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JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP2050
jaka kolejność działań w świetle unifikacji proefektywnościowej ?

ranking strategicznych działań składających się na
transformację TETIP2050:

1 - pasywizacja budynków (zasobów mieszkaniowych)
2 - elektryfikacja ciepłownictwa
3 - elektryfikacja transportu
4 - reelektryfikacja OZE  
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JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
kanoniczny zbiór osłon kontrolnych
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OK(JST) – osłona (wirtualna), w której realizowana jest zasada 
pomocniczości; osłona wsi, gminy wiejskiej, …, Warszawy, 
województwa i GZM  

OK(KSE) – osłony, na których realizowana jest zasada dostępu 
rynku wschodzącego 1 (RCR) do zasobów KSE (zasada TPA+)

OK(P) – osłona prosumencka, rzeczywista (węzłowa) OK(PR)
i wirtualne OK(PW); od domu jednorodzinnego (jednego i więcej 
w rodzinie)  po wielki przemysł (przemysł chemiczny, hutnictwo)
i krajową infrastrukturę krytyczną (magistrala węglowa, CMK, A1) 
oraz przewoźników (transport drogowy dalekobieżny), linii 
lotniczych i armatorów  

OK(WSE) – osłona systemu WSE; osłona pretendenta zbiorowego 
(całego zbioru prosumentów – kapitału społecznego), 
pretendentów-innowatorów i sandboxu



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
osłony kontrolne prosumenckie i jednostek JST

osłony OK(JST):

OK(JST1) - wieś zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN
OK(JST2) - gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców
OK(JST3) - miasto 50-100 tys. wraz z powiatem (jeśli jest)
---------------------------------------------------------------
OK(JST4) - miasto 100-500 tys. mieszkańców
OK(JST5) - metropolia 0,5-1 mln mieszkańców
OK(JST6) - Warszawa, GZM 
---------------------------------------------------------------

OK(JST7) - powiat („samodzielny”)
OK(JST8) - województwo

osłony prosumenckie (podmiotowe): rzeczywiste (węzłowe)  OK(PR)
i wirtualne OK(PW) – przypomnienie i rozszerzenie

• dom jednorodzinny
• mieszkanie w budynku wielorodzinnym, spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• operator krajowej infrastruktury krytycznej (magistrala „węglowa”, CMK, A4)
• wielki przemysł (chemiczny, hutnictwo)
• przewoźnik, linie lotnicze, armator (z flotą samochodów, samolotów, statków)



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
osłony kontrolne systemu technicznego KSE
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osłony KSE: OK(KSER) rzeczywiste (węzłowe) – przypomnienie
i rozszerzenie:

OK(KSER1) – przyłącze nN
OK(KSER2) – stacja transformatorowa SN/nN
OK(KSER4) – GPZ (stacja transformatorowa 110 kV/SN) 

osłony KSE: OK(KSEW) wirtualne OK(PW) – przypomnienie i rozszerzenie:

OK(KSEW1xy) – zbiór przyłączy nN; x=1 – linia nN, x=2 – stacja SN/nN,
x=3 – linia SN, x=4 – GPZ, x=5 – OSD, x=6 – kraj  

OK(KSEW2xy) – zbiór stacji transformatorowych SN/nN; x=1 – linia SN,
x=2 – GPZ, x=3 – OSD, x=4 – kraj 

OK(KSEW4xy) – zbiór linii SN; x=1 – GPZ, x=2 – OSD, x=3 – kraj 



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
struktura źródeł wytwórczych elektroprosumeryzmu (1)
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1 – źródła (najdroższe) regulacyjno-bilansujące, do pracy w strefie bezpieczeństwa 
(w „podstawie”) – w miksie krajowym 20% (GOZ, mineralizacja 
niskotemperaturowa – 5%, µEB – 5%, EB – 10%; w „rezerwie” – źródła 
wodorowo-elektryczne)
2 – źródła z produkcją wymuszoną do pracy w strefie efektywności ekonomicznej, 
rozumianej tak jak w języku ekonomii klasycznej  („podszczytowe”) – w miksie
krajowym pokrycie 50% zapotrzebowania na energię (konkurujące ze sobą na 
rynku inwestycyjnym  elektrownie wiatrowe EWL i EWM)
3 – źródła (najtańsze), do pracy w strefie komfortu („szczytowe”) – w miksie
krajowym pokrycie 30% zapotrzebowania na energię (źródła PV)

źródła wytwórcze energii elektrycznej (roczna produkcja brutto
w osłonie krajowej – 200 TWh)

startowe (2020) wymagania projektowe – trzy poziomy/strefy adekwatności 
pokrycia „swobodnego” zapotrzebowania (rozumianego tak jak współcześnie,
w modelu elektroenergetyki WEK)

20%   – poziom bezpieczeństwa życia i technicznego, Tmin = 8760 h
70%   – poziom braku ryzyka strat ekonomicznych, Tmin = 3500-5000 h
100% – poziom komfortu, Tmin = 1000 h



