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Warszawa, 25 kwietnia 2022
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PRAWO ELEKTRYCZNE
- odpowiedź na potrzeby transformacji energetycznej

Zarząd Główny SEP
Debata podsumowująca III Kongres Elektryki Polskiej (2019)



Punkt wyjścia do referatu w ramach
Debaty podsumowującej III Kongres Elektryki Polskiej

III Kongres Elektryki Polskiej (2-3 kwietnia 2019)

Sekcja 1: Przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka

Referat: WIEK XXI WIEKIEM MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE
W ENERGETYCE I NOWYM WYZWANIEM DLA ELEKTRYKÓW. Jan Popczyk

Po III Kongresie:

dwie edycje Konferencji Komitetu N-T FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej 

EnergoMiting

TRANSFORMACJA ENERGETYKI DO ELEKTROPROSUMERYZMU

SEP – NOT – PPTE2050 (2020 – 6 referatów, 2021 – 7 referatów) 

dwa biuletyny publikowane (na przemian) w „Energetyce”

Biuletyn PPTE2050 (Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki) oraz 
Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu

(łącznie opublikowano już 8 biuletynów)  

Ustawa o wytwarzaniu, przetwarzaniu i rozdzielaniu energii elektrycznej 
(inne nazwy: „ustawa o elektryfikacji”, „ustawa elektryczna”) uchwalona

21 marca 1922 r. przez Sejm Ustawodawczy 4
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Elektrownie

(źródła) 

OZE

Polska Niemcy

2021

2030 

2021 2030*
skalowanie 

ludno-

ściowe

powierz-

chniowe

- biogazowe

- wiatrowe

- PV

0,3 GW

7,1 GW

7,6 GW 

4,0

45

71

7,7

86

136

6 GW

50 GW

55 GW

8,5 GW (75 TWh)

95 GW (330 TWh)

150 GW (150 TWh)

* Moce mają podstawę w niemieckich regulacjach prawnych, energie – oszacowania własne 

Źródła OZE – polskie dane i szokujące porównanie

Elektrownie

(źródła) 

OZE

Polska

2019
(koniec roku)

2020
(koniec roku)

2021
(koniec roku)

2022
(koniec lutego)

- PV 1,5 GW 3,9 GW 7,6 GW 8,8 GW

- wiatrowe 5,9 GW 6,6 GW 7,1 GW 7,2 GW

- biogazowe 242 MW 255 MW 261 MW 264 MW
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Polska 

- sprzedaż PC w 2021 przekroczyła 93 tys. (dynamika wzrostu ok. 80%)
- łączna liczba PC w 2022 może wzrosnąć do 450 tys.
- łączna liczba samochodów elektrycznych (EV+PHEV) w 2022 wzrośnie o ok. 

20 tys. (do ok. 60 tys.), ich udział w ogólnej sprzedaży wyniesie ok. 4%

UE

- sprzedaż PC w 2021 przekroczyła 2 mln, łączna liczba PC w 2022 wzrośnie 
do 50 mln

- kluczową sprawą jest jednak pasywizacja budownictwa; zmniejszenie 
rocznego zużycia ciepła grzewczego poniżej 50 kWh/m2 jako granicy 
równoważenia pasywizacji i elektryfikacji ciepłownictwa w procesie 
reelektryfikacji OZE

- liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych (EV+PHEV) w 2022 
przekroczy 5 mln samochodów

- najważniejszą zmienną objaśniającą rynek samochodowy w Europie (!) jest 
jednak udział samochodów elektrycznych w ogólnej sprzedaży 
samochodów, który w 2020 r. wynosił, w porządku malejącym: Norwegia –
75%, Islandia – 50%, Szwecja – 30%, Holandia – 25%, …; średnia ważona 
dla Europy, to około 20%  

Świat

- łączna liczba PC w 2020 osiągnęła 180 mln pomp, w 2030 ma ich być 600 
mln, a w 2050 około 1,2 mld (mapa drogowa IEA) 

- liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych (EV+PHEV) w 2020  
wyniosła 3 mln, zwiększając całkowitą liczbę do 10 mln

