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Od bezpieczeństwa energetycznego do elektroprosumenckiej odporności kryzysowej

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne to dostęp do energii obejmujący dostępność zasobów, spadającą
zależność od importu, mniejsze negatywne skutki dla środowiska, konkurencję i efektywność
rynkową, poleganie na własnych źródłach energii, które są środowiskowo czyste.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency, IEA) 

Stan gospodarki umożliwiający pokrycie bezpiecznego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
zachowaniu wymagań ochrony środowiska

Ustawa Prawo energetyczne

Adekwatność dostaw
Zapewnienie pokrycia potrzeb energetycznych za pomocą zasobów własnych (źródeł, magazynów,
...) wykorzystując lokalne bilansowanie, prognozy, funkcjonalności przekształtników, a także
wykorzystując dostęp do zasobów KSE wtedy, gdy jest to konieczne, z uwzględnieniem zasady
ZWZ-KSE.
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Elektroprosumeryzm – dlaczego?

Ranking działań elektroprosumeryzmu:
1. pasywizacja budownictwa,
2. elektryfikacja ciepłownictwa,
3. elektryfikacja transportu,
4. użytkowanie energii elektrycznej

i elektrotechnologie w środowisku cyfrowym 
i gospodarki GOZ, 

5. reelektryfikacja OZE.
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Pokrycie potrzeb energetycznych w elektroprosumeryzmie
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Źródła PV

Technologie elektroprosumeryzmu

Elektrownie wiatrowe morskie

Elektrownie wiatrowe
Elektrownie i mikro 

elektrownie biogazowe 

Źródła OZE

Technologie GOZ

Technologie 

magazynowe

Akumulatory 

chemiczne

Magazyny ciepła

Technologie 

wodorowe

Elektrownie 

szczytowo-pompowe

Zmiana sposobu 

użytkowania energii

Reakcja na cenę 

rynek RCR

Technologie ICT Przemysł 4.0

Gospodarka 4.0
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Segment (prosumencki)

Napięcie 

autonomizacji 

(względem 

KSE)

Udział 

w ogólnej 

liczbie 

ludności

Udział w rynku 

energii el.

w stanie B

Podstawowe 

technologie

Horyzont 

neutralności 

klimatycznej

sołectwo 

do 1000 mieszkańców, 

40 tys. sołectw

nN 22% 10% PV, µEW, µEB, 2035

gmina wiejska (1500)

i miejsko-wiejska (650)
nN-SN 28% 16% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2040

miasto do 50 tys. 

mieszkańców (1700)
nN-SN 12% 9% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2040

miasto 50 do 500 tys. 

mieszkańców (70)
nN-SN-110 kV 18% 16% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2045

aglomeracje powyżej 

500 tys. mieszkańców 

(8 aglomeracji)

nN-SN-110 kV

-NN
20% 25%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii el. (JREE)

2050

elektroprosument

w segmencie wielkiego 

przemysłu 

110kV-NN

-(AC-DC-AC)
(-) 10%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii el. (JREE)

2050

elektroprosument

w segmencie krytycznej 

infrastruktury 

transportowej 

SN-110kV-NN

-(AC-DC-AC)
(-) 15%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii el. (JREE)

2050

Synteza praktycznego wymiaru transformacji TETIP: trajektoria dochodzenia do neutralności 
klimatycznej (wygaszania energetyki WEK-PK) w osłonach elektroprosumenckich:

OK(JST/S), OK(JST 1,…, 4), OK(EP/P), OK(IK/T)

Propozycja: Jan Popczyk



TRANSFORMACJA TETIP A→B Z CELEM, ALE RESPEKTUJĄC PROCES
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STAN A

https://www.pse.pl

https://bezel.com.pl

TRANSFORMACJA TETIP

STAN B

Bezpieczeństwo 

energetyczne
Sandboxy

Odporność 

elektroprosumencka 

(adekwatność dostaw)

ELEKTROPROSUMERYZCJA

https://www.pse.pl/
https://bezel.com.pl/


Budowa odporności elektroprosumenckiej
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Odporność elektroprosumencka

To końcowy stan procesu budowania własnej niezależności energetycznej, aż do
osiągnięcia racjonalnego (uzasadnionego ekonomicznie) poziomu
samowystarczalności energetycznej, realizowana zgodnie z trajektorią TETIP
w sekwencji:

(on → on/off → off) grid

wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Odporność elektroprosumencka obejmuję wykorzystanie energii elektrycznej jako
energii napędowej, zastępując wszystkie obecne rynki paliw kopalnych.
Realizowana jest w środowisku kosztu krańcowego i efektywności krańcowej,
oraz zasady pomocniczości.

on on/off off→ →



Budowa odporności elektroprosumenckiej
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Odporność elektroprosumencka
on on/off off→ →

źródła z produkcją 
wymuszaną 

magazyny energii

elektrownie lub/i mikro 
elektrownia biogazowa

bloki combi – gazowe

elektrownie dieslowskie

UGZ

przekształtniki hybrydowe

+ + kształtowanie profili

magazyny ciepła

pasywizacja budownictwa

elektryfikacja ciepłownictwa

elektryfikacja transportu

użytkowanie energii elektrycznej 
i elektrotechnologie w środowisku 
cyfrowym i gospodarki GOZ 

Rynek wschodzący 1 – osłony OK(JST1) - OK(JST5) 

Rynek wschodzący 2 – osłony OK(JST6)

+

korytarz IU - kotwica
rynek offshore
europejski jednolity rynek energii elektrycznej

Konieczna zmiana metody
Sama technika wymusi przeinwestowanie 
w technologie, a zwłaszcza magazyny.
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2. Szkolenie specjalistów ds. kryzysowej (energetycznej) 
odporności elektroprosumenckiej JST (bezpieczeństwa 

transformacji energetycznej JST)



Szkolenie dla ŚZGiP
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Szkolenie specjalistów ds. kryzysowej (energetycznej) odporności 
elektroprosumenckiej JST (bezpieczeństwa transformacji energetycznej JST)

Wykładowcy Afiliacja

prof. J. Popczyk PPTE2050

dr inż. K. Bodzek PPTE2050, KENER Pol. Śl.

dr inż. Z. Konopka ELKON

dr inż. M. Fice SEP, Politechnika Śląska

dyr. T. Słupik

dr inż. P. Plis
Energopomiar

prezes J. Wrzosek

mgr inż. G. Grzegorzyca
Energopomiar Elektryka

prezes R. Gawlik Eko Unia

prof. P. Ruszkowski Collegium Civitas

prezes G. Tomasik PGB, MCX

prezes A. Jurkiewicz eGIE

prof. H. Majchrzak PGB, MCX

prof. J. Dach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu



Zakres tematyczny
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Program szkolenia specjalistów ds. kryzysowej (energetycznej) odporności 
elektroprosumenckiej JST (bezpieczeństwa transformacji energetycznej JST)

A. Blok tematów podstawowych

1. Transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

2. Analizator kryzysowej (energetycznej) odporności elektroprosumenckiej JST 

3. Elektrotechnologie, przemysł 4.0 i ciepłownictwo komunalne w aspekcie transformacji 

TETIP do elektroprosumeryzmu

4. Inżynier transformacji TETIP(JST) dla sołectw i małych JST

5. Elektroprosumeryzm – unijne finansowanie i unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji 

– wyzwania 

6. Badania socjologiczne w obszarze transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

B. Blok produktów o przełomowym znaczeniu dla transformacji TETIP i dużym 

potencjale wdrożeniowym

7. Platforma techniczno-handlowa wirtualnego rynku energii elektrycznej

8. Produkty dla spółdzielni mieszkaniowych i sołectw przyłączonych do KSE za pomocą 

transformatorów SN/nN

9. (Modułowa) elektrownia biogazowa z modułem wytwórczym klasy 0,5/1 MW na rynku 

technicznym w osłonie kontrolnej JST 

10. Zasoby substratów biogazowych w gospodarce GOZ i technologie biogazowe na obszarach 

wiejskich



Podsumowanie przedsięwzięcia
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Warunek: przygotowanie projektu
dotyczącego zagadnień związanych 

z transformacją energetyczną gminy

Uczestnicy:

Pracownicy samorządowi (24 osoby) zajmujący się planowaniem energetycznymi 
gospodarowaniem energią, ochroną środowiska lub zarządzaniem strategicznym, którzy 
mają (lub będą mieć) realny wpływ na prowadzone na obszarze miasta/gminy procesy 
związane z transformacją energetyczną
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Forum Kompetencji Elektroprosumenckich

