
Politechnika 

Śląska

Gliwice, 21 grudnia 2021

Jan Popczyk

UWARUNKOWANIA-OSZACOWANIA-DZIAŁANIA
trzy filary planu przejścia od koncepcji TETIP

do praktyki rynków elektroprosumeryzmu w JST
widzianej w porządku ustrojowym Prawa elektrycznego 

SNKTE

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Temat przewodni

Ostatni czas na plan przejścia od koncepcji TETIP 
do praktyki rynków elektroprosumeryzmu w JST



szokowe wzrosty cen paliw transportowych, gazu,
energii elektrycznej oraz ciepła

i tarcza osłonowa (krótkookresowe zwolnienia z podatku 
akcyzowego)

Polacy, nic się nie stało – ewolucja – bifurkacja – czy przełom?

Wzrost cen w świetle porządku instytucjonalnego państwa

Prawo energetyczne 

PEP2040

Krajowy Plan Odbudowy

Polski Ład

rządowa (operacyjna) polityka energetyczna:

URE – MFiPR – MKiŚ – MAP – rząd 
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Jaka odpowiedź Konwersatorium, PPTE2050?

Prawo elektryczne

(współpraca z Parlamentarnym Zespołem ds. Prawa elektrycznego)

Rynki elektroprosumeryzmu – odporności kryzysowej – w osłonach JST 

(współpraca z JST na rzecz budowy ich planów odpornościowych)



PRAWO ELEKTRYCZNE

Prawo elektryczne w końcu 2021 r. trzeba traktować jako szansę na 

drugi powrót polskiej energetyki do strefy euro-atlantyckiej (w roli 

pełnoprawnego partnera)

tak jak Prawo energetyczne (integralna część pierwszej ustrojowej 

reformy elektroenergetyki) sankcjonowało (w latach jego tworzenia, 

1991-1997 jej pierwszy powrót do Zachodu (w roli pretendenta do UE)
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ROZSZERZENIE OPISU INSTYTUCJONALNEGO DWÓCH PORZĄDKÓW

(ich fundamentów instytucjonalnych, w tendencji)

Prawo elektryczne
(porządek wschodzący)

Prawo energetyczne
(porządek schodzący)

społeczna gospodarka rynkowa korporacjonizm

zasada pomocniczości 
(subsydiarności),
na sześciu poziomach

(państwowa/rządowa) polityka 
energetyczna

odporność elektroprosumencka
(elektroprosumencka adekwatność 
rynkowa) jako domena elektropro-
sumentów, sektora MMSP
i samorządów

bezpieczeństwo energetyczne jako 
domena państwa

zasada ZWZ-KSE zasada TPA

koszt elektroekologiczny i ekonomia 
behawioralna

sektorowe metodologie rachunku 
ekonomicznego, w tym rachunku 
inwestycyjnego (CAPEX+OPEX)

Urząd Rozwoju 
Elektroprosumeryzmu

Urząd Regulacji Energetyki



PIEREWSZA USTAWA PILOTAŻOWA

Plan dojścia do ustawy Prawo elektryczne obejmuje okres 2022-

2025/2027. Droga do Prawa elektrycznego (traktowanego w kategoriach

potrzeby) obejmuje uchwalenie trzech ustaw pilotażowych.

Ustawa o dostępie do informacji o transformacji energetycznej

jest pierwszą z nich. Najogólniej informacja (publicznie dostępna),

o którą chodzi w tej ustawie musi być ustrukturyzowana w sposób

zapewniający pretendentom zdobywanie (i zdobycie) rynków elektropro-

sumeryzmu mających potencjał wygaszenia rynków końcowych energii

należących do podmiotów zasiedziałych w energetyce WEK-PK.

Problemem jest to, że katalog tych informacji jest na razie słabo

rozpoznany. Są jednak rzeczy pewne. Mianowicie, to że jest to katalog

bardzo rozbudowany, że trzeba go tworzyć w środowisku zaostrzającego

się konfliktu, że projekt prawa jest potrzebny bardzo pilnie, wreszcie, że

podmioty, które mają zapewnić dostęp do informacji muszą mieć na to

czas (muszą mieć możliwość zrealizowania różnorodnych przygotowań).

