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Kolejny etap konsolidacji nazewnictwa i definicji koncepcji TETIPE (unifikacja 

perspektywy tripletu realizacyjnego 2023/2024 i rynków elektroprosumeryzmu 2050)  

Jan Popczyk 

 

Elektroprosumeryzm, razem z kilkoma innymi wartościami, staje się, już jest sposobem na 

odnalezienie się w nowym porządku, na wydobycie się z nihilizmu.  Ponad wszystko poszerza 

sferę wolności, ale tylko tę która wymaga odpowiedzialności. Skutek, to godne życie. Im kto 

młodszy, tym więcej skorzysta na transformacji do elektroprosumeryzmu. Bo będzie mógł 

głębiej się zakorzenić w elektroprosumeryźmie, bardziej przyczynić się do wytworzenia jego 

tożsamości, zaspokoić potrzebę twórczości, wreszcie wejść w relacje w formule kapitału 

społecznego, w tym międzypokoleniowe. (Ostatnie zdanie odwołuje się do czterech potrzeb 

człowieka progresywnego, E. Fromm). 

* 

Stawia się hipotezę, że rok 2022 – z napaścią Rosji na Ukrainę w roli rozstrzygającej – dopełnił 

zestaw czynników przesądzających w skali globalnej wejście transformacji energetycznej 

w tryb realizacji  przełomowej. Tym samym zaistniała już bezwzględna konieczność stworzenia 

języka i systemu pojęciowego potrzebnego elektroprosumentom, a ogólnie pretendentom do 

wschodzących rynków elektroprosumeryzmu cechujących się własną, energetyczną  

odpornością kryzysową wynikającą z ich fundamentalnych właściwości, w szczególności 

z najmocniejszych praw fizycznych (drugiej zasady termodynamiki oraz praw 

elektromagnetyzmu). 

Jeśli język i system pojęciowy rynków elektroprosumeryzmu ma zapewnić przełomowość 

transformacji energetycznej, to musi wyposażyć pretendentów w zdolność pokonania błędów 

poznawczych (fałszywej świadomości) umożliwiającą im skonfrontowanie się z podmiotami 

zasiedziałymi na rynkach schodzących dotychczasowej energetyki WEK (wielkoskalowej 

energetyki korporacyjnej). Przede wszystkim, na schodzących rynkach końcowych energii 

elektrycznej, ciepła i paliw transportowych bazujących na paliwach kopalnych (w tym 

jądrowych) i na wielkoskalowej infrastrukturze wydobywczej oraz transportowej/przesyłowej 

tych paliw. 

Najważniejszym rynkiem zderzającym pretendentów z podmiotami zasiedziałymi, 

stanowiącym  jądro transformacji TETIPE (transformacja energetyki w trybie innowacji 

przełomowej do elektroprosumeryzmu)  jest rynek energii elektrycznej. Mianowicie, jest to 

rynek stanowiący główną (wejściową) „bramę” do transformacji TETIPE, determinuje zatem 

jej stan początkowy A. W tym kontekście specjalnej troski wymaga nadanie statusu w koncepcji 

TETIPE dwóm technologiom wytwórczym o historycznym znaczeniu na rynku energii 

elektrycznej. Są to wielkie „gigawatowe” elektrownie jądrowym (o małych blokach/źródłach 

jądrowych od dwóch dekad „najemnicy” grup interesów w obszarze energetyki jądrowej  coraz 

więcej mówią, ale dotychczas nikt ich nie widział). Ponadto są to ekstremalnie wielkie 

elektrownie wodne (o mocy jednostkowej przekraczającej już poziom 20 GW). Jedne i drugie 

należą do podmiotów zasiedziałych elektroenergetyki WEK (bo w szczególności wymagają 

one przyłączenia do super scentralizowanej, super rozległej – nawet o zasięgu kontynentalnym 
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– oraz super złożonej infrastruktury systemowej w postaci systemów elektroenergetycznych 

(SEE), w Polce systemu KSE.  

Otóż koncepcja TETIPE już w stanie początkowym A trajektorii TETIPE(A→B) wyłącza 

(postulatywnie) te technologie z unijnej (i każdej innej, gdyby się taka pojawiła) taksonomii 

inwestycji zrównoważonych. Nie rozstrzyga natomiast arbitralnie horyzontu czasowego 

wygaszenia istniejących wielkich (ekstremalnie wielkich) elektrowni jądrowych oraz wodnych 

(z udziałem w globalnej rocznej produkcji energii elektrycznej wynoszącym około 11% i 15%, 

odpowiednio). To oznacza na razie możliwość pracy tych elektrowni poza horyzontem 20501. 

Obiektywne rozstrzygniecie horyzontu czasowego wygaszenia wielkich (ekstremalnie 

wielkich) elektrowni jądrowych oraz wodnych następuje w koncepcji TETIP w trybie 

weryfikacji za pomocą kryterium kosztu elektroekologicznego na systemowej, dynamicznej 

w czasie i topologicznie, osłonie kontrolnej konkurencji OK(K) między schodzącym rynkiem 

końcowym energii elektrycznej oraz wschodzącymi elektroprosumenckimi rynkami tej energii. 