STRACH PRZED KRYZYSEM ENERGETYCZNYM NIE JEST POTRZEBNY: 
jak zbudowanie kompetencji elektroprosumenckich może się stać szansą polskich odbiorców energii, 
przedsiębiorców i samorządów

Część 1.
Podstawy teoretyczne. Doktryna Transformacji Energetycznej w Trybie Innowacji Przełomowej (TETIPE).
Praktyka elektroprosumeryzmu. Wielkie błędy poznawcze energetyki WEK

Część 2.
Trzy najważniejsze heterogenne obszary gospodarcze podlegające unifikacji na trajektorii TETIPE:
budownictwo, ciepłownictwo oraz użytkowanie energii elektrycznej, w tym rozwój elektrotechnologii,
plastyczność przemysłu 4.0 na rynku energii elektrycznej i Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ)

Część 3.
Od schodzących rynków technicznych KSE do wschodzących wirtualnych systemów elektrycznych (WSE)
na trajektoriach elektroprosumeryzacji

Część 4.
Od bezpieczeństwa energetycznego do elektroprosumenckiej odporności kryzysowej

Część 5.
Warsztaty w środowisku osłon elektroprosumenckich (on → on/off) grid

Propozycja: Jan Popczyk
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3. ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI INTEGRACYJNYCH
- wybrane aspekty



Roczny profil zapotrzebowania i produkcji PV dla sieci nN
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Zapotrzebowanie – 36 MWh/rok

Produkcja PV – 36 MWh/rok

Produkcja PV

Zapotrzebowanie

M
o
c,

 k
W

Czas, h



Zwiększanie zdolności integracyjnych – ograniczenia węzłowe
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Reakcja na przekroczenie ograniczeń napięciowych

regulacja Uz

zmiana parametrów 
sieci Rz i Xz zmiana P

zmiana Q

może być 
prowadzona 

w sposób ciągły 
w stacjach SN/nN

bardziej 
rozbudowana stacja 
transformatorowa

przebudowa sieci

bardzo kosztowna
w większości 

przypadków nie 
uzasadniona 

- zadziałanie 
zabezpieczeń

- charakterystyka 
P=f(U)

- sygnały sterujące 
(OSD, OHP)

ograniczenie 
produkcji energii

regulacja mocy 
biernej

dla małej reaktancji 
linii może być mało 

skuteczna

zwiększenie strat 
mocy czynnej

Konieczność zapewnienia jakości energii !!!



Strategie sterowania napięciem w sieci nN
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1. Kontrola ograniczeń węzłowych

2. Minimalizacja sumarycznych kosztów strat gospodarczych u odbiorców

3. Minimalizacja rocznych kosztów pracy sieci

4. Minimalizacja kosztów strat mocy i energii w sieci ponoszonych przez OSD

5. Minimalizacja względnych strat energii w sieci

6. Minimalizacja kosztów całkowitych 

7. Minimalizacja kosztów całkowitych oraz kosztów bonifikat lub upustów 
w skutek przekroczenia odchyleń napięcia i przerw w dostawie

8. Minimalizacja kosztów odchyleń napięcia

9. Maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii (np. przez OSD)



Problem napięcia a może maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii ???
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Przykładowe przebiegi 
napięcia stacji SN/nN



Akumulator - strategie sterowania pracą akumulatora

20

Maksymalizacja wykorzystania

produkcji źródła PV

bilans OK1

SOC=100 %

– maksymalna moc zwracana do KSE przez OK2 (transformator SN/nN)

– maksymalna moc pobierana do KSE przez OK2 (transformator SN/nN)

bilans OK1

SOC=100 %

bilans OK1

SOC=100 %

PV= 0,5 PVn

bilans OK1

Produkcja tylko na potrzeby własne – brak zwrotu 

energii do sieci nN (współczynnik netmeteringu = 0)

Zwrot do sieci z mocą mniejszą od 0,5 P (PV)

Wirtualny magazyn - STD

zapotrzebowanie 36 MWh, produkcja PV: 36 MWh

WGmax= 170 %

WGmax= 100 %

WGmax= 100 %

WGmax= 100 %

20
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Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

𝐸• =
𝐸

ȁmax 𝐸 σ 𝐸𝑃=0
; 𝑃• =

𝑃

ȁmax 𝑃 σ 𝐸𝑃=0

Wariant 1 - Wykorzystanie źródeł PV.

