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mała gmina wiejska?  
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Słownik BPME (1) 
pierwszy raport w Cyklu Raportów BPME (12 raportów)  

TEORIA 

1. Sekwencja: energetyka prosumencka (jest to już praktyka) → monizm 
elektryczny OZE (w 2020 jest konceptem teoretycznym) → transformacja 

energetyczna (w 2020 oznacza wejście procesu w tryb innowacji przełomowej) 
→ elektroprosumeryzm 2050 (ten będzie praktyką w 2050, a jest heurystyką 

w 2020) 

2. Dziesięć składowych (aspektów, płaszczyzn) transformacji energetycznej 

3. Sześć błędów poznawczych transformacji energetycznej 2020 

4. Monizm elektryczny 2020: koncept teoretyczny przekładający się w praktyce na 
heurystykę elektroprosumeryzmu 2050 i innowację przełomową 2020 

 

OSZACOWANIA  

5. Rynki energetyczne 2020 

6. Elektroprosumeryzm 2050 

7. Trajektoria 2020 → 2050 
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Słownik BPME (2) 

 

USTROJOWA REFORMA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

8. Źródła wytwórcze OZE: kanoniczny miks technologiczny 

9. Architektura rynku energii elektrycznego: dwa rynki wschodzące i rynek 
schodzący 

10. Kanoniczny system osłon kontrolnych w KSE 

11. Nowa struktura (dekompozycja) bezpieczeństwa elektroenergetycznego 

12. Zasada TPA+: sieciowy terminal dostępowy do zasobów KSE 

13. Opłata sieciowa za użytkowanie sieci nN-SN 

14. Mechanizmy rynku czasu rzeczywistego 

15. Poligony demonstracyjne regulacji prawnych wirtualnych systemów 
elektrycznych 

16. Ustawa Prawo elektryczne 
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Słownik BPME (3) 

 

RESTRUKTURYZACJA ENERGETYKI WEK 

17. Wygaszanie górnictwa węglowego (oprócz koksowego) 

18. Restrukturyzacja elektroenergetyki (wygaszanie elektrowni węglowych, 

pomostowe dostosowanie wybranych bloków węglowych JCWD do pracy bilansującej, 
restrukturyzacja sieci WN-NN) 

19. Restrukturyzacja ciepłownictwa i gazownictwa (obejmującego: wydobycie krajowe, 
terminal LNG,  zasoby magazynowe  i infrastrukturę sieciową (od strategicznych 
gazociągów do sieci niskiego ciśnienia) 

20. Restrukturyzacja przemysłu przetwórstwa ropy naftowej i infrastruktury paliw 
transportowych (obejmującego: rafinerie i przemysł petrochemiczny, infrastrukturę 
dostawczą paliw transportowych, w tym zapasy strategiczne)  

 

TRANSFORMACJA PRZESTRZENI POJĘCIOWEJ 

21. Odejście sektorowego zamętu pojęciowego do historii (cztery rynki 
elektroprosumeryzmu  vs wielkie zbiory wielkości fizycznych, w tym rodzajów energii oraz 
liczne: sektory, rynki sektorowe, rynki dóbr inwestycyjnych, rynki urządzeń, rynki usług) 

22. Odejście sektorowych systemów jednostek do historii 

 

PODRÓŻ W NIEZNANE 

23. Co po elektroprosumeryzmie  (po 2050)? 
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POKONWERSATORYJNE ROZSZERZENIE SZCZEGÓŁOWE*  

1. W wyniku dyskusji konwersatoryjnej zamieszcza się na kolejnych slajdach 
(7, 8) strukturę bilansu produkcji energii elektrycznej elektroprosumeryzmu 2050 (stan B) 
jako heurystykę 2020 (stan A) transformacji energetycznej.  Dalej, przedstawia się 
oszacowania ekonomiczne rocznych kosztów zaspokojenia potrzeb energetycznych w 2020 
i rocznych kosztów produkcji energii elektrycznej w elektroprosumeryzmie 2050 (dla 
porównania podaje się także roczny koszt zaspokojenia potrzeb energetycznych  2050 
w wypadku, gdyby była realizowana polityka energetyczna PEP2040) 

