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poradnik elektroprosumeryzmu = opracowanie SZEP 
w trakcie przygotowania

cele opracowania: 

• popularyzacja dorobku i wiedzy PPTE2050/SZEP

• edukacja elektroprosumentów

• upowszechnienie nowej terminologii

motywy podjęcia prac:

• kryzys energetyczny, który tlił się przez lata, ale z pełną siłą wybuchł po 24 lutego 2022 
i zapewne osiągnie punkt kulminacyjny zimą 2022/23

• powszechny brak wiedzy i przygotowania społeczeństwa oraz manipulacje władzy i 
mediów



perspektywa przedsiębiorcy

orientacja biznesowa i kryteria etyczne

planować i sprzedawać nowoczesne rozwiązania energetyczne 
w duchu elektroprosumeryzmu

nie wolno sprzedawać za wszelką cenę rozwiązań nie 
dopasowanych do potrzeb odbiorcy i nie respektujących 
lokalnych uwarunkowań systemowych (sieciowych)



nie inżynier

przyjęcie jako punktu 
wyjścia analiz inżynierskich 

wypracowanych w 
środowisku KIE

• wyzwanie - udostępnienie wiedzy bez 
uproszczeń

• podstawowe kryteria dla powszechnego 
zrozumienia:

o bilansowanie na wszystkich poziomach 
(OK)

o pełne wykorzystanie dostępnych 
technologii (wytwarzanie, przesył, 
magazynowanie, sterowanie)



inżynier -
samorządowiec

ranking technologii:

1. pasywizacja budownictwa,

2. elektryfikacja ciepłownictwa,

3. elektryfikacja transportu,

4. użytkowanie energii elektrycznej, 
rozwój elektrotechnologii, przemysł 
4.0, gospodarka GOZ,

5. reelektryfikacja OZE



doraźne 
rozwiązania 

antykryzysowe 

przykłady działań elektroprosumenckich 
mikroekonomicznych

• układy gwarantowanego zasilania 
UGZ

• mobilne układy zasilania MUZ,

• obniżenie mocy, 

• obniżenie temperatury, 

• częściowe wyłączanie oświetlenia, 

• ocieplanie budynków, 

• zapewnienie awaryjnych miejsc 
pracy w J.S.T.



doraźne 
rozwiązania 

antykryzysowe 
c.d. 

przykłady działań elektroprosumenckich 
makroekonomicznych

• zwiększenie wykorzystania sieci 
poprzez dostęp do informacji o 
rzeczywistych mocach 
przyłączeniowych w danym 
punkcie, 

• zmiana prawa dla elektrowni 
wiatrowych,

• zmiana przepisów o linii 
bezpośredniej.



rozwiązania 
przyszłościowe 

zwiększające 
odporność 

elektroprosumencką

• budowa minicentrów 
energetycznych, 

• sieciowe terminale dostępowe, 

• klastry energii/spółdzielnie 
energetyczne, 

• większe obszary autonomiczne, 

• instalacje PV na obiektach 
komunalnych, 

• elektrownie wiatrowe i biogazowe, 

• nowa ustawa Prawo elektryczne.



potrzeba chwili

wykorzystać bieżącą sytuację jako dźwignię 
do przeprowadzenia zmiany systemowej
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