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ŚRODOWISKO KONSOLIDUJĄCE SIĘ WOKÓŁ 
ELEKTROPROSUMERYZMU

Sieciowe KIE (Bazowe KIE, Warszawskie KIE, Wrocławskie KIE, 
Katowickie KIE)

sekcja SNKTE Oddziału Gliwickiego SEP  

Okrągły Stół „Na Marszałkowskiej 78/79” (Elektryczna Warszawa na 
trajektorii do elektroprosumeryzmu OZE 2050)

Klaster Ostrów Wielkopolski (na trajektorii do elektroprosumeryzmu OZE 
2040)
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PUNKT WYJŚCIA DO OPISU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
DO ELEKTROPROSUMERYZMU

Transformacja energetyki A → B (od obecnego stanu do elektroprosumeryzmu, 
realizowana przez pretendentów, w trybie innowacji przełomowej) 

1. Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej; skutek w stanie B – cztery 
kanoniczne rynki elektroprosumeryzmu; dojście do stanu B – za pomocą dwóch 
rynków wschodzących (1, 2) energii elektrycznej  

2. Restrukturyzacja energetyki WEK; skutek w stanie B – zanik znanej 
współcześnie energetyki WEK (paliw kopalnych, technologii, ekonomii i modeli 
biznesowych energetyki WEK)         

Podstawy teoretyczne – trzy paradygmaty monizmu elektrycznego: prosumencki, 
egzergetyczny, wirtualizacyjny

Środki do realizacji – Kodeks elektryczny (Prawo elektryczne), kapitał społeczny, 
rynek  
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TRZY MAKROEKONOMICZNE HEURYSTYKI TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
(wg PPTE2050)

bilansowa elektroprosumeryzmu (stan B) 

(2017 i później)

ekonomiczna inwestycji na trajektorii transformacyjnej (A → B)
(2019 i później) 

podatkowa i systemów wsparcia (ekonomiczna analiza prawa 
podstawą Kodeksu elektrycznego)
(2020) 
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TRAJEKTORIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ (1)
A → B

między fundamentami monizmu elektrycznego (2020) i rynkami elektroprosumeryzmu (2050)

1. Trajektoria redukcji emisji CO2, wraz z pochodnymi (pierwszą i drugą)

2. Trajektoria pasywizacji budownictwa

2.1. Termomodernizacja istniejących zasobów (domy jednorodzinne,  budynki wielorodzinne)

2.2. Nowe zasoby (domy jednorodzinne,  budynki wielorodzinne)

3. Trajektoria elektryfikacji ciepłownictwa (pompa ciepła)

4. Trajektoria elektryfikacji transportu (samochód elektryczny EV)

4.1. Rynek EV

4.2. Infrastruktura (ładowania)

5.  Trajektoria zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł OZE 
(uwzględniająca trajektorię wygaszania przemysłu ciężkiego i potrzeb własnych
energetyki WEK)
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6. Trajektoria reelektryfikacji OZE

6.1. Trajektoria technologii wytwórczych PV

6.2. Trajektoria technologii wytwórczych wiatrowych (elektrownie wiatrowe lądowe, morskie,
mikrolektrownie)

6.3. Trajektoria technologii wytwórczych GOZ (elektrownie i mikro-elektrownie biogazowe 
utylizacyjne, multitechnologie zgazowania niskotemperaturowego) 

7. Trajektoria nakładów inwestycyjnych (i skumulowanej korzyści) 

8. Trajektoria zdolności wytwórczych przemysłu elektroprosumeryzmu

9. Trajektoria rozwoju usług elektroprosumeryzmu

10. Trajektoria transformacji/restrukturyzacji/wygaszania sektorów paliw
kopalnych

10.1. Górnictwo węglowe (istniejące górnictwo węgla kamiennego, odstąpienie od budowy
nowych odkrywek węgla brunatnego)

10.2. Elektroenergetyka (wygaszanie bloków węglowych)

10.3. Ciepłownictwo (transformacja do elektroprosumeryzmu)

10.4. Gazownictwo (transformacja do elektroprosumeryzmu)

10.5. Paliwa transportowe (transformacja do elektroprosumeryzmu) 
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TRAJEKTORIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ (2)
A → B

między fundamentami monizmu elektrycznego (2020) i rynkami elektroprosumeryzmu (2050)
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TRAJEKTORIA REDUKCJI EMISJI CO2
wraz z pochodnymi (pierwszą i drugą)



MIKROEKONOMIA
systemy WSE i pretendenci 

Pretendenci

prosumenci, samorządy, sektor MMSP 

Systemy WSE
infrastruktura techniczna (terminal STD, OIRE-WSE, SCADA-WSE) 
ekonomia (kapitał społeczny, rynek)
dostęp do zasobów KSE (net metering, roaming) 
regulacje prawne (sandboxs – zasada TPA+)

8



9

Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany w szczególności 
do Sieciowego KIE, do całego środowiska platformy PPTE 2050, i do 
szerokiego otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO), a także do 
operatorów: OSP(E) i OSD(E)


