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marzec 
Od koncepcji rynkowych przez badania do analiz prawnych 
i projektów regulacji  

kwiecień Triplet transformacyjny okresu oddolnej odpowiedzi 2019-2020 

maj Rynek energii elektrycznej w perspektywie 2025 

czerwiec 
Samouczący się po 2025 rynek energii elektrycznej, 
dobry na okres do 2050 

wrzesień 
TRANSFORMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI DO MONIZMU 
ELEKTRYCZNEGO OZE. Ustrojowa reforma rynku energii 
elektrycznej. Program restrukturyzacji energetyki paliw kopalnych 



STRUKTURA RAPORTU BBAZOWEGO* 
Koncepcja reformy rynku i program restrukturyzacji   
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Diagnoza 
Cel transformacji 
REFORMA (KONCEPCJA) i PROGRAM 
Wprowadzenie: Przyjęta konwencja (jak rozumieć koncepcję a jak program)  

Ramy prawne (mała i duża unifikacja) 

Kamienie milowe (pakiety)  

2020: działania kryzysowe (i pierwsza wersja programu restrukturyzacyjnego 2050) 

2025: ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej 

2040: wygaszenie produkcji elektrowni węglowych 

2050: transformacja rynkowa do monizmu elektrycznego OZE  

Monizm elektryczny OZE 2050 – program ponad podziałami 

----------------------------------------------------------------------------------- 
* Popczyk J. TRANSFORMACJA ENERGETYKI 

(ZA POMOCĄ REFORMY USTROJOWEJ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ) 

DO MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050 (www.ppte2050.pl) 



 
STRUKTURA RAPORTU BAZOWEGO 

 Podstawy fundamentalne 
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1. Triplet paradygmatyczny transformacji (hasłowy opis paradygmatów, 

kanoniczny zbiór sześciu technologii transformacyjnych, transformacja energetyki – miliony 
innowacji, twardych oraz miękkich – i jedna przełomowa, tablica praktycznych – 
szacunkowych – współczynników transformacji bilansów energetycznych do monizmu 
elektrycznego OZE) 

2. Reforma ustrojowa rynku energii elektrycznej (unifikacje prawne mała 

oraz duża, i super unifikacja technologiczno-biznesowa rynku wschodzącego 1 energii 
elektrycznej) 

3. Oszacowania (pięć oszacowań kanonicznych polskiej transformacji energetycznej do 

monizmu elektrycznego OZE 2050) 

4. Weryfikacja wystarczalności sił rynkowych do zrealizowania  
transformacji energetyki do monizmu elektrycznego OZE 2050 

5. Definicje (dwie fundamentalne, jedna kanoniczna transformacyjna i trzy krytyczne 

startowe) 

6. Energetyka przed wielką (upraszczającą) racjonalizacją metod 
badawczych, wzorów i jednostek (racjonalizacja bilansów energetycznych, 

racjonalizacja jednostek energii) 



CZYM JEST MONIZM ELEKTRYCZNY?  

Jest to cywilizacyjny Projekt XXI wieku 

 

Składają się na ten projekt 

1. Reelektryfikacja OZE 

2. Elektryfikacja ciepłownictwa, zawsze po pasywizacji 
budownictwa 

3. Elektryfikacja transportu 

 

Jednak przede wszystkim jest to 

4. Uwolnienie społecznej świadomości i indywidualnej wyobraźni 
od energetikusa  
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MAPOWANIE KONWERSATORIUM 
ścieżki, osoby wiodące 

1. Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej (J. Popczyk, …) 

2. Restrukturyzacja energetyki paliw kopalnych (J. Popczyk, …) 

3. Reelektryfikacja OZE (K. Bodzek, …) 

4. Elektryfikacja ciepłownictwa i pasywizacja budownictwa (S. Liszka, …) 

5. Elektryfikacja transportu (M. Fice, R. Grudziński, …)  

6. Gospodarka surowcowa i obiegu zamkniętego (T. Słupik, P. Plis, …) 

7. Technologie (wszyscy) 

(Technologie rynku schodzącego WEK konkurujące z technologiami rynków wschodzących 1 i 2. 
Inaczej: źródła, sieci,  inteligentna infrastruktura (STD  , OIRE, …)  