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
struktura źródeł wytwórczych elektroprosumeryzmu (2)
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w elektroprosumeryzmie w każdej osłonie (nieskończenie wiele osłon) problem 
optymalizacyjny (ekonomia klasyczna) współistnieje (jest bardzo silnie związany) 
z problemem decyzyjnym  rozumianym tak jak w ekonomii behawioralnej. 
Konsekwencja jest nieuchronna: odchodzą do przeszłości; wskaźniki ekonomiczne 
efektywności inwestycyjnej NPV i IRR. Wolniej będą odchodzić wskaźniki CAPEX
i OPEX, ale też będą ustępować energetyce behawioralnej – i rynkowi  

slajd 6, z podtytułem struktura źródeł wytwórczych elektroprosumeryzmu (2), jest 
syntezą transformacji TETIP, jej przełomowości. Pokazuje on, że rynki 
elektroprosumeryzmu rządzą się całkowicie nową ekonomią, która musi 
respektować innowacje technologiczne, ale też może z nich czerpać, aby wpływać 
na procesy społeczne (na kształtowanie postaw/zachowań ludzi). 

Na slajdzie 6 prowokacyjnie zostały przywołane nazwy stref pracy źródeł 
wytwórczych – podstawowa, podszczytowa, szczytowa – stanowiące kanon 
klasycznej ekonomii systemu KSE w elektroenergetyce WEK. Zgodnie z nim strefę 
podstawową wypełniają źródła najtańsze, a strefę  szczytową najdroższe. 
Podkreśla się, że optymalizacja miksu wytwórczego wynikająca z kanonu 
klasycznej ekonomii systemu KSE w elektroenergetyce WEK ma jedno, jedyne 
rozwiązanie.   



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
zasada TPA+, restrukturyzacja podsektora OSD, system WSE 

zasada współużytkowania zasobów (sieciowych i regulacji częstotliwościowej) KSE 
(zasada TPA+) przez rynki  
1 – wschodzący 1 (RCR) oraz
2 – rynek schodzący WEK
na kanonicznym zbiorze osłon kontrolnych OK
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restrukturyzacja systemu operatorskiego KSE
1 – bezwzględna eliminacja subsydiowania skrośnego miedzy operatorem OSD 
oraz wytwarzaniem i obrotem w grupach elektroenergetycznych
2 – rozdzielenie biznesowe i operatorskie sieci operatorów OSD (przejście do 
trzech stopni napięciowych: nN-SN-110 kV)
3 – wprowadzenie (na podstawie zasady TPA+) na rynku wschodzącym 1 opłat za 
współużytkowanie zasobów KSE w postaci: dynamicznego net meteringu oraz 
roamingu elektrycznego  

system WSE na rynku wschodzącym 1 energii elektrycznej i kategorie powiązane
z nim: 1 - operator(WSE), 2 - osłony kontrolne OK(R) i OK(W), 3 - terminale 
OSD(WSE), 4- platforma OIRE(WSE), 5 - system SCADA(WSE), 6 – sundbox,
7- urząd URS, 8 - Prawo elektryczne



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
dwa przykłady dopasowywania w elektroprosumeryzmie
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dopasowanie 1 – ukierunkowane na wykreowanie sandboxu
obejmującego:

mikroelektrownię biogazową (µEB) on-of grid z siecią terminali STD
w systemie WSE – zlokalizowanym w osłonach OK(JST1) oraz  
OK(KSEW12y) obejmujących  odbiorców i prosumentów ze źródłami PV –
przeznaczonym do testowania we współdziałaniu z niezależnym 
operatorem handlowo-technicznego sieci systemów (WSE) dysponującym 
platformą OIRE  

dopasowanie 2 – ukierunkowane na wykreowanie sandboxu
obejmującego:

instalację GOZ (mineralizacji niskotemperaturowej) w systemie WSE –
zlokalizowanym w osłonach OK(JST3) oraz  OK(KSEW41y) obejmujących  
odbiorców i  prosumentów ze źródłami PV, µEB, EB, EWL –
przeznaczonym do testowania we współdziałaniu z niezależnym 
operatorem handlowo-technicznym sieci systemów (WSE) dysponującym 
platformą OIRE



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
ważne wnioski wynikające z potencjału

skalowalności i unifikacji elektroprosumeryzmu (1)
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pierwszy problem został skutecznie rozwiązany rynkowo na pierwszej fali 
liberalizacji elektroenergetyki w USA będącej odpowiedzią na pierwszy 
kryzys naftowy
→ ustawa PURPA (1978-1982) – zasada kosztów unikniętych

brak rozwiązania drugiego problemu w Polsce (i nie tylko) spowodował, 
że w ciągu 30 lat nie ukształtował się (konkurencyjny) rynek 
inwestycyjny; na koniec tego okresu Polska wprowadziła ustawowo 
fatalne rozwiązanie w postaci rynku mocy

dwa problemy z przeszłości, które nigdy nie znalazły satysfakcjonującego 
rozwiązania teoretycznego:
1. podział kosztu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

w skojarzeniu (w kogeneracji)
2. relacja kosztów zmiennych (paliwa) i stałych (inwestycyjnych) w 

obrocie energią elektryczną; inaczej relacja kosztów (cen) krótko-
i długoterminowych w optymalizacji rozwoju KSE 