Wariant 2 - Struktura wytwórcza charakterystyczna dla obszarów miejsko-wiejskich 

i obejmująca technologie OZE takie jak źródła PV, elektrownie wiatrowe (pojedyncze) oraz 

mikro elektrownie i elektrownie biogazowe.

Wariant 3a - Wykorzystanie magazynów energii (akumulatorów) - praca indywidualna 

Wariant 3b - Wykorzystanie magazynów energii (akumulatorów) - wirtualny magazyn

Wariant 4 - Zmiana sposobu użytkowania energii (reakcja na sygnał cenowy).

Względne uporządkowane profile niezbilansowania klastra dla czterech stanów 

Bilans energii w systemie(WSE)



Bilans energii w dniu niskiej produkcji źródeł PV i EW
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18 stycznia

• źródła PV
• elektrownie wiatrowe

• źródła PV
• elektrownie wiatrowe
• mikroelektrownie biogazowe
• elektrownie biogazowe
• akumulatory
• kształtowanie profili (RCR)
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4. KATALOG REFERENCYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
ELEKTROPROSUMERYZMU DLA JST
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Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Założenia: 

1. Bilansowanie na podstawie 15-minutowych profili

2. Deficyt na poziomie 1 %

3. Energia w jednostkach względnych, %

4. Moc w jednostkach względnych

5. Elektrownie i mikroelektrownie biogazowe wyposażone w zasobniki

6. Kształtowanie profilu za pomocą DSM/DSR z podatnością 15 %

7. DSM/DSR bez dodatkowego wynagrodzenia, tylko reakcja na koszty wytwarzania energii

8. Akumulatory o pojemności dobranej zgodnie ze zależnością:
1 kW w źródłach PV 1 kWh pojemności akumulatora

9. Koszt energii akumulatora uwzględnia tylko rzeczywiste wykorzystanie

𝐸• =
𝐸 ∙ 100%

ȁmax 𝐸 σ 𝐸𝑃=0

𝑃• =
𝑃

ȁmax 𝑃 σ 𝐸𝑃=0



25

Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Charakterystyka miksu wytwórczego dla czterech osłon kontrolnych

Osłona Kontrolna

OK(JST1) OK(JST2) OK(JST3) OK(JST6)

źródła PV    
mikroelektrownie wiatrowe    
elektrownie wiatrowe    
mikroelektrownie biogazowe    
elektrownie biogazowe    
mineralizacja (GOZ)    
elektrownie wiatrowe offshore    
gazowe źródła kogeneracyjne    
agregaty prądotwórcze (UGZ)    

OK(JST1) - wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
OK(JST2) - gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców
OK(JST3) - miasto 50-100 tys. wraz z powiatem (jeśli jest)
OK(JST6) - Warszawa, GZM
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Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Struktura źródeł wytwórczych dla wybranych osłon OK(JST)

Osłona Kontrolna

OK(JST1) OK(JST2) OK(JST3) OK(JST6)

Względna produkcja energii E•, %

źródła PV 40 40 32 20

mikroelektrownie wiatrowe 5 5 0 2

elektrownie wiatrowe 0 25 38 18

mikroelektrownie biogazowe 55 10 5 0

elektrownie biogazowe 0 20 25 5

mineralizacja (GOZ) 0 0 0 5

elektrownie wiatrowe offshore 0 0 0 38

gazowe źródła kogeneracyjne 0 0 0 9

agregaty prądotwórcze (UGZ) 0 0 0 4

Kształtowanie profili

usługi DSM/DSR, % 15 15 15 15

akumulatory, % 8 8 6 4

Bilans energetyczny

Saldo, % 5 2 0 -1

Nadwyżka, % 6 3 1 0

Deficyt, % 1 1 1 1

OK(JST1) - wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
OK(JST2) - gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców
OK(JST3) - miasto 50-100 tys. wraz z powiatem (jeśli jest)
OK(JST6) - Warszawa, GZM
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Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Uporządkowany profil niezbilansowania potrzeb energetycznych

Zbilansowanie przez 8500 h 
(w tym od 600 h nadwyżki)

𝑃• =
𝑃

ȁmax 𝑃 σ 𝐸𝑃=0

OK(JST1)

OK(JST2)

OK(JST3)

OK(JST4)

OK(JST1)

OK(JST2)

OK(JST3)

OK(JST4)

OK(JST1)

OK(JST2)

OK(JST3)

OK(JST4)
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Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Koszty krańcowe dostaw energii elektrycznej w OK(JST) 