Realny harmonogram czasowy związany z tą ustawą, uwzględniający

wskazane okoliczności, jest następujący: opracowanie projektu – koniec

2021; czas od uchwalenia do wejścia w życie – jeden rok. 5



Ustawa o rynkach technicznych w segmencie operatorskim KSE. Jest to

ustawa, która ma na celu rekonfigurację sieciową i rynków technicznych

KSE, zapewniającą pełną odporność elektroprosumencką Polski w stanie

B (2050). Zatem jest to ustawa, dla której językiem „podstawowym”

musi być język ustawy Prawo energetyczne. Dodatkowo, ta ustawa

wymaga co najmniej średnio zaawansowanych prac rozwojowych.

Dlatego realny harmonogram czasowy dla ustawy, to: projekt – koniec

2022 (termin warunkowany pracami rozwojowymi); czas od uchwalenia

do wejścia w życie – pół roku (o krótkim czasie decyduje fakt, że

implementacja ustawy ogranicza się w podstawowym stopniu do

profesjonalnego środowiska operatorskiego).
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DRUGA USTAWA PILOTAŻOWA



Ustawa o współużytkowaniu zasobów KSE. Ta ustawa ma krytyczne

znaczenie na drodze do Prawa elektrycznego. Jej złożoność wymaga

zaawansowanych prac rozwojowych. A wejście ustawy w życie wymaga

utworzenia dwóch urzędów (ich wersji „startowych”), mianowicie:

Urzędu Rozwoju Elektroprosumeryzmu i Rady Odporności Elektropro-

prosumeryzmu. W efekcie realny harmonogram czasowy dla ustawy, to:

projekt – koniec 2023; czas od uchwalenia do wejścia w życie – jeden

rok.

7

TRZECIA  USTAWA PILOTAŻOWA
TRZECIA  USTAWA PILOTAŻOWA



wspólnota rozciągająca się na potrzebę:

1. wspólnego języka,

2. jednolitego (podobnego) opisu transformacji

3. wzajemnego zrozumienia:

doktryny prawnej przez samorządy 

i społecznej gospodarki rynkowej przez prawników

4. praktyki rynków elektroprosumeryzmu

5. i na uzgodnienie nowej umowy społecznej
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WSPÓLNOTA
PRAWA ELEKTRYCZNEGO I ZADAŃ JST



UWARUNKOWANIA
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1. 2019, 2020 – według Międzynarodowej Agencji Energetycznej światowa roczna 

emisja CO2 ze spalania paliw kopalnych w 2020, to 31,5 mld t (w 2019 to

33,3 mld t). Według B. Gatesa (Jak ocalić świat, Warszawa 2021) łączna emisja, 

to 51 mld t (domyślne datowanie: 2019), a udziały procentowe poszczególnych 

działów gospodarki w emisji, to: zaopatrzenie w energię elektryczną – 27%, 

produkcja dóbr materialnych (surowce, …, AGD) – 31%, rolnictwo (uprawy

i hodowla) – 19%, transport – 16%, ciepłownictwo – 7%

2. Druga perspektywa, to: nie ma innego wyjścia jak równoczesna praca nad 

technologiami, budową kompetencji, polityką i społeczną gospodarką rynkową

3. Odporność elektroprsumencka vs bezpieczeństwo energetyczne! Czyli potrzeba

szybkiego zastąpienia w Polsce rządowej polityki energetycznej elektro-

prosumencką społeczną gospodarką rynkową w 6 obszarach gospodarczych na

5 poziomach rankingu elektroprosumenckiego – którymi są: pasywizacja

budownictwa (i = 1), elektryfikacja ciepłownictwa (i = 2), elektryfikacja

transportu (i = 3), użytkowanie energii elektrycznej, elektrotechnologie, przemysł

4.0, GOZ (i = 4), reelektryfikacja OZE (i = 5) – oraz dodatkowy obszar

gospodarczy (wykraczający poza elektroprosumeryzm), mianowicie rolnictwo

i hodowla
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PUNKT WYJŚCIA – TRZY PERSPEKTYWY FUNDAMENTALNE
CZAS MOCOWANIA SIĘ PRAKTYKI I TEORII



