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MAPA KONSOLIDACYJNA DZIAŁAŃ PPTE2050 W 2022 

① KONCEPCJA TETIP
triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego

② WSCHODZĄCE RYNKI ELEKTROPROSUMERYZMU
(rynki konkurencyjne i ekonomia współdzielenia)

③ Prawo elektryczne
④ budowa odporności  

Elektroprosumenckiej
gospodarki

⑤ społeczna
gospodarka rynkowa

⑥ SCHODZACE RYNKI PIERWOTNE I KOŃCOWE ENERGII
(reforma DURE)

⑦ rekonfiguracja KSE
⑧ kontrolowane wygaszanie 

paliw kopalnych i sektorów WEK-PK(iEJ)



* Gaz ziemny łącznie z gazem łupkowym, i odpowiednio ropa naftowa
w złożach konwencjonalnych łącznie z ropą w formacjach łupkowych
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Lp. Kraj
Węgiel

kamienny

Gaz 

ziemny

Ropa 

naftowa

1 Rosja 20 30 5

2 USA 40 5* 5*

3 Chiny 30 (-) (-)

4 Iran (-) 15 10

5 Arabia Saudyjska (-) (-) 25

6 Katar (-) 15 (-)

7 Zjednoczone Emiraty Arabskie (-) 5 10

8 Kuwejt (-) (-) 10

9 Irak (-) (-) 10

10 Wenezuela (-) (-) 10

11 Razem 90 70 85

Struktura regionalna globalnych zasobów prognostycznych paliw kopalnych, %



Jakościowa ilustracja globalnych zasobów i wydobycia paliw 
kopalnych*

* J. Popczyk. Raport BŹEP Nr 1 (listopad 2017)
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1973 1998 2015 2030

120 tys. 

TWh/rok

zasoby prognostyczne

zasoby techniczne

zasoby ekonomiczne

wydobycie

Zużycie

10 mln 

TWh

Zasoby

200 mln 

TWh/rok

Zasoby
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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) 



PRAWO ELEKTRYCZNE

1. Czas wymaga Prawa elektrycznego na miarę:

- polskiej ustawy o wytwarzaniu, przetwarzaniu i rozdzielaniu

energii elektrycznej, z 1922 r.

- amerykańskiej ustawy PURPA (Public Utility Regulatory Policies Act)

z 1978 (1982) r.

- brytyjskiej ustawy Electricity Act z 1989 r.

2. Potrzeba niezwłocznego włączenia się samorządów w prace nad 
ustawą (tym samym na rzecz zastąpienia polityki energetycznej 
PEP2040 transformacją TETIP do elektroprosumeryzmu
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Na tej drodze realizowana jest przez Parlamentarny Zespół ds. Prawa 
elektrycznego koncepcja trzech ustaw pilotażowych. Są to:

1. Ustawa o dostępie do informacji

2. Ustawa o rynkach technicznych w dystrybucyjnym segmencie 
operatorskim KSE

3. Ustawa o współużytkowaniu zasobów KSE (ZWZ-KSE)

Współpraca platformy PPTE2050 z Zespołem 

PRAWO ELEKTRYCZNE – mapa prac rozwojowych i proponowana struktura 
(rozdziały) ustawy, Biuletyn PPTE2050 nr 2(4)/2021, Energetyka 7/2021

Pierwsza ustawa pilotażowa:

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI – początek Prawa elektrycznego, 
Biuletyn Rynki elektroprosumeryzmu nr 2(3)/2021, Energetyka 10/2021 
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Droga do Prawa elektrycznego przez ustawy pilotażowe

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/07_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%202(3)_2021.pdf
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Rozszerzenie opisu instytucjonalnego dwóch porządków 
(ich fundamentów instytucjonalnych), w tendencji

Porządek wschodzący Porządek schodzący

społeczna gospodarka rynkowa korporacjonizm

zasada pomocniczości 
(subsydiarności),
na sześciu poziomach: samorządowym → 

krajowym → unijnym → korporacyjnym 
globalnym → globalnym 
zinstytucjonalizowanego świata (ONZ)

(państwowa/rządowa) polityka 
energetyczna: domena państwa

odporność elektroprosumencka
(elektroprosumencka adekwatność 
rynkowa): domena elektroprosumentów, 

sektora MMSP i samorządów

bezpieczeństwo energetyczne: 
domena państwa

zasada ZWZ-KSE: współużytkowanie sieci 

(nN → SN → 110 kV → NN) oraz rynku 
technicznego (regulacyjno-bilansującego)

zasada TPA

koszt elektroekologiczny i ekonomia: 
ta ostatnia behawioralna → produkcyjności 
krańcowej i kosztu krańcowego
→ współdzielenia

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

Urząd Rozwoju Elektroprosumeryzmu Urząd Regulacji Energetyki



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



10

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  
elektroprosumenckiego 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 oraz drugi offshore
i na połączeniach transgranicznych 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
Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki – główny filar 
transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu. Biuletyn Rynki 
elektroprosumeryzmu nr 1(2)/2021, Energetyka 4/2021 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05_rynkiEP_1(2)_2021_DRUGA%20USTROJOWA%20REFORMA%20%E2%80%93%20g%C5%82%C3%B3wny%20filar%20transformacji%20TETIPdo%20elektroprosumeryzmu.pdf