8. Ekonomia stosowana (J. Popczyk, M. Czarnecka, …) 

(Makroekonomia - dwa modele zaspakajania potrzeb energetycznych:  egzogeniczne 
i endogeniczne modele wzrostu. Mikroekonomia: rynek jednotowarowy, koszty/ceny krańcowe, 
ekonomia behawioralna, mikroekonomia monizmu elektrycznego OZE) 

9. Regulacje prawne (J. Popczyk, M. Czarnecka, …) 

(Prawo elektryczne, Ekonomiczna analiza prawa) 
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SYSTEM AKSJOMATYCZNY 
(postulowanej) architektury krajowego rynku energii elektrycznej 

(Postulowana) Architektura krajowego rynku energii elektrycznej jest zbudowana na następującym systemie 
aksjomatycznym: 1° - jest uwarunkowana  projektem politycznym w postaci rynku JERE  (Jednolity Europejski 
Rynek Energii Elektrycznej) obejmującego segment JERE1 funkcjonujący na zasobach fizycznych oraz bazujący 
na roamingu elektroenergetycznym i platformie OIRE segment wirtualny JERE2; 2° - jest uwarunkowana 
dwoma fundamentalnymi zasadami: zasadą mikroekonomiczną dekompozycji bezpieczeństwa 
elektroenergetycznego, technicznie  realizowaną za pomocą terminala STD (sieciowy terminal dostępowy)  
i zasadą makroekonomiczną współdzielenia zasobów JESE (jednolity europejski system elektroenergetyczny), 
egzekwowaną na poziomie mikroekonomicznym, w obrębie infrastruktury sieciowej nN-SN, za pomocą 
platformy pomiarowo-billingowej OIRE (operator informacji rynku energii elektrycznej); 3° - uwzględnia 
funkcjonowanie w środowisku rynku JERE (segmenty 1 i 2) trzech krajowych rynków transformacyjnych, 
konkurujących na osłonach fizycznych OK (osłony od OK1 do OK5) oraz na osłonach wirtualnych OK2 i OK3 
z wykorzystaniem opłat sieciowych w systemie roamingu elektroenergetycznego; 4° - pierwszy z krajowych 
rynków transformacyjnych jest prosumenckim popytowo-podażowym rynkiem wschodzącym 1, posiadającym 
„wewnętrzny popyt i wewnętrzną podaż”, działającym na infrastrukturze sieciowej nN-SN, będącym na 
obszarach wiejskich rynkiem „kompletnym”, a w korytarzu infrastrukturalno-urbanistycznym „kotwica” (korytarz 
północ-południe) – z segmentem prosumenckim wielkoskalowym, mającym bezpośrednie połączenie z siecią 
110 kV – „deficytowym” (wymagającym „nakładki” w postaci  podażowego rynku wschodzącego 2); 5° - drugi, 
wyłącznie podażowy (nie mający „wewnętrznego” popytu) jest offshorym wytwórczym rynkiem wschodzącym 
2 konkurującym z rynkiem schodzącym WEK i rynkiem wschodzącym 1 na osłonach rzeczywistych OK4 (po 
stronie napięcia 110 kV w wypadku prosumentów wielkoskalowych zasilanych na tym napięciu i po stronie 
napięcia SN w wypadku rynku wschodzącego 1); 6° - trzeci, mianowicie krajowy rynek schodzący WEK, 
posiadający zasoby wytwórcze w postaci jednostek JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane) jest 
rynkiem bez „wewnętrznego” popytu, funkcjonującym na zasobach KSE, konkurującym na wszystkich 
fizycznych osłonach (OK1 do OK5) z rynkami wschodzącymi 1 i 2 oraz z rynkiem JERE1, wyłączonym z handlu 
na osłonach wirtualnych; 7° - sieciowe podmioty prawne (spółdzielnie i wspólnoty  mieszkaniowe oraz osiedla 
deweloperskie, samorządy, firmy sieciowe) uzyskują status prosumenta „wielowęzłowego”, 8° - platforma WSE 
jest na rynku wschodzącym 1 dynamiczną platformą handlową; 9° - zasada TPA+ (na koniec 2020) i ustawa 
Prawo elektryczne (na koniec 2025) stanowią jednolity przyszły system prawny rynku energii elektrycznej. 