Stawia się hipotezę, że w wypadku współczesnej złożoności 
transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu należy mówić
o nowej strukturze zasady pomocniczości, obejmującej sześć 
poziomów. Są to, od najniższego do najwyższego, następujące 
poziomy:

• poziom kapitału społecznego (k = 1)

• samorządowy (k = 2)

• krajowy (k = 3)

• unijny (k = 4)

• globalny korporacyjny (k = 5)

• zinstytucjonalizowanego świata (k = 6) 
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NOWA STRUKTURA SUBSYDIARNOŚCI



Powołanie (przez Prezydium Senatu RP) Parlamentarnego Zespołu 
ds. Prawa Elektrycznego (listopad 2021)

Uchwała Senatu RP w sprawie wniesienia do Sejmu ustawy
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy –
Prawo elektryczne (datowanie – 18 listopada 2021, Druk Nr 578)

Powiązanie ustawy senackiej z koncepcją Prawa elektrycznego 
rozwijaną na platformie PPTE2050 jako podstawą wschodzącego  
porządku prawnego wschodzących rynków elektroprosumeryzmu

[1] Popczyk J. Prawo elektryczne – mapa prac rozwojowych i proponowana 
struktura (rozdziały) ustawy. „Energetyka” 7/2021, Biuletyn PPTE2050 nr2(4)/2021

[2] Popczyk J. Ustawa o dostępie do informacji – początek Prawa elektrycznego. 
„Energetyka” 10/2021, Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr2(4)/2021
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PRAWO ELEKTRYCZNE W PRACACH SENATU RP
szczegółowa perspektywa krajowa

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/06_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202(4)_2021.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/07_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%202(3)_2021.pdf


1. Koszt elektroekologiczny

2. Elektroprosument

3. Samorząd realizujący transformację energetyczną JST do 
elektroprosumeryzmu

4. Certyfikator transformacji elektroprosumenckiej

5. Inżynier transformacji elektroprosumenckiej

6. Elektroprosumencka platforma handlowa

7. Wirtualny system elektryczny

8. Operator wirtualnego systemu elektrycznego 

9. Zasada współużytkowania zasobów KSE

10. Urząd rozwoju elektroprosumeryzmu

11. Rada Odporności Elektroprosumeryzmu
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SŁOWNIK KANONICZNY PRAWA ELEKTRYCZNEGO*
w dominującej części dotyczący samorządów
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REFORMA DURE
w kontekście dwóch konsolidujących się (w Polsce w 
trybie kryzysowym) porządków transformacji TETIP:

wschodzącego do elektroprosumeryzmu
i schodzącego energetyki WEK-PK(iEJ)   

Porządek wschodzący Porządek schodzący

6 obszarów społecznej gospodarki rynkowej 
(5 poziomów rankingu  elektroprosumenc-
kiego oraz dodatkowy obszar (wykraczający 
poza elektroprosumeryzm, mianowicie 
rolnictwo i hodowla)

5 sektorów energetyki WEK-PK(iEJ)
- elektroenergetyka (z górnictwem 

węgla brunatnego)
- ciepłownictwo
- sektor naftowy
- gazownictwo
- górnictwo węgla kamiennego

Osłona kontrolna (przepływów energii elektrycznej) między porządkami 

Prawo elektryczne Prawo energetyczne

cztery rynki elektroprosumeryzmu (dwa rynki 
sieciowe (pierwszy na infrastrukturze sieciowej nN-
SN-110 kV z zasadą ZWZ-KSE oraz drugi offshore
(z dostępem do wodnych zasobów magazynowych 
Norwegii – 112 TWh, i ściśle powiązany z połącze-
niami transgranicznymi europejskiego rynku JREE), 
a ponadto dwa rynki bezsieciowe (pierwszy 
urządzeń oraz  produktów i drugi usług)

trzy rynki końcowe energii (energii 
elektrycznej, ciepła, paliw 
transportowych)
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CZYM JEST DURE (DRUGA USTROJOWA REFORMA 
ELEKTROENERGETYKI?

