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Elektroprosumeryzm w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu

Idea elektroprosumeryzmu została zdefiniowana wielowymiarowo przez
prof. J. Popczyka i stanowi jeden z filarów neutralności klimatycznej, bazuje na trzech
paradygmatach:

 prosumenckim – ujmującym zagadnienia odpowiedzialności szeroko pojętej jednostki
za samowystarczalność energetyczną,

 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,

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

Idea elektroprosumeryzmu w sposób jednoznaczny prowadzi do wypracowania podejścia, które
powinno towarzyszyć transformacji systemu elektroenergetycznego i systemów zaopatrzenia w ciepło
oraz dobra konsumpcyjne.
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Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetyki

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, a jej celem jest przekształcenie
Unii Europejskiej w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo funkcjonujące
w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r.
osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, chroni środowisko
naturalne i zdrowie swoich obywateli i w której wzrost gospodarczy jest generowany przy
jak najwydajniejszym i zrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych.

Jej celem jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz
ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami
związanymi ze środowiskiem.

Aby osiągnąć te cele, musimy przekształcić wyzwania w zakresie klimatu i ochrony
środowiska w nowe możliwości.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia 4.06.2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez
ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie
zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów
środowiskowych [dostęp: 10.07.2020].
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Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu
kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu
zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia
obywateli”.

Źródło: strona EU: https://ec.europa.eu/poland/news/191211_green_deal_pl [dostęp: 10.07.2020]. 

Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetyki

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne
wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
powstrzymaniu zmian klimatu, przeciwdziałaniu utracie różnorodności biologicznej oraz
zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń. Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne
narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie
sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.
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Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetyki



6Źródło: Pikoń K.: Gospodarka obiegu zamkniętego w ujęciu holistycznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018.

Europejski Zielony Ład w kontekście transformacji energetyki
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Pełna ocena ekonomii gospodarowania zasobami w łańcuchu procesów wytwórczych
powinna uwzględniać:
» ocenę systemową (rachunek skumulowany, rachunek kosztów),
» analizę egzergetyczną jako miernik jakości energii.

Źródło: Stanek W.: Analiza egzergetyczna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2016.

Jak opisywać postępy w kierunku neutralności klimatycznej?
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Metodyka podejścia - M.st. Warszawa

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

elektroprosumeryzmu”

Przykład praktycznego zastosowania metody kosztu termoekologicznego – jako jednej z metod 
opisujących ślad środowiskowy – do celów opracowania mapy drogowej służącej osiągnięciu 

neutralności klimatycznej przez Warszawę w 2050 roku
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – M.st. Warszawa

Analiza modelowa

Pierwszym z wyzwań jest konieczność zapewnienia adekwatności opracowywanego modelu względem
procesów transformacyjnych zachodzących w wielkoskalowej energetyce paliw kopalnych, która zmieniła
swoją trajektorię ze wzrostowej na schodzącą. Ten proces powoduje, że przy opracowaniu nowego modelu
należy zapewnić na każdym etapie jego rozwoju (w latach 2025–2050) kontrolę poziomu bezpieczeństwa
energetycznego transformującego się systemu. W tym celu należy zidentyfikować potencjał (dostępne moce
lokalne i zewnętrzne źródła energii elektrycznej) oferowany na rynkach końcowych przez nowo powstające
środowisko elektroprosumentów, który będzie służyć zaspokojeniu potrzeb energetycznych Miasta.

Analiza ta powinna zostać przeprowadzona wraz z oceną możliwości technicznych realizacji takich działań.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” 
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – M.st. Warszawy

Rynki elektroprosumeryzmu

Drugim wyzwaniem jest dookreślenie wizji nowych rynków elektroprosumeryzmu. W koncepcji
elektroprosumeryzmu dotychczasowe rynki końcowe energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa
transportowe) bazujące na paliwach kopalnych (i jądrowych) są zastępowane przez cztery wschodzące
konkurencyjne rynki: (1) rynek energii elektrycznej czasu rzeczywistego na infrastrukturze sieciowej
średniego i niskiego napięcia, (2) rynek energii elektrycznej off-shore oraz dwa „bezsieciowe” rynki: (3)
urządzeń (technologie, produkty,…) oraz (4) usług (projektowych, instalacyjnych, serwisowych, usługi dla
klastrów,…).