2. Na slajdzie 10 przedstawia się oszacowania ekonomiczne transformacji energetycznej do 
elektroprosumeryzmu 2050 

3. Na slajdach 11 i 12 przedstawia się zarys analizy rynkowej realizowalności  transformacji 
energetycznej do elektroprosumeryzmu 2050 

4. Slajd 13 przedstawia ukierunkowanie najważniejszych propozycji działań 
w obszarze uregulowań prawnych  (w szczególności  obejmują one obszar ustrojowej 
reformy runku energii elektrycznej)  

5. Podkreśla się, że dyskusja konwersatoryjna dała podstawę autorowi prezentacji do 
zweryfikowania struktury krajowego bilansu produkcji energii elektrycznej 
w elektroprosumeryzmie 2050 w stosunku do tego, który proponował dotychczas (od 2018 
r.). Polegającego mianowicie na: 1° - zmniejszeniu udziału offshoru z 30% do 25% 
i zrównaniu z tym udziałem (25%) udziału elektrowni wiatrowych lądowych (rezygnacja 
z „widełek” 20-25%), 2° - wprowadzeniu do bilansu energii elektrycznej z gospodarki 
obiegu zamkniętego w części dotyczącej wykorzystania RDF (4 mln ton RDF) na poziomie  
5%, w konsekwencji udział elektrowni biogazowych został zapisany w bilansie  
jednoznacznie na poziom 10% (rezygnacja z „widełek” (10-15%) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Rozszerzenie ma podstawę w szczególności w Raporcie 12 Cyklu BPEP na platformie PPTE2050, www.ppte2050.pl      
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POLSKI BILANS ENERGETYCZNY 2019 
(energetyka węgla, ropy i gazu) 

--------------------------------------------- 
energia chemiczna – 1100 TWh 

energia końcowa – 600 TWh 

zaspakajanie usług energetycznych w środowisku 
MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 2050 

------------------------------------------------------------ 
energia (elektryczna) napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh 

energia użyteczna – 205 TWh     

OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI HEURYSTYKI TRANSFORMACJI 2020 
(W POSTACI BILANSU ELEKTROPROSUMERYZMU 2050)  

tradycyjny (obecny) rynek energii elektrycznej 
130 TWh           95 TWh 

------------------------------------------------ 
pasywizacja budownictwa 

150 TWh            30 TWh  
------------------------------------------------ 

 elektryfikacja ciepłownictwa 
(30+15) TWh           15 TWh   

------------------------------------------------ 
elektryfikacja transportu 
200 TWh             65 TWh 

Reelektryfikacja OZE 

energia
% 

Moc 
GW 

GOZ 5 1,2 

μEB 5 1,2 

EB 10 2,5 

EW 25 14 

PV 30 60 

offshore 25 12 



rynek wschodzący 1 

rynek wschodzący 2 

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

C-GEN 

(50 MW)

1400

86
370

rynek schodzący WEK (JWCD, nJWCD) 

transformacja 
energetyki 

100% EP w horyzoncie 2040  
OZE (bez ofshore) 

100% EP w horyzoncie 2050  
(w tym 50% offshore) 

struktura (w %) krajowego bilansu 
energii elektrycznej 2050 

POTENCJAŁ ELEKTROPROSUMERYZMU 
W POLSCE (bilanse cd.) 



OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI  
oszacowania ekonomiczne 1 

(koszty pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną) 

2019 – 200 mld PLN 

2050, elektroprosumeryzm – 40 mld PLN 

2050, wariant PEP2040 – 200 mld PLN  
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OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI RAPORTU 
oszacowania ekonomiczne 2 

(możliwości finansowania „sprawiedliwej” transformacji) 

Skumulowana (2020-2050) nadwyżka – 2 bln 

Nakłady inwestycyjne na reelektryfikację OZE – 750 mld PLN 

Pasywizacja budownictwa i elektryfikacja ciepłownictwa –  (500+350) mld PLN 

Elektryfikacja transportu – 200 mld PLN 
 

 

Na „sprawiedliwą” transformację pozostaje – 200 mld PLN  
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OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI RAPORTU 
wystarczalność sił rynkowych do zrealizowania transformacji energetyki 

do elektroprosumeryzmu 2050 
w zakresie reelektryfikacji OZE oraz elektryfikacji transportu 