Jest to reforma w obszarze odpowiedzialności rządu! Reforma ta 
powinna zapewnić, na całej trajektorii A→B transformacji TETIP 
(czyli w ciągu trzech dekad):

1. wygaszenie (na subtrajektorii porządku prawnego określonego 
przez schodzące Prawo energetyczne) podsektora wytwórczego 
WEK-PK (oraz odstąpienie od programu energetyki jądrowej),
a ponadto: 

2. rekonfigurację sieciową i rynków technicznych KSE
(na subtrajektorii porządku prawnego określonego przez 
wschodzące Prawo elektryczne) gwarantującą pełną odporność 
elektroprosumencką Polski w stanie B (horyzont 2050)

Rozszerzenie opisu reformy DURE można znaleźć w artykule
[3] Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki – główny filar transformacji 
TETIP do elektroprosumeryzmu. „Energetyka” 4/2021 Biuletyn Rynki 
elektroprosumeryzmu nr 1(2)/2021 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%201(2)_2021.pdf
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Czym nie jest DURE ?

Centralny System Informacji Rynku Energii będący w gestii operatora 

OIRE (Operator Informacji Rynku Energii) na pewno nie jest reformą 

DURE. Przeciwnie, jest zapowiedzią w jak złą stronę mogą iść sprawy!

Niebezpieczny jest harmonogram centralizacji informacji, czyli nowego 

obszaru recentralizacji elektroenergetyki (po doprowadzonej do 

nieracjonalności recentralizacji organizacyjnej/biznesowej). 

Mianowicie recentralizacji w tempie: 2023 – 15% wszystkich 

odbiorców włączonych w system; 2025 – 35%, 2027 – 65%, 2028 – co 

najmniej 80%. Pytanie – komu i po co to jest potrzebne, przy 

jednoczesnej blokadzie przez operatorów OSD informacji krytycznych 

dla rozwoju wschodzących oddolnych sieciowych rynków 

elektroprosumenckich ?



Wmontowywanie gospodarki wodorowej w niemiecką społeczną 
gospodarkę rynkową

– szansa na polskie odbicie za pomocą elektroprosumeryzmu,

w szczególności za pomocą kryterium kosztu elektroekologicznego
zastosowanego do weryfikacji technologii jądrowych, gazowych

i wodorowych
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NIEMIECKA UMOWA KOALICYJNA 2021-2025
SPD, ZIELONI I FDP

bieżące niemieckie przyspieszenie



INNE ODWOŁANIA DO NIEMIECKICH DOŚWIADCZEŃ
wcześniejsze niemieckie przyspieszenie

Program ENERGIEWENDE. Za pomocą tego Programu (realizowanego
w postaci celów politycznych) Niemcy budują – krok po kroku, od dwóch 
dekad – swoją 2-gą (segmentową) globalną przewagę konkurencyjną

Pierwszą globalną przewagę konkurencyjną (ogólną, nie tylko 
segmentową) Niemy zbudowały (na przełomie XIX/XX w.) w procesie 
elektryfikacji. Mianowicie, za pomocą elektryfikacji (za pomocą sił rynku 
wewnętrznego) zbudowały w ciągu dwóch dekad przemysł 
elektrotechniczny, który zdobył 70% ówczesnego rynku światowego 
(europejsko-amerykańskiego)

2020

2030
(regulacja ustawowa)

ustawa 
obowiązująca 

projekt

EWL 52 71 95

PV 55 100 150

Tab. 1. Moc elektrowni/źródeł w Niemczech, GW

*ciekawym doświadczeniem jest przeskalowanie danych na użytek Polski za pomocą 

współczynników skalowalności: ludnościowego (2,20) i powierzchniowego (1,15)   



Trzy właściwości dominujące w kontekście transformacji TPST w „inżynierii”

funduszy rozwojowych w perspektywie budżetowej 2021-2027, zasadniczo

różniącej się od inżynierii perspektywy 2014-2020

1. Preferencje dla finansowania „hybrydowego” (wykorzystanie środków

własnych, wykorzystanie środków unijnych dotacyjnych WRF* i środków

dotacyjno-pożyczkowych NGEU**)

2. Projekty powinny mieć charakter społeczny (powinny pobudzać zmiany

w kierunku kształtowania społecznej gospodarki rynkowej)

3. Projekty powinny być w szczególności ukierunkowane na tworzenie

nowych miejsc pracy w sektorze MMSP

We wszystkich trzech kontekstach jednostki JST mają wielki potencjał, jeśli tylko

będą w stanie zmobilizować w pierwszym z nich środki własne elektroprosumentów

oraz przedsiębiorców sektora MMSP (jest to realne uwzględniając potencjalne

korzyści jednych i drugich, mianowicie wysoką stopę zwrotu inwestycji)

* Wieloletnie Ramy Finansowe (perspektywa budżetowej 2021-2027 – 1,1 mld €).

