROSUMENTA ŚGW



INŻYNIER TRASNSFORMACJI ELEKTROPROSUMENCKIEJ

(PROPOZYCJA ZAPISU DLA USTAWY PRAWO ELEKTRYCZNE)

• Inżynier transformacji elektroprosumenckiej (ITEP) jest to
podmiot posiadający koncesję UREP (jest wykazany w
rejestrze UREP) działający na eletroprosumenckich
(konkurencyjnych w środowisku umów cywilno-prawnych)
rynkach usług dla elektroprosumentów oraz dla jednostek
JST w zakresie kompleksowego wsparcia obejmującego
pasywizację budownictwa, elektryfikację ciepłownictwa,
elektryfikację transportu i reelektryfikację OZE.

• Inżynier ITEP może reprezentować elektroprosumenta oraz
jednostkę JST we właściwych urzędach państwowych
(UREP, innych), a także względem operatora OSD na rynku
schodzącym energii elektrycznej.



INŻYNIER TRASNSFORMACJI ELEKTROPROSUMENCKIEJ

Zapisy Prawa Elektrycznego są na etapie zaawansowanych prac
redakcyjnych oraz konsultacji, po zakończeniu których nastąpi
długa ścieżka legislacyjna. Ze względu na pogarszającą się
bardzo trudną sytuację w obszarze energetyki schodzącej
konieczna jest szybka realizacja TETIP (przy współudziale
inżynierskim zgodnym z definicją ITEP), która będzie
uprzedzać uchwalenie Ustawy Prawo Elektryczne.
Zasady TETIP są bardzo dobrze zdefiniowane i transparentne, a
możliwe do uzyskania w niedalekiej przyszłości konkretne
korzyści dla ludności oraz Gospodarki Państwa są bezdyskusyjne.
Społeczeństwo ma prawo i oczekuje bardzo szybkich działań,
które radykalnie poprawią niekorzystną sytuację energetyczną,
która dotknęła również JST. Obszar ŚGW jest doskonałym
miejscem, w którym można oczekiwać szybkiego wdrożenia
pełnego elektroprosumeryzmu w oparciu o zasady TETIP.



ZADANIA ITEP

• realizacja misji TETIP oraz wspomaganie Gminy w
działaniach strategicznych w zakresie elektroprosumeryzmu,

• kompleksowe usługi doradcze dla mieszkańców, lokalnych
przedsiębiorców i władz ŚGW oraz Ich edukacja w
dziedzinie elektroprosumeryzmu,

• cierpliwe i metodycznie wykonywane w imieniu
zdecydowanej na TETIP lokalnej społeczności
przekonywanie istniejących w środowisku oponentów,
malkontentów i sceptyków do rozwiązań
elektroprosumenckich w ŚGW prowadzone konsekwentnie
podczas rzeczowych dyskusji na argumenty z
wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, narzędzi
analitycznych oraz powiązanych ze sobą i ujmowanych w
sposób kompleksowy zweryfikowanych danych technicznych
i ekonomicznych,



ZADANIA ITEP

• oszacowanie zindywidualizowanego dla konkretnej ŚGW
realnego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną
oraz uzasadnione przedstawienie horyzontu czasowego i
możliwego harmonogramu transformacji, optymalnej
struktury źródeł w elektroprosumeryzmie, umiejscowienia
OZE i trajektorii pokrycia potrzeb energetycznych za pomocą
OZE,



ZADANIA ITEP

• wybór i proponowanie właściwego dla danego obszaru ŚGW
miksu OZE uwzględniającego dywersyfikację OZE oraz
merytoryczne uzasadnianie zainteresowanym stronom
dokonanego wyboru. ITEP powinien wnikliwie
przeanalizować miejsca lokalizacji OZE oraz wymagane dla
wyboru prawidłowych rozwiązań czynniki techniczne,
ekonomiczne, środowiskowe, inwestycyjne i funkcjonalne.
Dla dużych OZE (EWL i biogazownia) ITEP powinien
wykonać badania symulacyjne i szczegółowe obliczenia
rozpływowe oraz analizy środowiskowe, w wyniku których
zostanie wybrana optymalna i zgodna z prawem lokalizacja
nowych źródeł energii,



ZADANIA ITEP

• wybór najbardziej korzystnych technologii OZE oraz
uzasadnienie wyboru niezbędnych uzupełniających
rozwiązań wspomagających pracę OZE, które są
wymagane do zastosowania w konkretnej ŚGW,

• kompleksowe wsparcie ŚGW i realne działania w
zakresie tematyki pasywizacji budownictwa, elektryfikacji
ciepłownictwa, elektryfikacji transportu i reelektryfikacji
OZE,

• współpraca z firmami zewnętrznymi oraz nadzór
techniczny i inwestycyjny nad przedsięwzięciami
energetycznymi realizowanymi w obszarze ŚGW,

• reprezentowanie elektroprosumentów oraz jednostek
organizacyjnych JST we właściwych urzędach
państwowych, a także względem operatora OSD na rynku
schodzącym energii elektrycznej,



ZADANIA ITEP

• proponowanie uzasadnionych z punktu widzenia techniki i
ekonomii innowacyjnych funkcjonalności instalacji
elektroenergetycznych np. w zakresie pracy wydzielonej
off-grid, magazynowania energii oraz poprawy
efektywności energetycznej, które powinny być
immanentnymi cechami rozwiązań elektroprosumenckich
w obszarze ŚGW.