Konieczne jest na tym poziomie zarysowanie dla sektora samorządowego możliwych kierunków oraz
mechanizmów wspomagających powstawanie tych rynków, które będą jednocześnie spełniały wymagania
prawodawstwa (obecnego i przyszłego) krajowego oraz unijnego.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” 
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – M.st. Warszawa

Transformacja sektora elektroenergetycznego w aspekcie rozwoju rynków elektroprosumeryzmu

Trzecim wyzwaniem jest ustrukturyzowanie transformacji sektora energetycznego w sposób zapewniający
techniczne możliwości jej przeprowadzenia, co będzie musiało odbyć się na dwóch oddzielnych ścieżkach.
Pierwsza z nich dotyczyć będzie transformującego się sektora energetyki wielkoskalowej zabezpieczającego
obecnie potrzeby energetyczne Miasta, druga posłuży do określenia zasad budowy nowych rynków
elektroprosumeryzmu. Obydwie ścieżki będą musiały zostać określone w powiązaniu ze sobą nawzajem oraz
wspólnie ze ścieżką rozwoju kompetencji m.st. Warszawy, przygotowującej grupy zadaniowe mające
realizować zadania szczegółowe w ramach transformacji sektora.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” 
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – M.st. Warszawa

Diagnostyka budynków

Czwartym wyzwaniem jest opracowanie zasad diagnostyki budynków i określenie pożądanego stanu
docelowego zasobów budynkowych (zarówno nowych, jak i istniejących), z wykorzystaniem wskaźników
opisujących zapotrzebowanie na ciepło. Celem tego procesu jest wypracowanie granicznych wartości tych
wskaźników pozwalających na dokonanie racjonalnej oceny zasobów budynkowych pod kątem możliwości
elektryfikacji potrzeb grzewczych przy jednoczesnym ich ograniczeniu.

Elektryfikacja w tym zakresie może zajść tylko pod warunkiem ograniczenia energochłonności tych budynków
między innymi ze względów ekonomicznych rozwiązania bazującego na wykorzystaniu energii elektrycznej.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” 
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – M.st. Warszawa

Elektryfikacja rynków końcowych energii elektrycznej

Piątym istotnym wyzwaniem w projektowaniu zasad transformacji jest ponowna elektryfikacja rynku
końcowego energii elektrycznej (reelektryfikacja), będącego dzisiaj w gestii koncesjonowanych
przedsiębiorstw energetycznych, co zgodnie z ideą elektroprosumeryzmu nastąpi z wykorzystaniem źródeł
energii odnawialnej.

Zmiany transformacyjne nie będą mogły dokonać się w oderwaniu od obecnej struktury tego sektora i będzie
się to wiązać z koniecznością wypracowania nowych zasad współpracy z przedsiębiorstwami
energetycznymi. Wygaszanie rynków energetyki wielkoskalowej – można dyskutować odnośnie daty
materializacji tych zjawisk – nastąpi w drodze uwarunkowań zewnętrznych, do implementacji których
samorząd zostanie zobligowany w myśl przepisów unijnych kreślących w perspektywie 2050 roku
neutralność Unii Europejskiej wobec klimatu oraz w drodze drugiej ścieżki, tj. w postaci rozwiązań
wprowadzanych z inicjatywy samorządu generującego bodźce w kierunku podążania ku celowi neutralności
klimatycznej.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy” 



Źródło: Profesor Jan Popczyk ,,Konferencja Energomiting, Warszawa 22 listopada 2021 r.” 

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%)

Tab. 5. Trajektoria wzrostu rynku elektroprosumenckiego 𝟏 na 
obszarach wiejskich – w osłonach OK(JST) 
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Metodyka podejścia - Gmina Pilchowice

„Model energetyczny dla Gminy Pilchowice 
w perspektywie roku 2040 uwzględniający warunki 

elektroprosumeryzmu”

Przykład praktycznego zastosowania metody kosztu termoekologicznego – jako jednej z metod 
opisujących ślad środowiskowy – do celów opracowania mapy drogowej służącej osiągnięciu 

neutralności klimatycznej przez Gminę Pilchowice w 2040 roku
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – Gmina Pilchowice

Analiza modelowa

Pierwszym z wyzwań jest konieczność zapewnienia adekwatności opracowywanego modelu względem
procesów transformacyjnych zachodzących w wielkoskalowej energetyce paliw kopalnych, która zmieniła
swoją trajektorię ze wzrostowej na schodzącą. Ten proces powoduje, że przy opracowaniu nowego modelu
należy zapewnić na każdym etapie jego rozwoju (w latach 2025–2040) kontrolę poziomu bezpieczeństwa
energetycznego transformującego się systemu. W tym celu należy zidentyfikować potencjał (dostępne moce
lokalne i zewnętrzne źródła energii elektrycznej) oferowany na rynkach końcowych przez nowo powstające
środowisko elektroprosumentów, który będzie służyć zaspokojeniu potrzeb energetycznych Gminy
Pilchowice.

Analiza ta powinna zostać przeprowadzona wraz z oceną możliwości technicznych realizacji takich działań.