** Next Generation EU (środki o wartości 750 mld €, dostępne do 2023, w tym dotacje 500 mld €
oraz niskooprocentowane pożyczki – 250 mld €).  19

FUNDUSZE UNIJNE W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027



SKALOWANIE ELEKTROPROSUMERYZMU
jako problem ustrojowy i metodologiczny

świat Chiny USA UE Polska
„reszta”
świata

ludność, mld 

7,8 1,4 0,33 0,45 0,038 5,6

roczna produkcja energii elektrycznej

tys. TWh 26 7,5 4,1 3,8 0,17 10,4

% 100 29,0 15,8 14,6 0,6 40,0

MWh na 
mieszkańca

3,3 5,4 12,4 8,4 4,5 1,9

Tab. 2. Produkcja energii elektrycznej na świecie 2019 (2020)

Skalowanie 2019 (2020) – wydajność rynków elektroprosumeryzmu względem: 
- rynków energii pierwotnej jest 6-krotnie większa
- rynków końcowych jest natomiast 3-krotnie większa

Skalowanie 2050
- wzrost produkcji energii elektrycznej A→B (po zakończeniu transformacji do 
elektroprosumeryzmu): 1,3-1,9



OSZACOWANIA
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Polska

38 mln mieszkańców,

powierzchnia 312 tys. km2,

gęstość zaludnienia 122 mieszkańców/km2

Województwo śląskie

4,5 mln mieszkańców,

powierzchnia 12,3 tys. km2,

gęstość zaludnienia 366  mieszkańców/km2

Warszawa

1,8 mln mieszkańców,

powierzchnia 520 km2,

gęstość zaludnienia 3,5 tys. mieszkańców/km2

Województwo pomorskie (obszar referencyjny; cztery miasta na prawach powiatu 
grodzkiego, 16 powiatów ziemskich, 22 gminy miejskie, 20 gmin miejsko-wiejskich,
81 gmin wiejskich)

2,4 mln mieszkańców,

powierzchnia 18,3 tys. km2,

gęstość zaludnienia 128  mieszkańców/km2

Niemcy (dla porównania)

82 mln mieszkańców,

powierzchnia 357 tys. km2,

gęstość zaludnienia 230 mieszkańców/km2
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SKALOWANIE LUDNOŚCIOWO-POWIERZCHNIOWE
wybrane przykłady najważniejszych zasobów endogenicznych



Korzyści gospodarcze jednostek JST(R-W) wynikające z transformacji 
TETIP dalej przedstawione są w postaci oszacowań (heurystyk), 
bilansowej i ekonomicznych, uwzględniających całą trajektorię 
transformacyjną A→B (2022-2050) realizowaną w kolejnych unijnych 
perspektywach budżetowych (2021-2027 i dalszych) wpisujących się
w unijne ramy programowe 2030 oraz 2040
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METODA LUDNOŚCIOWO-POWIERZCHNIOWA SKALOWANIA 
ELEKTROPROSUMERYZMU

Do opisania zarówno stanu A (dane empiryczne) jak i heurystyk (stan B 
oraz trajektoria A→B) wykorzystana została zasada skalowania 
ludnościowego.  Bazowymi danymi w wypadku zasady ludnościowej 
(mającej istotne ograniczenia) są dane  krajowe (krajowe heurystyki 
zostały wyznaczone przez autora prezentacji po raz pierwszy w 2018 
r.). Podkreśla się, że heurystyki są ustrukturyzowanym 
(uporządkowanym) sposobem prezentacji korzyści gospodarczych 
wynikających z transformacji TETIP mającym podstawy teoretyczne,
a jednocześnie otwierającym drogę do praktycznego projektowania 
rozwiązań transformacyjnych. Skalowanie ludnościowe jest sposobem 
uprawnionym w wypadku dużych metropolii i przede wszystkim
w wypadku dużych zbiorów jednostek JST, zwłaszcza integralnych 
terytorialnie (województwo).  