Pasywizacja i elektryfikacja ciepłownictwa, elektryfikacja transportu.
Kilka eklektycznych liczb posiadających duży walor heurystyczny



Wyzwaniem w energetyce jest triplet zarządzania 
transformacją na który składają się:
doktryna (koncepcja TETIP) – DURE – Prawo elektryczne  

Prawo elektryczne – siła napędowa transformacji 
energetycznej:

1. przekształcająca chaos (niezarządzalny) w złożoność 
(metodologiczną) koncepcji TETIP (Transformacja 
Energetyki w Trybie Innowacji Przełomowej) 

2. określająca krytyczne (minimalne) rynkowe warunki 
bezpieczeństwa energetycznego realizowane za pomocą 
DURE (Druga Ustrojowa Reforma Elektroenergetyki)

3. uwalniająca rynki elektroprosumeryzmu od monopolu 
regulacyjnego (na poziomie nie przekraczającym 
kryzysowej odporności elektroprosumenckiej) 7

CZAS PRZEŁOMU (nie tylko w energetyce)
problemy, okazje, wyzwania 



PRAWO ELEKTRYCZNE (1)
jako: doktryna, instytucje i praktyka

Po co w 2022 r. jest potrzebne Prawo elektryczne i w jakiej 
perspektywie trzeba je tworzyć?

- na pewno w celu zmiany: od polityki energetycznej
i bezpieczeństwa energetycznego do doktryny (koncepcji) 
transformacyjnej i odporności elektroprosumenckiej; 

- i na pewno też w celu praktycznej realizacji transformacji A→B, gdzie
A jest stanem początkowym, a B jest stanem końcowym trajektorii 
transformacyjnej usytuowanej między przeszłością, którą była 300-
letnia dominacja wielkoskalowej, korporacyjnej energetyki paliw 
kopalnych WEK-PK(iEJ), oraz przyszłością w postaci 
elektroprosumeryzmu;

- nie jest natomiast pewne, i to w wielu aspektach, że chodzi o 30-letnią 
transformację (bo horyzont 2050 neutralności klimatycznej jest celem 
politycznym, i jako taki jest „chwiejny” jak sami politycy; dlatego 
pożyteczna jest perspektywa fundamentalna, którą stanowi
w szczególności triplet paradygmatyczny transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu (paradygmaty: elektroprosumencki, 
egzergetyczny i wirtualizacyjny)    8



Przystępując do tworzenia Prawa elektrycznego nie wolno nam
(chodzi o państwo, rząd, polityków, korporacje, społeczeństwo)

kręcić się wokół własnego ogona

9
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Cztery traumatyczne doświadczenia amerykańskie [Leonard S. Hyman. 
Americaʹs Utilities: Past, Present and Future. Fourth Edition, 1992]

The Northeast Blackout of 1965

- The Arab Oil Embargo of 1973-74

- Consolidated Edison Omits Its Cmmon Stock Dividend in April 1974

- The Nuclear Accident at Three Mile Island on March  28, 1979

O czym zapomnieliśmy? Doświadczenia amerykańskie, brytyjskie i 
polskie, które poprzedzały (powinny poprzedzać) wielkie ustawy 

transformacyjne  

Anatomia kryzysu energetycznego poprzedzającego brytyjską reformę rynkowo-
prywatyzacyjną elektroenergetyki 1989-1990 [Alex Hnney. A Study of the 
Privatisation of the Electricity Supply Industry in England & Wales. EEE Limited, 
London, 1994] 

- nacjonalizacja po II wojnie światowej

- kryzys w górnictwie (najcięższy strajk w historii przemysłowej świata)

- paramilitarna energetyka jądrowa

Utracone polskie szanse po ustrojowej reformie elektroenergetyki 1990-1995

- zablokowanie uwolnienia taryf dla ludności (1999), zmarnowane unijnego wsparcie 
na reelektryfikację w pierwszych ramach programowych 

- recentralizacja elektroenergtyki (od PKE do NABE), niezdolność do restrukturyzacji 
górnictwa, powrót do energetyki jądrowej

- osuwanie się  sektorów gazowego i naftowego w przepaść (rozwój w przeciwfazie)  