Reelektryfikacja OZE 
Baza (2019) – produkcja w źródłach OZE (rynek wschodzący 1): 13 TWh 
Roczny przyrost na rynku wschodzącym 1 równy 8%, produkcja 2050: 145 TWh    
Budowa na rynku wschodzącym 2 jednej farmy 1,4 GW co około 3 lata, produkcja 2050: 55 TWh 

 

Elektryfikacja transportu 
Baza (2019) – 20 mln samochodów; roczny rynek nowych samochodów (zweryfikowany w wersji beta 
prezentacji : 0,6 mln (w Raporcie bazowym jest 0,5 mln); przeciętna cena zakupu nowego samochodu, 
tradycyjnego: 80 tys. PLN; prognoza (na 2025) liczby samochodów elektrycznych według programu rządowego:  
1 mln (program z 2017) oraz 300 tys. (informacja z 2019); osiągalna rynkowa cena zakupu samochodu 
elektrycznego (po uwzględnieniu deklarowanego przez państwo wsparcia w sferze mechanizmów podatkowych): 
90 tys. PLN 
Charakterystyka stanu bazowego wskazuje jednoznacznie, że konieczna jest jego fundamentalna racjonalizacja. 
Podstawą racjonalizacji jest skumulowana nadwyżka transformacyjna (jej część), alokowana rynkowo do 
segmentu elektryfikacji transportu, wynosząca 200 mld PLN.  Wsparcie (rynkowe) możliwe dzięki tej  nadwyżce 
zapewnia jednostkową „ekstensywną” obniżkę ceny (każdego „pierwszego” samochodu elektrycznego na rynku 
20 milionowym) równą 10 tys. PLN (obniża cenę rynkową samochodu elektrycznego do poziomu obecnej ceny 
samochodu z silnikiem spalinowym). Jeśli jednak cały rynek samochodów skurczy się w horyzoncie 2050 do 
10 mln (jest to całkowicie racjonalne, bardzo potrzebne; chodzi przy tym o zmniejszenie liczby samochodów 
związane ze stylem życia, nie wywołujące istotnego wzrostu inwestycji substytucyjnych), to obniżka ceny 
każdego pierwszego samochodu (na jedynym rynku samochodów elektrycznych) wynosi 20 tys. PLN). Jest to 
potwierdzenie racjonalności elektryfikacji transportu elektrycznego (elektryfikacji zapewniającej zużycie energii 
elektrycznej wynoszące tylko 15 kWh na 100 km przebiegu, w porównaniu z obecnym, wynoszącym 60 kWh)  

 



 
OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI RAPORTU 

wystarczalność sił rynkowych do zrealizowania  transformacji energetyki 
do elektroprosumeryzmu 2050 

w zakresie pasywizacji budownictwa oraz elektryfikacji ciepłownictwa 
 

Pasywizacja budownictwa 
Baza (2019) – 6 mln domów jednorodzinnych i 6 mln mieszkań w budownictwie wielorodzinnym; 
roczny rynek domów i mieszkań około 150 tys. 
Stabilizacja rynku budowlanego zapewnia 4,5 mln nowych domów i mieszkań w horyzoncie 2050. Ta liczba 
równoważy antycypowany potrzebny wzrost liczby domów i mieszkań wynoszący około 1 mln oraz zakres  
wyburzeń wynoszący 30%, czyli 3,6 mln (w wypadku wyburzeń jest to zmiana – pod wpływem ogłoszonego 
ostatnio stanowiska UE – w stosunku do Raportu bazowego, w którym uwzględniony zakres wyburzeń wynosi aż 
50%, i jest drastycznie większy od zakresu ogłoszonego w UE, wynoszącego jedynie 20%; sprawa jest jednak 
ciągle otwarta). Jeśli pasywizacja budownictwa w horyzoncie 2050 ma być zrealizowana, to nowe domy i budynki 
wielorodzinne muszą być budowane jako pasywne (istnieją pełne podstawy do stworzenia systemu regulacji 
prawnych i mechanizmów rynkowych umożliwiających już obecnie budowę nowych pasywnych domów 
i budynków wielorodzinnych o kosztach porównywalnych z bieżącymi kosztami rynkowymi). Trudniejszym 
zadaniem jest rewitalizacja zasobów istniejących (poza zasobami, które będą poddane wyburzeniom) do 
standardu pasywnego – około  8,5 mln domów i mieszkań. Wymagany stabilny rynek rewitalizacyjny (280 tys. 
rewitalizowanych domów i mieszkań w ciągu roku) jest około 2-krotnie większy od istniejącego rynku nowych 
domów i mieszkań. Przy tym alokowana na rynek osiągalna skumulowana nadwyżka rynkowa (nie bezpośrednie 
wsparcie ) wynosząca 500 mld PLN oznacza  jednostkową nadwyżkę (na zastępczy dom/mieszkanie ) wynoszącą 
prawie 60 tys. PLN. Jest to nadwyżka wystarczająca (z dużym „zapasem” ) do  zrealizowania programu 
rewitalizacyjnego , pod warunkiem, że każda jednostkowa rewitalizacja jest docelową (do standardu 
pasywnego), a nie etapową 
    