Źródło: dr inż. P. Plis ,,Cele i wyzwania transformacji energetycznej sektora samorządowego. Modyfikacje Grzegorza Grzegorzycy dla Gminy Pilchowice” 
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – Gmina Pilchowice

Rynki elektroprosumeryzmu

Drugim wyzwaniem jest dookreślenie wizji nowych rynków elektroprosumeryzmu. W koncepcji
elektroprosumeryzmu dotychczasowe rynki końcowe energii (energia elektryczna, ciepło, paliwa
transportowe) bazujące na paliwach kopalnych (i jądrowych) są zastępowane przez trzy wschodzące
konkurencyjne rynki: (1) rynek energii elektrycznej czasu rzeczywistego na infrastrukturze sieciowej
średniego i niskiego napięcia i dwa „bezsieciowe” rynki: (2) urządzeń (technologie, produkty,…) oraz (3) usług
(projektowych, instalacyjnych, serwisowych, usługi dla klastrów,…).

Konieczne jest na tym poziomie zarysowanie dla sektora samorządowego możliwych kierunków oraz
mechanizmów wspomagających powstawanie tych rynków, które będą jednocześnie spełniały wymagania
prawodawstwa (obecnego i przyszłego) krajowego oraz unijnego.
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – Gmina Pilchowice

Transformacja sektora elektroenergetycznego w aspekcie rozwoju rynków elektroprosumeryzmu

Trzecim wyzwaniem jest ustrukturyzowanie transformacji sektora energetycznego w sposób zapewniający
techniczne możliwości jej przeprowadzenia, co będzie musiało odbyć się na dwóch oddzielnych ścieżkach.
Pierwsza z nich dotyczyć będzie transformującego się sektora energetyki wielkoskalowej zabezpieczającego
obecnie potrzeby energetyczne Gminy Pilchowice, druga posłuży do określenia zasad budowy nowych
rynków elektroprosumeryzmu. Obydwie ścieżki będą musiały zostać określone w powiązaniu ze sobą
nawzajem oraz wspólnie ze ścieżką rozwoju kompetencji Gminy Pilchowice, przygotowującej grupy
zadaniowe mające realizować zadania szczegółowe w ramach transformacji sektora.
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – Gmina Pilchowice

Diagnostyka budynków

Czwartym wyzwaniem jest opracowanie zasad diagnostyki budynków i określenie pożądanego stanu
docelowego zasobów budynkowych (zarówno nowych, jak i istniejących), z wykorzystaniem wskaźników
opisujących zapotrzebowanie na ciepło. Celem tego procesu jest wypracowanie granicznych wartości tych
wskaźników pozwalających na dokonanie racjonalnej oceny zasobów budynkowych pod kątem możliwości
elektryfikacji potrzeb grzewczych przy jednoczesnym ich ograniczeniu.

Elektryfikacja w tym zakresie może zajść tylko pod warunkiem ograniczenia energochłonności tych budynków
między innymi ze względów ekonomicznych rozwiązania bazującego na wykorzystaniu energii elektrycznej.
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Metodyka podejścia – kluczowe wyzwania – Gmina Pilchowice

Elektryfikacja rynków końcowych energii elektrycznej

Piątym istotnym wyzwaniem w projektowaniu zasad transformacji jest ponowna elektryfikacja rynku
końcowego energii elektrycznej (reelektryfikacja), będącego dzisiaj w gestii OSD Tauron, co zgodnie z ideą
elektroprosumeryzmu nastąpi z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Zmiany transformacyjne nie będą mogły dokonać się w oderwaniu od obecnej struktury tego sektora i będzie
się to wiązać z koniecznością wypracowania nowych zasad współpracy z OSD Tauron opartych o Zasadę
Współdzielenia Zasobów ZWZ. Wygaszanie rynków energetyki wielkoskalowej – można dyskutować
odnośnie daty materializacji tych zjawisk – nastąpi w drodze uwarunkowań zewnętrznych, do implementacji
których samorząd zostanie zobligowany w myśl przepisów unijnych kreślących w perspektywie 2050 roku
neutralność Unii Europejskiej wobec klimatu oraz w drodze drugiej ścieżki, tj. w postaci rozwiązań
wprowadzanych z inicjatywy samorządu generującego bodźce w kierunku podążania ku celowi neutralności
klimatycznej.
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Gmina Pilchowice jako modelowy przykład 
Elektroprosumenta JST 

Analiza techniczno-ekonomiczna zrealizowana przez Grupę Energopomiar wykazała, że Gmina Pilchowice
może być modelowym przykładem Elektroprosumenta JST ze względu:

1. Na możliwość przeniesienia bogatych doświadczeń zdobywanych podczas realizacji prac tematycznych
dla Miasta stołecznego Warszawa.