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
trzy ważne praktyczne wnioski wynikające z potencjału

skalowalności i unifikacji elektroprosumeryzmu (2)
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2. unifikacja produkcyjności krańcowej źródeł OZE z produkcją 
wymuszoną (źródeł „stałokosztowych”) i krańcowego popytu 
(sposobu użytkowania) energii elektrycznej na rynku 
wschodzącym  RCR  

3. unifikacja cen na rynkach  energii elektrycznej: (przeciętnych) 
podaży na rynku schodzącym WEK i popytu krańcowego na 
rynku wschodzącym 1 (RCR)

1. osłony kontrolne rynku wschodzącego (RCR) energii 
elektrycznej 1, to miejsce unifikacji: cen CCR (ceny czasu 
rzeczywistego) tego rynku i przeciętnych (uśrednionych) cen 
energii elektrycznej oferowanych przez rynek schodzący WEK



JAK OPISYWAĆ TRANSFORMACJĘ TETIP
potrzeba wielkiej unifikacji
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transformacja TETIP, to:
1. wielka unifikacja pasywizacji budynków, elektryfikacji ciepłownictwa, 

elektryfikacji transportu i reelektryfikacji elektroenergetyki za pomocą 
konkurencji i towarzyszącym tej konkurencji  innowacjom, przede wszystkim 
technologicznym, ale także biznesowym

2. wielka unifikacja: 1 - kosztów (prosumentów, przedsiębiorców, inwestorów na 
dwóch rynkach energii elektrycznej elektroprosumeryzmu), 2 - podatków 
(akcyza, VAT, CIT, PIT), 3 - urynkowionych kosztów zewnętrznych (certyfikaty, 
…, opłata CO2, …), 4 - kosztów normatywnych wymagań środowiskowych (pyły 
elektrowniane, SO2, Nox, …), 5 – składowych opłaty sieciowej (OZE, premia za 
kogenerację, rynek mocy, aukcje, …), polityka i zasady pomocniczości -
systemy wsparcia (smog, transport elektryczny, …, sprawiedliwa 
transformacja, …), …

3. w kontekście paradygmatu egzergetycznego jednym z najbardziej 
pasjonujących doświadczeń jest współcześnie obserwacja rozwoju technologii 
TeraPower (utylizacja wypalonego w elektrowniach paliwa jądrowego),
w którą zaangażowany jest super pretendent-innowator Bill Gates. Powodzenie 
w tym wypadku oznaczałoby prawdopodobnie stworzenie technologii 
umożliwiającej wykorzystanie oddziaływania fizycznego elektrosłabego
unifikującego oddziaływania elektromagnetyczne i słabe jądrowe 
(promieniowanie jądrowe). W wyniku radykalnie wzrosłaby egzergia energii 
jądrowej       



pięć problemów do pogłębionej dyskusji !
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1. Inteligentna infrastruktura systemu WSE, użytkowanie energii 
elektrycznej w osłonie kontrolnej WSE, operator(WSE)   

4. Prawo (regulacje) a innowacje (na rynkach elektroprosumeryzmu): 
przejęcie na rynku energii elektrycznej od ekonomii warunkowanej 
zasadą TPA do ekonomii warunkowanej zasadą TPA+, a ogólnie od 
ekonomii klasycznej do behawioralnej 

2. Od analizy profili na osłonach kontrolnych systemu WSE
do wytycznych projektowania inteligentnej infrastruktury 
operatora(WSE)

3. Mikroelektrownia biogazowa (µEB) on-of grid z siecią terminali STD
w systemie WSE przeznaczonym do testowania w sandboxie – jako 
studium przypadku (projekt eGIE – pretendenta-innowatora)

5. Badania ankietowe – metoda  scenariuszowych badań 
socjologicznych i psychologicznych w dwóch obszarach: 1 - błędów 
poznawczych w energetyce WEK i w elektroprosumeryzmie oraz
2 - ekonomii behawioralnej w elektroprosumeryzmie



elektroprosumeryzm – to na wiedzy zbudowana praktyka,

elektroprosumeryzm – to praktyka, która żąda edukacji, 

elektroprosumeryzm – to edukacja, która rodzi fale.

Pierwsza fala, prosumencka już niesie Kowalskiego do elektroprosumeryzmu. Druga fala – pretendenta-

innowatora, dopiero wzbierająca – ma siłę aby donieść tam w horyzoncie 2040 stutysięczne miasto, 

z otaczającym je powiatem, też stutysięcznym. Trzecia, w postaci pretendenta zbiorowego, wystarczy aby 

w horyzoncie 2050 uwolnić od paliw kopalnych  Warszawę i cały kraj. Wtedy elektroprosumeryzm stanie się 

podręcznikowym banałem. A platforma PPTE2050 (po kolejnych zmianach nazwy) będzie zdolna mierzyć się

z unifikacją nowych obszarów. Tych nigdy w wielkiej przestrzeni społecznej nie zabraknie.

Jan Popczyk, lipiec 2020

pięć platform elektroprosumeryzmu

wiedzy

trzy fale
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