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

11

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

Pamiętajmy w doktrynie Prawa elektrycznego
o strukturze regionalnej

globalnych zasobów prognostycznych paliw kopalnych, %
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- I wojna w Zatoce Perskiej (najazd Iraku na Kuwejt i operacja Pustynna Burza 
– 1991) oraz II wojna w Iraku (2003-2005); napaść Rosji na Ukrainę

- katastrofy (Czarnobyl – 1986, Fukushima – 2011)
i porażki inwestycyjne elektrowni jądrowych (w Europie: bloki EPR 1600 MW 
– Flamaville, Olkiluoto, Hinkley Point; bloki VVER 1200 MW – Białoruska El. 
Jądrowa, Kaliningrad, Paks II)

- obniżona  odporność energetyki   WEK-PK(iEJ) na cyberataki 

Wymagania względem Prawa elektrycznego „kryją” się
w przeciwieństwie:

elektroprosumeryzm (i jego naturalna odporność kryzysowa)
vs.

wojny z paliwami kopalnymi w tle, katastrofy i porażki 
inwestycyjne w paramilitarnej energetyce jądrowej, podatność 

systemowa elektroenergetyki na cyberataki

- trzy wymiary elektroprosumeryzmu: społeczny (upodmiotowienie 
społeczeństwa) – gospodarczy (w tym technologiczny) – środowiskowy
(w tym klimatyczny)

- elektroprosumeryzm – w Polsce główna (na razie ciągle tylko potencjalna) 
siła napędowa społecznej gospodarki rynkowej w kolejnych trzech dekadach
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Krytyczne znaczenie Prawa elektrycznego w kontekście zasady 

współużytkowania zasobów ZWZ-KSE – mapa rekonfiguracji KSE



UZNAJMY CO OGRANICZA ODPORNOŚĆ KRYSYSOWĄ (ENERGETYCZNĄ) GOSPODARKI
I CO JEST GROŹNE DLA ŚRODOWISKA (PRZYRODNICZEGO):

WEK PK(iEJ) CZY ELEKTROPROSUMERYZM? (wersja obrazkowa opisu KSE)

14

kopalnie 

węgla

kamiennego 

elektrownie 
węglowe  

stacje NN/WN

linie 220, 400 kV

14,5 tys. km

linie 110 kV

107

35 tys. km

GPZ

(stacje 110 kV/SN)

1400

elektrownia 

biogazowa

elektrownia 

wiatrowa

linie SN
stacje SN/nN

wiejskie – 200 tys. km

miejskie – 100 tys. km
wiejskie – 160 tys.

miejskie – 100 tys.

linie nN

PV

µ-elektrownia biogazowa

wiejskie – 260 tys. km

odkrywki węgla 

brunatnego



Główna linia demarkacyjna
między Prawem elektrycznym i Prawem energetycznym

UZNAJMY (I USANKCJONUJMY) KANONICZNY ZBIÓR 
PRZECIWIEŃSTW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

1. OZE vs. paliwa kopalne (w tym jądrowe)

2. Monizm elektryczny i rynki elektroprosumeryzmu vs. trzy rynki 

końcowe energii (energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych) oraz rynki pierwotne energii (paliw kopalnych)

3. Pretendenci (elektroprosumenci, sektor MMSP, JST) vs. podmioty 

zasiedziałe (korporacje posiadające koncesje na rynki końcowe 

energii i pozycje dominujące na rynkach pierwotnych energii) 

4. Wewnętrzna elektroprosumencka odporność jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) vs. zewnętrzne bezpieczeństwo 

energetyczne „gwarantowane” przez politykę energetyczną, czyli 

przez sojusz polityczno-korporacyjny WEK-PK(iEJ)   

15



UZNAJMY (I USANKCJONUJMY) ZAMIANĘ POLITYKI ENERGETYCZNEJ 
NA ODPORNOŚĆ ELEKTROPRSUMENCKĄ

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 (pośrednio tylko związany z 

elektroprosumeryzmem, ale bardzo mocno – poprzez ślad węglowy i 

gospodarkę GOZ – mianowicie rolnictwo i hodowla 16



Stawia się hipotezę, że w wypadku współczesnej złożoności 
transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu należy mówić
o nowej strukturze zasady pomocniczości (subsydiaryzm), 
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) 