1. Bilans energii pierwotnej: zużycie energii chemicznej (węgla 

kamiennego i brunatnego, paliw transportowych i gazu) wynosi

70 TWh

2. Bilans  energii końcowej brutto:  zużycie energii elektrycznej, 

ciepła, paliw transportowych łącznie wynosi 38 TWh

3. Bilans energii końcowej netto z jej szczegółowym podziałem na 

poszczególne rodzaje energii końcowej (energia elektryczna / 

ciepło grzewcze – ciepło do produkcji cwu / paliwa transportowe) 

wynosi 8,2/10,1-1,8/12,6 TWh, odpowiednio (razem 32,7 TWh)

4. Wartość rynków końcowych (brutto) wynosi 12,6 mld PLN (łącznie 

z podatkami  i para-podatkami, poziom cen 2018)

24

STAN POCZĄTKOWY A (2022) TRANSFORMACJI TETIP JST(R-W)



1. Heurystyki (oszacowania) dla stanu końcowego B są przedstawione dla JST(WP) 

w p. 2-4. Są one wiarygodnymi oszacowaniami wynikającymi z podstaw 

teoretycznych (nie są prognozami obciążonymi wielkim błędem poznawczym 

prognozy, od którego energetyka WEK-PK była uzależniona przez cały 

dotychczasowy okres istnienia)

2. Heurystyka bilansowa stanu B: zużycie energii (elektrycznej) napędowej OZE 

(brutto/netto) wynosi 12,6/10,5 TWh, energia użyteczna brutto (łącznie

z „amortyzacją” egzergii surowców nieenergetycznych pasywizacji 

budownictwa), to 12,9 TWh

3. Heurystyka struktury (miksu) źródeł OZE w stanie B ma postać (w proc. podana 

jest produkcja energii elektrycznej, w GW – moc źródeł): źródła GOZ – 5%, 100

MW; mikrobiogazownie – 5%, 80 MW; biogazownie 10%, 160 MW; elektrownie 

wiatrowe lądowe – 30%, 1100 MW; źródła fotowoltaiczne – 30%, 3800 MW; 

elektrownie wiatrowe morskie – 20%, 560 MW     

4. Heurystyka ekonomiczna stanu B: koszt energii (elektrycznej) napędowej OZE 

(CAPEX+OPEX) wynosi 2,5 mld PLN (poziom cen 2018, bez podatków i para-

podatków); to oszacowanie wymaga ciągle jeszcze badań pozwalających na jego 

szczegółową weryfikację 25

STAN KOŃCOWY B (2050) TRANSFORMACJI TETIP JST(R-W)



1. Podstawą do oszacowania heurystyk (bilansowych i ekonomicznych) 

obejmujących całą trajektorię A→B dla JST(WP) jest znajomość 

rzeczywistego stanu początkowego A i heurystyk stanu końcowego B. 

Najważniejsze z nich są zestawione w p. 2 do 5    

2. Heurystyka całkowitej (obejmującej trzy dekady) nadwyżki finansowej 

transformacji TETIP, to 126 mld PLN

3. Heurystyka potrzebnych rynkowych nakładów inwestycyjnych na 

reelektryfikację OZE, to 47 mld PLN

4. Heurystyka  rynkowej nadwyżki finansowej możliwej do wykorzystania

(w postaci ulg podatkowych) na rzecz pobudzenia inwestycji rynkowych 

w trzech obszarach transformacji TETIP (i = 1, 2, 3, bez obszaru i = 4), 

to: 30+22 mld PLN w wypadku pasywizacji budownictwa i elektryfikacji 

ciepłownictwa, odpowiednio oraz 13 mld PLN w wypadku elektryfikacji 

transportu.