KTO POWINIEN PEŁNIĆ ZADANIA ITEP?

• ITEP (pretendent do rynków elektroprosumeryzmu) powinien
być gruntownie wykształconym Specjalistą w dziedzinie
elektroprosumeryzmu posiadającym znajomość oraz
zrozumienie zasad TETIP, wiedzę teoretyczną i praktyczną w
omawianym zakresie, interdyscyplinarne kompetencje
techniczne niezbędne do zastosowania na rynkach
elektroprosumeryzmu, znajomość dobrze rozumianych
zasad społecznej gospodarki rynkowej oraz bardzo ważne i
konieczne do zrealizowania przełomowego przedsięwzięcia
społeczne kompetencje nietechniczne zapewniające
efektywną współpracę z uczestnikami transformacji w osłonie
JST, którymi są lokalni elektroprosumenci i mikro oraz mali
przedsiębiorcy.



KTO POWINIEN PEŁNIĆ ZADANIA ITEP?

• Bardzo ważnym czynnikiem jest również szeroko rozumiany
autorytet ITEP i zaufanie wśród lokalnej społeczności, pasja i
zaangażowanie do konstruktywnego i efektywnego działania
na rzecz ŚGW oraz wola i wytrwałość do partnerskiej
współpracy ITEP z wszystkimi uczestnikami złożonego i
rozłożonego na lata procesu TETIP w ŚGW.



PODSUMOWANIE

• przedstawione zagadnienia dotyczą kluczowych aspektów
elektroprosumeryzmu, a w obliczu aktualnych bardzo
dramatycznych i spektakularnych problemów sektora
energetyki schodzącej wprowadzenie TETIP prowadzącej do
kompleksowego rozwiązania aktualnych problemów i jakości
funkcjonowania w ŚGW jest konieczne i bardzo oczekiwane
przez mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz władze
JST. Prawidłowa i realizowana zgodnie ze sztuką TETIP w
ŚGW jest obarczone małym ryzykiem niepowodzenia i
wymaga tylko czasu, kompetencji, zaangażowania ITEP oraz
oddolnej determinacji zainteresowanych środowisk
lokalnych. ŚGW może być wzorcowym przykładem
wprowadzania elektroprosumeryzmu w Polsce i tą szansę
należy urzeczywistnić jak najprędzej,



PODSUMOWANIE

• edukacja, koordynacja działań oraz aktywne i kompleksowe
wspomaganie elektroprosumenta podczas TETIP
realizowanej w ŚGW jest niezwykle istotnym zadaniem
stojącym przed ITEP,

• dla elektroprosumentów z obszaru ŚGW zapewnienie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego
zarówno z punktu widzenia ekonomii dostaw energii jak i
ciągłości zasilania i autonomii pracy instalacji OZE ma
bardzo duże znaczenie praktyczne. ITEP powinien aktywnie
wspomagać elektroprosumentów w wymienionym zakresie
działań,



PODSUMOWANIE

• zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego doskonale
komponują się z zasadą współdzielenia zasobów ZWZ(KSE)
wymagającą pilnych uregulowań legislacyjnych w ramach
nowotworzonego „Prawa elektrycznego” będącego podstawą
funkcjonowania elektroprosumeryzmu oraz noweli „Prawa
Energetycznego”, w trybie dostosowawczym do „Prawa
elektrycznego” w części dotyczącej rynku schodzącym,

• funkcjonalność pracy wydzielonej powinna być immanentną
cechą rozwiązań elektroprosumenckich również w obszarze
ŚGW. Zapewnienie tej funkcjonalności wymaga jednak
zastosowania zweryfikowanych w wymiarze praktycznym
Sieciowych terminali dostępowych STD oraz istotnych zmian
układów automatyki, które zapewnią spełnienie wymagań
bezpieczeństwa oczekiwanego przez OSD,



PODSUMOWANIE

• ponieważ do realizacji TETIP w ŚGW zakłada się szerokie
zaangażowanie posiadających wymagane kompetencje
lokalnych mikro i mini firm nastąpi przełomowa z punktu
widzenia ekonomicznego zmiana polegająca na
pozostawieniu znaczącej części obciążeń podatkowych w
JST. Ta fundamentalna zmiana, konstytuująca nowy ład
podatkowy, powinna być istotnym czynnikiem
dynamizującym TETIP w JST w tym w ŚGW.