17

NOWA STRUKTURA SUBSYDIARNOŚCI



Trajektoria neutralności klimatycznej – wygaszania energetyki WEK-PK – w osłonach 
elektroprosumenckich JST, wielkiego przemysłu oraz krytycznej infrastruktury 

transportowej 

18

Segment (prosumencki)

Napięcie 

autonomizacji 

(względem 

KSE)

Udział 

w ogólnej 

liczbie 

ludności

Udział w rynku 

energii 

elektrycznej

w stanie B

Podstawowe 

technologie

Horyzont 

neutralności 

klimatycznej

sołectwo 

(do 1000 

mieszkańców), 

40 tys. sołectw

nN 22% 10% PV, µEW, µEB, 2035

gmina wiejska (1500)

i miejsko-wiejska (650)
nN-SN 28% 16% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2040

miasto do 50 tys. 

mieszkańców (1700)
nN-SN 12% 9% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2040

miasto 50 do 500 tys. 

mieszkańców (70)
nN-SN-110 kV 18% 16% PV, µEW, EWL, µEB, EB 2045

aglomeracje powyżej 

500 tys. mieszkańców 

(8)

nN-SN-110 kV

-NN
20% 25%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii 

elektrycznej (JREE)

2050

elektroprosument

w segmencie wielkiego 

przemysłu 

110kV-NN

-(AC-DC-AC)
(-) 10%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii 

elektrycznej (JREE)

2050

elektroprosument

w segmencie krytycznej 

infrastruktury 

transportowej 

SN-110kV-NN

-(AC-DC-AC)
(-) 15%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii 

2050



SKALOWANIE ELEKTROPROSUMERYZMU
jako problem ustrojowy i metodologiczny (uniwersalny dla świata)

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. Produkcja energii elektrycznej na świecie 2019 (2020)

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

Skalowanie 2050
- wzrost produkcji energii elektrycznej A→B (po zakończeniu transformacji do 
elektroprosumeryzmu): 1,3-1,9
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Dramatyczne osunięcie się poczucia sprawczości społeczeństw 

(ogólnie na świecie, w Polsce badania CBOS). Czyli spadek 
zaufania do polityków i odwrót od nich. Czym to grozi 

krótkoterminowo? I dynamika długoterminowa, procesowa! 

sojusz polityczno-
korporacyjny

energetyki WEK-PK(iEJ)

nie uczy się, brnie w 
model oligarchiczny

klasa średnia 
(elektroprosumenci, sektor 
MMSP) i samorządy coraz 
mocniej odwracają się od 
polityków

elektroprosumeryzm staje się 
siłą napędową społecznej 
gospodarki rynkowej

społeczna gospodarka 
rynkowa zastępuje sojusz 
polityczno-korporacyjny

energetyki WEK-PK(iEJ)

i stabilizuje odporność 
kryzysową rynków 
elektroprosumeryzmu  



PRAWO ELEKTRYCZNE (2)
jako: doktryna, instytucje i praktyka

Krytyczne znaczenie Prawa elektrycznego jako „unifikatora” 
tripletu zarządzania transformacją TETIP, na który składają się: 
doktryna (koncepcja TETIP) – DURE – Prawo elektryczne  

- dwa porządki ustrojowe transformacji TETIP

- reforma DURE

- …

- słownictwo oraz instytucje i perspektywa trzech ustaw pilotażowych

- początek listy szczegółowych regulacji

21
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Opis „instytucjonalny” 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
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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 TETIP (A→B)
– w tym wypadku w ciągu trzech dekad – sukcesywne (!!!):

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)
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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), slajd 4

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)



PRAWO ELEKTRYCZNE
dwa bieguny tego samego wyzwania

1. Rozległość i intensywność kryzysu, którego doświadcza polska 
energetyka 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. Konieczność przebudowy zasady pomocniczości w skali globalnej 
w Polsce wymaga – poza aktywnością elektroprosumentów –
przede wszystkim niezwłocznego włączenia się samorządów
w transformację. W szczególności potrzebne jest przesunięcie –
na rzecz samorządów – granicy miedzy władztwem prawa 
krajowego i miejscowego. W praktyce oznacza to konieczność 
intensywnego (i niezwłocznego) włączenia się samorządów
w prace nad Prawem elektrycznym (tym samym na rzecz 
zastąpienia polityki energetycznej PEP2040 transformacją TETIP 
do elektroprosumeryzmu 25