  



CZY WIRTUALIZACJA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST TYM, 
CO DOPIERO BĘDZIEMY MIEĆ, CZY TYM CO MAMY OD „ZAWSZE”? 

OSD 

Liczba, mln Stosunek 

odbiorców „umownych”  
rzeczywistych 

przyłączy 
2:4 3:2  łączna w tym 

„wirtualnych” 

1 2 3 4 5 6 

PGE 5,4 2,40 3,00 1,8 0,44 

Tauron 5,6 3,60 2,00 2,8 0,64 

Energa 3,0 2,00 1,00 3,0 0,67 

Enea 2,6 1,76 0,84 3,1 0,68 

Innogy 1,0 0,94 0,06 16,6 0,94 

Razem 17,6 10,7 6,90 2,6 0,61 

OSD 

Liczba, mln Stosunek 

odbiorców „umownych” 
(z umową na dostawę energii 

elektrycznej)  
rzeczywistych 
przyłączy do 

sieci OSD 

2:4 3:2 

 łączna 
w tym 

„wirtualnych” 

1 2 3 4 5 6 

PGE 5,4 2,40 3,00 1,8 0,44 

Tauron 5,6 3,60 2,00 2,8 0,64 

Energa 3,0 2,00 1,00 3,0 0,67 

Enea 2,6 1,76 0,84 3,1 0,68 

Innogy 1,0 0,94 0,06 16,6 0,94 

Razem 17,6 10,7 6,90 2,6 0,61 

Tab.  Rynek schodzący (WEK) energii elektrycznej, 2019 
(segment popytowy – odbiorcy przyłączeni do sieci nN-SN, większość 

„wirtualnych”) 
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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 RAPORTU 
bilanse 

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 

5% μEB 

(10-15)% EB 

(20-25)% EW 

30% PV 

30% offshore 



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 1 

transformacja 
energetyki 

100% EP/ER OZE 
w horyzoncie 2040  

50% + 50% 
(EP/ER OZE 
+ 
offshore 
w horyzoncie 2050 

struktura (w %) krajowego bilansu 
energii elektrycznej 2050 

POTENCJAŁ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ 
I PROSUMENCKIEJ W POLSCE (bilanse cd.) 

5% μEB 

(10-15)% EB 

(20-25)% EW 

30% PV 

30% offshore 



OBSZARY PILNEJ WERYFIKACJI RAPORTU 
oszacowania ekonomiczne 1 

(koszty pokrycia potrzeb energetycznych) 

2019 – 200 mld PLN 

2050, monizm elektryczny – 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 monizmu elektrycznego OZE 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 co około 3 lata na rynku wschodzącym 2 jednej farmy 1,4 GW, 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: 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 monizmu elektrycznego OZE 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 w stosunku do Raportu bazowego, 
w którym uwzględniony zakres wyburzeń wynosi aż 50%, i jest drastycznie większy od zakresu ogłoszonego  
w ostatnim czasie 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. 
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 
wystarczająca (z dużym „zapasem” ) nadwyżka 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  
(rok do roku o ponad 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  elektroenergetyczny) 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 monizmu 

elektrycznego OZE (realizowanej za pomocą ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej) .    
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany do całego środowiska 
platformy PPTE (Konwersatorium IE; wszystkie sekcje Oddziału Gliwickiego SEP, 
a szczególnie Sekcja  Nowych Koncepcji 
i Technologii Energetycznych, Stowarzyszenie Klaster 3x20) i do szerokiego 
otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO), 
a także do operatorów: OSP(E) i OSD(E) oraz do ME i URE     