2. Na możliwość przeniesienia bogatych wieloletnich doświadczeń praktycznych związanych z realizacją
prac tematycznych dla dużego Elektroprosumenta przemysłowego.

3. Istniejący już teraz duży lokalny potencjał OZE Gminy Pilchowice oraz możliwości dalszego rozwoju.

4. Istniejącą lokalną inicjatywę do działań oraz potrzebę autonomizacji energetycznej rozumianą przez
Mieszkańców oraz Władze Gminy Pilchowice.

5. Istniejące lokalne zasoby Specjalistów oraz Firm pozwalające dynamicznie i w skali praktycznej rozwijać
dwa bezsieciowe rynki urządzeń i usług.

6. Przychylność Związku Gmin i Powiatów.
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Prace zrealizowane oraz plany działań na rzecz Gminy Pilchowice 

1. Grupa Energopomiar spotkała się w październiku 2021 roku w celu wstępnego zasygnalizowania i
omówienia zagadnień elektroprosumeryzmu z Władzami Gminy Pilchowice.

2. ZPBE Energopomiar-Elektryka prowadzi szeroko zakrojone prace techniczne oraz rozwojowe mające na
celu adaptację rozwiązań sprzętowych i informatycznych zastosowanych dla dużego Elektroprosumenta
przemysłowego dla potrzeb Elektroprosumenta JST oraz rozwój nowych niezbędnych do realizacji
zadania elementów infrastruktury sieciowej takich jak np. węzłowe Sieciowe terminale dostępowe STDW.

3. Planuje się ustalenie z zainteresowani stronami zakresu merytorycznego prac.

4. Planuje się uruchomienie w porozumieniu ze Związkiem Gmin i Powiatów zindywidualizowanych
warsztatów dla Specjalistów delegowanych przez JST poświęconych zagadnieniom
Elektroprosumeryzmu.

5. Grupa Energopomiar proponuje uruchomienie przemysłowej instalacji Pilotażowej w Gminie Pilchowice.
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Przykład wizualizacji stanu Obiektu
Elektroprosumenta przemysłowego
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Przykład automatyki wydzielania Obiektu 
Elektroprosumenta przemysłowego
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Przykład automatyki synchronizacji z KSE 
Elektroprosumenta przemysłowego
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Dlaczego instalacja pilotażowa w Gminie Pilchowice 
jest tak ważna ?

1. Instalacja Pilotażowa w Gminie Pilchowice powinna być profesjonalnym, deterministycznym narzędziem z
obszaru automatyki i pomiarów wykonanym od samego początku w standardzie przemysłowym
gwarantującym przyszłą możliwość naturalnego przejścia systemu do pracy docelowej.

2. Instalacja pilotażowa w Gminie Pilchowice ma mieć wymiar bardzo praktyczny i ewoluować do
rozwiązania docelowego, którym jest możliwość pracy autonomicznej Gminy Pilchowice.

3. Poprzez bieżącą obserwację wolumenów, kierunków przepływu oraz jakości energii w punktach styku z
OSD Turon określać aktualny stan zbilansowania w dziedzinie energii i mocy oraz trendy czasowe zmian.

4. Ocena trendów zmian stopnia zbilansowania mocy pozwoli na w oparciu o zweryfikowane praktycznie
algorytmy zaszyte w STDW zabudowanych w punktach styku z OSD na możliwość uzasadnionego
technicznie i ekonomicznie, bezpiecznego przejścia obszaru Gminy Pilchowice do pracy autonomicznej.

5. Instalacja pilotażowa powinna w trybie online współpracować z pracującymi na terenie Gminy
rozwiązaniami OZE, systemami pomiarowymi i informatycznymi OSD (zasada ZWZ), na bieżąco
monitorować i wizualizować stan nadzorowanego obszaru autonomicznego Gminy Pilchowice oraz
aktywnie i realnie wspomagać działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej Gminy.



Źródło: Profesor Jan Popczyk ,,Konferencja Energomiting, Warszawa 22 listopada 2021 r.

Po co jest potrzebna reforma DURE ?

Aby odwrócić kierunek inwestycji: odgórnych na oddolne

Tab. 7. Liczba mikro i małych firm potrzebnych w Polsce
do zrealizowania transformacji TETIP

(oszacowanie poglądowe)

liczba firm liczba pracowników
w firmie

liczba zatrudnionych
w Polsce

Firmy mikro 64 tys. 6 384 tys.

Firmy  małe 4 tys. 24 96 tys.

Razem - - 480 tys.
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Podsumowanie …
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Dziękujemy za uwagę