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 €).  26

FUNDUSZE UNIJNE W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2021-2027
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Tab. 4. Liczba mikro i małych firm potrzebnych w JST(ŚZGiP) 
do zrealizowania transformacji TETIP (oszacowanie poglądowe)

Liczba firm
Liczba 

pracowników 
w firmie

Liczba 
zatrudnionych

P
o

ls
k

a

Firmy mikro 64 tys. 6 384 tys.

Firmy małe 4 tys. 24 96 tys.

Razem - - 480 tys.

J
S

T
(Ś

Z
G

iP
) Firmy mikro 6,4 tys. 6 40 tys.

Firmy małe 400 24 10 tys.

Razem - - 50 tys.

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 europejskim rynku JRE
(oszacowanie poglądowe)



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



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)

Są to ustawy, które umożliwiają sukcesywne równoważenie strategicznego

celu i operacyjnych działań. Ich wdrożenie ma kluczowe znaczenie dla

praktycznego ujawnienia reprodukcyjności czasowo-przestrzennej

elektroprosumeryzmu i wejścia w tryb „on → on/off → off” grid

transformacji TETIP(A→B)

Wejście ustaw w życie wymaga sukcesywnego tworzenia dwóch urzędów 
(ich wersji „startowych”), mianowicie: Urzędu Rozwoju 
Elektroprosumeryzmu i drugiego: Rady Odporności 
Elektroproprosumeryzmu

29

Droga do Prawa elektrycznego przez ustawy pilotażowe



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. Zapis (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)
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PRAWO ELEKTRYCZNE (3)
jako przyszłość

(dla poszukujących swojej przestrzeni rozwojowej)

Dwie ścieżki na których Prawo elektryczne może stać się 
trampoliną dla SEP-u w przyszłość (na rynkach 
elektroprosumeryzmu)

- udział (mocne zaangażowanie) Kancelarii Prawnych 
(współpracujących z SEP-em) w pracach rozwojowych na rzecz 
Prawa elektrycznego, w szczególności współpraca z 
Parlamentarnym Zespołem ds. Prawa elektrycznego 

- zaangażowanie się Zarządu Głównego oraz Oddziałów na rzecz 
powszechnego systemu budowy kompetencji 
elektroprosumenckich,  w szczególności właściwych dla: 
Inżynierów transformacji elektroprosumenckiej, Specjalistów ds. 
kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST, Specjalistów ds. 
kryzysowej odporności elektroprosumentów), Certyfikatorów 
transformacji elektroprosumenckiej
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Sołectwo do 1 tys. mieszkańców (stan początkowy na 
trajektorii transformacji TETIP(A→B) 
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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

gospodarstwo 

rolne/hodowlane, 

przetwórstwo 

rolno-spożywcze



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



Warszawa 
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Samorządy województwa śląskiego na trajektorii budowy 

kompetencji elektroprosumenckich

Realizacja – przez ŚZGiP we współpracy z PPTE2050 – przedsięwzięcia pn.
Przygotowanie specjalistów ds. 

bezpieczeństwa transformacji energetycznej JST
/ odporności elektroprosumenckiej JST
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Dyskusja panelowa Debaty podsumowującej III KEP
wykazała potrzebę dalszego obnażania wielkich błędów 

poznawczych transformacji energetyki

ZAGROŻENIA

1. Głosy o potrzebie przekształcenia energetyki w obszar specjalny, 
mianowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
zorganizowany i finansowany na wzór sektora militarnego (rządzącego 
się doktryną podobną do doktryny obronności wojskowej kraju)

2. Głosy o niezbędności elektroenergetyki węglowej

3. Głosy o potrzebie energetyki jądrowej

4. Głosy w sprawie niezbędności wielkich inwestycji w podsektorze 
sieciowym (operatorskim)
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