5. Heurystyka rynkowej nadwyżki finansowej możliwej  do wykorzystania  

na sfinansowanie „sprawiedliwej” transformacji energetycznej (na wyga-

szenie energetyki WEK-PK w województwie pomorskim), to 13 mld PLN26

HEURYSTYKi (BILANSOWE I EKONOMICZNE)
OBEJMUJĄCE CAŁĄ TRAJEKTORIĘ A→B

JST(R-W)



DZIAŁANIA
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PO CO JEST POTRZEBNA TRANSFORMACJA TETIP W POLSCE?

Aby odwrócić kierunek inwestycji: odgórnych na oddolne!

Tab. 4. Liczba mikro i małych firm potrzebnych w Polsce
do zrealizowania transformacji TETIP w obszarze zasady ZWZ-KSE,

czyli poza rynkiem offshore i wymianą transgraniczną na rynku JREE
(oszacowanie poglądowe)

liczba firm liczba pracowników
w firmie

liczba 
zatrudnionych

w Polsce

Firmy mikro 64 tys. 6 384 tys.

Firmy  małe 4 tys. 24 96 tys.

Razem - - 480 tys.



1. Pierwsza propozycja, najważniejsza na starcie zaangażowania się 
każdej JST(ŚZGiP) w transformację TETIP, to opracowanie 
kompletnej koncepcji transformacji. Praktycznie oznacza to 
koncepcję transformacji do rynków elektroprosumeryzmu 
zapewniającą odporność elektroprosumencką całego województwa 
pomorskiego
w społecznej gospodarce rynkowej w systemie demokratycznym.
W poszukiwaniu wzorów podobnych koncepcji (już opracowywanych 
w Polsce przez samorządy) uprawnione jest odwołanie się do 
koncepcji dla m.st. Warszawy, a także do koncepcji opracowanej dla 
Subregionu Wałbrzyskiego (w ramach prac nad planem TPST SW), 
wreszcie do rozpoczynających się prac w województwie śląskim

2. Druga propozycja, to włączenie się JST(ŚZGiP) w prace nad 
inicjatywami prawnymi umożliwiającymi transformację TETIP na 
poziomie kraju. Chodzi w szczególności o ustawę Prawo elektryczne; 
prace rozwojowe dotyczące tej ustawy zostały już zasygnalizowane 
przez Senat RP. Na ścieżce tych prac mieszczą się trzy ustawy 
pilotażowe. Są to: ustawa o dostępie do informacji o transformacji 
energetycznej; ustawa o rynkach technicznych w segmencie 
operatorskim KSE; ustawa o współużytkowaniu zasobów KSE. 29