Lista rozwiązań z platformy PPTE2050

do ustaw pilotażowych Prawa elektrycznego

1. Regulacja o dostępie do informacji: technicznych dotyczących KSE (w 
szczególności profili na osłonach kontrolnych i zdolności 
przyłączeniowych do sieci)  oraz ekonomicznych dotyczących 
przedsiębiorstw korporacyjnych wszystkich sektorów energetyki WEK 
(zwłaszcza ich programów rozwojowych i programów inwestycyjnych)

2. Regulacja o dostępie (samorządów, elektroprosumentów, niezależnych 
wytwórców) do rynku bilansującego (możliwość wykorzystania 
agregatów zasilania rezerwowego)

3. Przepis o zapisie (w postaci dodatkowej pozycji) w fakturze spółdzielni 
mieszkaniowej za energię elektryczną, w miejsce obecnej umowy
o dostawę energii elektrycznej

4. Regulacja o dostępie wielkiego przemysłu (zasilanego z GPZ-ów) do 
rynków offshore i JRE (europejski jednolity rynek energii elektrycznej)

5. Regulacja dotycząca certyfikatu śladu węglowego produktu (kosztu 
elektroekologicznego)

6. Ukształtowanie nowych instytucji (Urząd Rozwoju 
Elektroprosumeryzmu zamiast URE, Rada Odporności 
Elektroprosumenckiej zamiast Polityki Energetycznej)

7. Ukształtowanie nowych zawodów (Certyfikator transformacji 
energetycznej TETIP, Inżynier transformacji energetycznej TETIP,
i wielu innych) 12



SOŁECTWO W PROCESIE TRANSFORMACJI 
ON/OFF GRID
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Sołectwo do 1 tys. mieszkańców (stan początkowy 
na trajektorii transformacji TETIP(A→B) 

14



Schemat sieci na trajektorii transformacji sołectwa 
do 1 tys. mieszkańców 
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mEB

SN/nN

gospodarstwo 

rolne/hodowlane,

przetwórstwo 

rolno-sporzywcze

PV PVPVPV

oferta WEK:

taryfa B: 

350 PLN/MWh

taryfa G: 

650 PLN/MWh
taryfa C: 

700 PLN/MWh

opłata sieciowa nN: 

100 PLN/MWh

PV: 

250 PLN/MWh

mEB: 

250 - 800 PLN/MWh

oferta OK2 (ceny 

energii)

opłata sieciowa

WN: 40 PLN/MWh

SN: 60 PLN/MWh

Oferty na „rynku technicznym” sołectwa Schemat sieci sołectwa na trajektorii jego autonomizacji
w trybie on/off grid



Sołectwo do 1 tys. mieszkańców 
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Rys. Oferty µ-elektrowni biogazowej na rynku bilansującym KSE na 
trajektorii  autonomizacji sołectwa: (a) - na rynku bilansującym, (b) –w 

wypadku skorygowanej ceny WEK na osłonie OK2 

(a)
(b)

𝐶𝑊𝐸𝐾𝑂𝐾2 𝑡 = 𝐶𝑡𝑎𝑟𝐵 + 𝐶𝑅𝐵 𝑡 − 𝐶𝑝

gdzie: 𝐶𝑡_𝐵 – cena jednostkowa energii w taryfie B,  𝐶𝑅𝐵(𝑡) – cena 

chwilowa (15-minutowa) na Rynku Bilansującym, 𝐶𝑝 – cena przeciętna



Autonomizacja sołectw na poziomie  napięciowym nN

- ok. 40 tys. sołectw

- 22 % ludności (8 mln)

- 10 % zapotrzebowania energii elektrycznej w stanie B

- technologie: PV, mEW, mEB,

17



ROZWIĄZANIA REFERENCYJNE (NA PLATFORMIE PPTE2050) 
DLA 2,5 TYS. JST
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Autonomizacja na poziomie  napięciowym:
SN (sieci nN-SN) i 110 kV (sieci nN-SN-110 kV)

Gminy wiejskie i wiejsko miejskie (bez sołectw do 1 tys. mieszkańców)

- ok. 1500 gmin wiejskie i ok. 650 gmin miejsko-wiejskie

- 28 % ludności

- 16 % zapotrzebowania energii elektrycznej w stanie B

- technologie: PV, mEW, pojedyncze EWL, mEB, EB

Małe miasta do (50 tys. mieszkańców)

- ok. 1700 miast

- 12 % ludności

- 9 % zapotrzebowania energii elektrycznej w stanie B

- technologie: PV, mEW, pojedyncze EWL, mEB, EB

Miasta 50-500 tys. mieszkańców (bez aglomeracji szczecińskiej i GZM)

- 70 miast

- 18 % ludności;

- 16 % zapotrzebowania energii elektrycznej w stanie B

- technologie: PV, mEW, EWL, mEB, EB, GOZ
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Autonomizacja na poziomie  napięciowym 400 kV
(sieci nN-SN-110-220/400 kV)

1. Aglomeracje miejskie powyżej 500 tys. mieszkańców (z aglomeracją 
szczecińską)

Trójmiasto – Warszawa – Łódź – GZM – Kraków – Wrocław – Poznań – Szczecin 

- 20 % ludności;

- 25 % zapotrzebowania energii elektrycznej w stanie B

- technologie: PV, mEW, EWL, mEB, EB, GOZ, offshore, JREE

2. Wielki przemysł (zasilany z GPZ)

3. Strategiczna infrastruktura transportowa (autostrady A1, A2, A4; 
CMK – centralna magistrala kolejowa)

Dostęp do europejskiego JREE oraz do farm MEW na Bałtyku Bałtyku
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Warszawa 
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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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