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Trzy Ścieżki platformy PPTE2050 – 2022

1. Ścieżka 1 – Prawo elektryczne

2. Ścieżka 2 – Budowa odporności elektroprosumenckiej JST

3. Ścieżka 3 – Elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, … 

Komentarz - rozszerzenie nazwy Ścieżki 3:

elektroprosumeryzm: społeczna egzergia (społeczne bogactwa)

vs

społeczna entropia („jednakowość”, społeczna dezintegracja, ... – chaos) 
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Wewnętrzna elektroprosumencka odporność jednostek 

samorządu terytorialnego (JST)

vs. zewnętrzne bezpieczeństwo energetyczne 

„gwarantowane” przez politykę energetyczną, czyli przez 

sojusz polityczno-korporacyjny WEK-PK(iEJ)

1. Granica kryzysu wyzwalającego ustrojową zmianę

2. Potrzeba nowej (ustrojowej) umowy społecznej wokół 
transformacji energetycznej

3. Elektroprosumeryzm drogą do społecznej gospodarki 
rynkowej
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Makroskopowe środowisko praktyki

elektroprosumenckiej odporności energetycznej JST 

4. Sześć hipotez w sprawie roli samorządów w kształtowaniu 
odporności elektroprosumenckiej JST 

5. Skalowalność i zasoby elektroprosumeryzmu

6. Zasada współużytkowania zasobów ZWZ-KSE i mapa 
rekonfiguracji KSE
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Kanoniczny słownik elektroprosumeryzmu

7. Bifurkacja transformacji energetycznej  

8. Egzergia

9. Elektroprosumeryzm

10. Entropia

11. Plan transformacji elektroprosumenckiej

12. Przeciwieństwa transformacji energetycznej

13. Redukcjonizm elektroprosumencki transformacji TETIP

14. Społeczna gospodarka rynkowa  



6

Skalowalność (współczynniki) elektroprosumeryzmu 

WYDAJNOŚĆ

(w stanie B określonym z wykorzystaniem paradygmatu egzergetycznego względem empirycznego stanu A)

- względem sumy rynków pierwotnych energii chemicznej (węgla, ropy i gazu) oraz  jądrowej (izotopów 

uranu, plutonu)
6

- względem sumy rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) 3

KROTNOŚĆ 

- potrzebny wzrost (krotność) produkcji energii elektrycznej w stanie B (po reelektryfikacji OZE) względem 

zapotrzebowania w stanie A (przedział wartości charakterystyczny dla Polski, Niemiec, USA)
1,3-1,9

PRZYKŁADY WSPÓŁCZYNNIKÓW SKALOWALNOŚCI

Polska – Niemcy

- ludnościowy 46%

- powierzchniowy 87%

- gęstość powierzchniowa zaludnienia, mieszkańców/km2 122 – 230 

Warszawa – Polska

- ludnościowy 4,74%

- powierzchniowy* 0,17%

- gęstość powierzchniowa zaludnienia, mieszkańców/km2 3500 – 122

województwo śląskie – Polska

- ludnościowy 8,77%

- powierzchniowy 3,94%

- gęstość powierzchniowa zaludnienia, mieszkańców/km2 366 – 122

województwo pomorskie – Polska

- ludnościowy 6,32%

- powierzchniowy 5,87%

- gęstość powierzchniowa zaludnienia, mieszkańców/km2 128 – 122



7

Porównanie struktury mocy (GW) źródeł energii elektrycznej

Elektrownie/źródła 

OZE

Polska Niemcy

2021

2030 

2021 2030*skalowanie 

ludnościowe powierzchniowe

- biogazowe

- wiatrowe

- PV

0,1

7,3

7,1

4,0

45

71

7,7

86

136

6

50

55

8,5

95

150

* Są to moce mające podstawę w regulacjach prawnych.
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Zasada współużytkowania zasobów ZWZ-KSE

i mapa rekonfiguracji KSE



Kanoniczny zbiór przeciwieństw transformacji 
energetycznej

1. OZE vs paliwa kopalne

2. Monizm elektryczny i rynki elektroprosumeryzmu vs trzy rynki 

końcowe energii (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych)

3. Pretendenci vs podmioty zasiedziałe

4. Wewnętrzna elektroprosumencka odporność jednostek samorządu 

terytorialnego (JST) vs. zewnętrzne bezpieczeństwo energetyczne 

„gwarantowane” przez politykę energetyczną, czyli przez sojusz 

polityczno-korporacyjny WEK-PK(iEJ)   
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