Koszt jednostkowy,

PLN/MWh

źródła PV 250

mikroelektrownie wiatrowe 550

elektrownie wiatrowe 350

mikroelektrownie biogazowe 650

elektrownie biogazowe 700

mineralizacja (GOZ) 500

elektrownie wiatrowe offshore 350

gazowe źródła kogeneracyjne 400

agregaty prądotwórcze (UGZ) 1500

akumulatory 2000

OK(JST1) - wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
OK(JST2) - gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców
OK(JST3) - miasto 50-100 tys. wraz z powiatem (jeśli jest)
OK(JST6) - Warszawa, GZM

Osłona Kontrolna

OK(JST1) OK(JST2) OK(JST3) OK(JST6)

Koszt energii, PLN/MWh 485 420 421 400

Średni koszt energii elektrycznej

Problem z rankingiem technologii !!! - potrzebny koszt krańcowy

Krzysztof Bodzek: Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu(WSE) do wskazówek projektowania struktury miksu energetycznego – studium 

przypadków, Biuletyn PPTE2050 nr 2/2020, Energetyka 7/2020

W kosztach stałych (2020)- sprzed kryzysu surowcowego i politycznego

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/02_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202_2020.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/02_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202_2020.pdf


29

Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST

Koszty krańcowe dostaw energii elektrycznej w OK(JST) 

OK(JST1)
średnioroczny koszt: 485 PLN/MWh 

OK(JST2)
średnioroczny koszt: 420 PLN/MWh 

OK(JST3)
średnioroczny koszt: 421 PLN/MWh 

OK(JST6)
średnioroczny koszt: 400 PLN/MWh 
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5. ELEKTROPROSUMERYZACJA 
ZA POMOCĄ OSŁON OK(JST)



Koncepcja  samowystarczalności energetycznej
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Gmina  Psary 
Liczba sołectw: 10

Powierzchnia: 46 km2

Liczba mieszkańców: 12.221

Liczba gospodarstw: 4823

Sieci: nN i SN

Dwie linie nN podłączone do stacji 
transformatorowej SN/nN



TRANSFORMACJA TETIP DO ELEKTROPROSUMERYZMU
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rynek schodzący WEK (JWCD, nJWCD)
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Charakterystyka osłon kontrolnych jednostek JST – OK(JST) 

Segment (elektro-

prosumencki)

Napięcie 

autonomizacji 

(względem KSE)

Udział 

w ogólnej 

liczbie ludności

Udział w rynku energii 

elektrycznej w 

elektroprosumeryzmie

Roczne potrzeby 

w elektroprosu-

meryzmie kWh/os

Horyzont 

neutralności 

klimatycznej

sołectwo do 1000 

mieszkańców, 

(40 tys. sołectw)

OK(JST1)

nN 22% 10% 2500 2035

gmina wiejska 

(1500)

OK(JST2)

i miejsko-wiejska 

(650)

OK(JST3)

nN-SN 28% 16% 3100 2040

miasto do 50 tys. 

mieszkańców (1700)

OK(JST4)

nN-SN 12% 9% 4300 2040

miasto 50 do 500 

tys. mieszkańców 

(70)

OK(JST5)

nN-SN-110 kV 18% 16% 4900 2045

aglomeracje powyżej 

500 tys. 

mieszkańców 

(8 aglomeracji)

OK(JST6)

nN-SN

-110 kV-NN
20% 25% 6200 2050



Elektroprosumeryzacja Polski za pomocą osłon OK(JST)
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Przykład analizy transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu 

Etap 1

Etap 3

Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki 
elektroprosumeryzmu
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6. Analizator Elektroprosumeryzmu
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Analizator Elektroprosumeryzmu

Gmina miejsko-wiejska 10 tys. mieszkańców

Funkcjonalności/wyniki:
• Wartość zapotrzebowania i zapotrzebowania jednostkowego w elektroprosumeryzmie
• Horyzont Transformacji
• Zatrudnienie związane z OZE
• Trajektoria zapotrzebowania (co 5 lat)
• Struktura źródeł OZE i trajektoria pokrycia potrzeb
• Wizualizacja trajektorii zapotrzebowania i pokrycia potrzeb  (co 5 lat)

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Analizator_Elektroprosumeryzmu.xlsx

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Analizator_Elektroprosumeryzmu.xlsx
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Analizator_Elektroprosumeryzmu.xlsx
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