Elektryfikacja ciepłownictwa 
Baza (2019) – rynek sprzedaży (praktycznie rozwijający się w ostatnich 10 latach bez systemów wsparcia 
z roczną dynamiką wynoszącą 15%), to 25 tys. pomp ciepła (rynek pomp powietrze-woda w 2018 zwiększył się, 
względem 2017, o 31%). Według prognoz stowarzyszenia PORT PC  liczba pomp PC w 2030 wyniesie 1 mln. 
Docelowa liczba pomp w procesie transformacyjnym, to około 6 mln (jest to liczba ściśle skorelowana z liczbą 
rzeczywistych przyłączy elektrycznych  (tabela).  Wzrost liczby pomp PC  od 1 mln w 2030 do 6 mln w 2050 jest 
do zrealizowania przy dynamice rocznej rynku wynoszącej 10%. Zatem skumulowana nadwyżka transformacyjna 
(jej część), alokowana rynkowo do segmentu elektryfikacji ciepłownictwa, wynosząca 350 mld PLN, jest 
wystarczająca (z dużym „zapasem” ). Jest to pełne potwierdzenie racjonalności elektryfikacji  ciepłownictwa    

   

 

 
 
 

 



OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI RAPORTU 
regulacje prawne 

(możliwości finansowania „sprawiedliwej” transformacji) 

Trójpak kryzysowy 
główne cechy regulacji prawnych trójpaku kryzysowego tworzącego fundament rynku wschodzącego 1 
funkcjonującego na infrastrukturze sieciowej nN-SN i na zasobach usług systemowych KSE: 1° - transformacja 
podejścia podmiotowego w przedmiotowe , mianowicie  zdjęcie ograniczeń na różnorodność dynamicznych 
platform handlowych WSE (wirtualny system  elektryczny) vs uogólniona definicja prosumenta będącego 
podmiotem  prawnym, obejmująca prosumenta jednowęzłowego (domy jednorodzinne, sektor MMSP)  oraz 
wielowęzłowego  (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla deweloperskie ; samorząd  
w obszarze zadań własnych; przedsiębiorstwa sieciowe), 2° - transformacja regulacji  skoncentrowanych na tym 
co wolno robić w regulacje określające czego nie wolno robić, 3° - wprowadzenie  do praktyki legislacyjnej 
przejściowych, i zarazem selektywnych, regulacji prawnych umożliwiających funkcjonowanie „pilotażowych”  
mikroprojektów transformacyjnych 

 

Prawna unifikacja mała (wynik efektów trójpaku kryzysowego)  

wprowadzenie do końca 2020 r.  (w trybie nowelizacji Prawa energetycznego) zasady TPA+ unifikującej 
regulacje cząstkowe trójpaku kryzysowego w obszarze dostępu do sieci nN oraz  SN i do zasobów usług 
systemowych KSE 

Prawna unifikacja duża (wynik efektów ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej)  

uchwalenie do końca 2025 r. Prawa elektrycznego (zastępującego Prawo energetyczne i inne regulacje 
w obszarze energetyki), stanowiącego fundament ustroju prawnego transformacji energetyki do 

elektroprosumeryzmu (realizowanej za pomocą ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej)     
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