Działanie 1, 2



3. Trzecia propozycja dotyczy podjęcia przez JST(ŚZGiP) inicjatywy (na 
poziomie kraju) związanej z sukcesywną przebudową prawa miejsco-
wego w sposób umożliwiający samorządom realizację transformacji 
TETIP (w ramach społecznej gospodarki rynkowej w ustroju demokra-
tycznym). Ta propozycja ma znaczenie z dwóch powodów. Po 
pierwsze, chodzi o nową rolę samorządów w przebudowie pięciu 
obszarów gospodarczych za pomocą transformacji TETIP. Po drugie,
o nową alokację odpowiedzialności za szeroko rozumianą zasadę 
pomocniczości w realizacji transformacji TETIP (w wypadku 
współczesnej złożoności transformacji TETIP należy mówić o zasadzie 
pomocniczości obejmującej sześć poziomów, slajd 4). Wszystkie one są 
już odpowiedzialne za ukształtowanie ładu ustrojowego rodzącej się 
nowej cywilizacji.  Na poziomach pierwszym, drugim i piątym dochodzi 
w szczególności do ustrojowej zmiany, która ma krytyczne znaczenie 
dla polskiej transformacji TETIP. Mianowicie, w elektroprosumeryźmie
kapitał społeczny (w tym sektor NGO) oraz związki/koalicje 
samorządowe zastępują związki zawodowe w energetyce WEK-PK! 
Oznacza to, że dotychczasową rolę związków zawodowych
w społeczeństwie przemysłowym muszą przejąć związki samorządowe 
reprezentujące jednostki JST w ich roli zapewniającej kształtowanie 
społecznej gospodarki rynkowej 30
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4. Czwartą propozycją jest podjęcie inicjatyw na rzecz edukacji (jej 
organizacji). Ten kierunek uznaje się za krytyczny w kontekście 
przebudowy pięciu obszarów i trzech poziomów działania 
dotyczących edukcji, którymi są: powszechna edukacja 
elektroprosumencka, dalej szkolnictwo zawodowe (szkoły 
zasadnicze i technika) ukierunkowane na praktyczne rynki 
elektroprosumeryzmu oraz wyższe kompetencje zawodowe 
(domena wyższych szkół technicznych) niezbędne w transformacji 
TETIP. Powszechna edukacja wymaga zaangażowania kapitału 
społecznego. Szkolnictwo zawodowe jest wyzwaniem dla 
samorządów wynikającym zwłaszcza z uprawnień dotyczących 
kształtowania programów szkół zawodowych, ich dostosowywania 
do potrzeb lokalnych rynków pracy. Ukształtowanie potrzebnych 
wyższych  kompetencje zawodowych wymaga szczególnego 
zaangażowania uczelni technicznych województwa pomorskiego na 
rzecz organizacji odpowiednio sprofilowanych studiów 
podyplomowych (dostosowanych do potrzeb rynków 
elektroprosumeryzmu) 
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5. Podjęcie inicjatyw na rzecz powołania w JST(ŚZGiP) pełnomocników ds. 
zielonych miejsc pracy jest piątą propozycją. Zakres  działań (kompe-
tencji) pełnomocników, to rozpoznawanie lokalnych trendów transfor-
macyjnych energetyki i antycypacja profilu zawodowego pracowników, 
prognozowanie wzrostu zatrudnienia i pozyskiwanie środków unijnych 
(także krajowych) wspomagających transformację TETIP. Dostosowanie 
edukacji, zwłaszcza kształtowanie profilu zawodowego i niezbędnej 
podaży pracowników potrzebnych na tych rynkach, gwałtownie już roz-
wijających się, powinno być jednym z priorytetów samorządów. Projek-
tanci, integratorzy, monterzy, serwisanci instalacji elektroprosumenckich
stają się w Polsce zawodami pożądanymi w każdej JST, od gminy 
wiejskiej po metropolie; w wypadku obszarów wiejskich deficyt tych 
zawodów staje się czynnikiem hamującym ich awans cywilizacyjny. 
Tworzenie nowych zawodów w systemie dualnego szkolnictwa techni-
cznego na wszystkich trzech poziomach (zawodowym, średnim
i wyższym) dostosowanych do transformacji TETIP, jest potrzebne każdej 
jednostce JST. Zadaniem powiatów i dużych miast jest przebudowa 
programowa szkolnictwa zawodowego i średniego. W segmencie rynku 
pracy wymagającym interdyscyplinarnych kwalifikacji na poziomie 
wyższym – gdzie pojawiają się elitarne zawody (certyfikator transfor-
macji elektroprosumenckiej,  inżynier transformacji elektroprosumen-
ckiej i inne) – potrzebne jest zaangażowanie największych jednostek JST           32
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6. Organizacja pogotowia elektroprosumenckiego działającego
w przestrzeni zasady pomocniczości (subsydiarności) na poziomie 
samorządowym jest szóstą ważną propozycją. Chodzi przy tym
o ukształtowanie tego pogotowia w perspektywie wschodzących 
rynków elektroprosumenckich, czyli też wschodzącego Prawa 
elektrycznego, będącego równoległym porządkiem prawnym 
względem istniejącego, schodzącego Prawa energetycznego. 
Pogotowie elektroprosumenckie jest najważniejszym filarem 
odporności elektroprosumenckiej każdej jednostki JST, niezależnie 
od jej wielkości. Koncepcja pogotowia elektroprosumenckiego jest 
zgodna w pełni z celami politycznymi UE. Jej przełomowe znaczenie 
w Polce może polegać na umożliwieniu pretendentom do rynków 
elektroprosumeryzmu, w tym jednostkom JST,  wykorzystania 
zasady współużytkowania zasobów KSE-PK po ich rekonfiguracji
w ramach drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK
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