Właśnie ta osłona w każdym systemie elektroenergetycznym (SEE, KSE) jest osłoną 

kanoniczną w koncepcji TETIPE w tym sensie, że określa jej ustrojowy porządek zapewniający 

transformację (w Polsce) od przeregulowanego (dyrektywnego) rynku państwowo-

korporacyjnego do rynku konkurencyjnego w społecznej gospodarce rynkowej.        

Bez języka i systemu pojęciowego rynków elektroprosumeryzmu pretendenci będą ślepi, 

a  podmioty zasiedziałe będą głuche. Pierwsi nie dostrzegą swoich szans. Drudzy nie usłyszą 

trzeszczenia walącej się machiny zbudowanej na arogancji (wywodzącej się z poglądów, które 

masowo już zastępują wiedzę o transformacji energetycznej). 

 

Słownik encyklopedyczny2 

(słownik potrzebny pilnie do budowy tożsamości elektroprosumenckiej) 

 

1. Elektroprosument i elektroprosumeryzm. Słowo “prosument” – stanowiące połączenie 

dwóch innych: “konsument” i “producent” – opisuje tego, kto uczestnicząc (w ograniczonym 

zakresie) w zaspakajaniu swoich potrzeb zmniejsza przepaść miedzy światem produkcji 

i konsumpcji. Z kolei elektroprosument, to ten, kto wykorzystując model prosumencki realizuje 

własną transformację energetyczną w trybie przełomowym (na indywidualnej trajektorii 

czasowej A→B) pozwalającą mu maksymalizować korzyści za pomocą własnych inwestycji 

w pięciu obszarach rynkowych: 1˚-pasywizacji budownictwa, 2˚- elektryfikacji ciepłownictwa, 

3˚- elektryfikacji transportu, 4˚- użytkowania energii (w tym poszerzania zakresu stosowania 

elektrotechnologii, przyspieszania rozwoju przemysłu 4.0, elektryfikacji gospodarki GOZ), 5˚- 

reelektryfikacji OZE (oznaczającej w wypadku strefy OECD – 1,1 mld mieszkańców – 

 
1 W Polsce udział elektrowni (o których mowa) w obydwu wypadkach jest równy zero. Produkcja roczna 

w małych elektrowniach wodnych przepływowych, i jednej zaledwie średniej – o mocy 160 MW – nie 

przekracza 2%). 
2 Datowanie słownika: IV kwartał 2022 r. Słownik trzeba widzieć łącznie z wcześniejszymi  słownikami, 

szczególnie tymi w Biuletynie [2] oraz w Biuletynie [4]. Razem są ciągle skromną (ale już istniejącą) 

bazą ułatwiającą budowę tożsamości elektroprosumeryzmu w Polsce. W tym jego składowych: 

tożsamości osobowej, lokalnej i społecznej (krajowej) elektroprosumeryzmu.  

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/02_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202_2020.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/04_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%201(3)_2021.pdf
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systemową zmianę względem elektryfikacji pierwotnej, dotychczasowej, zapewniającej tej 

strefie pełny dostęp do energii elektrycznej; w wypadku regionów całkowicie pozbawionych 

dostępu do energii elektrycznej – również około 1,1 mld ludności – oznaczającej elektryfikację 

pierwotną; wreszcie dla pozostałych regionów – około 5,7 mld mieszkańców, z Chinami 

i Indiami w roli głównej, oznaczającej zarówno reelektryfikację OZE jak i elektryfikację 

pierwotną). 

Rzuciwszy wyzwanie staremu ładowi (polityczno-korporacyjnemu, bazującemu na paliwach 

kopalnych) elektroprosument – którym w zdecydowanej większości bezpośrednio 

(a w pewnej części pośrednio) może być potencjalnie każdy obecny odbiorca energii 

elektrycznej (w Polsce 18 mln takich odbiorców) – wchodzi na swoją indywidualną trajektorię 

transformacji do elektroprosumeryzmu. 

A czy warto zostać elektroprosumentem? Warto ponieważ elektroprosument krok po kroku 

uniezależnienia się od zewnętrznych (krajowych i globalnych) skrajnie upolitycznionych 

korporacji energetycznych. A monizm elektryczny OZE (jedyność energii elektrycznej 

produkowanej w źródłach OZE) pozwala na ujednolicenie i uproszczenie systemów 

zarządzania energią wewnątrz struktur elektroprosumenckich koordynujących rynkowo (za 

pomocą skalowania ludnościowego i powierzchniowego)  wykorzystanie endogenicznych 

zasobów ludzkich i OZE.  

Korzystając z rynków elektroprosumeryzmu i własnego „wkładu” (przede wszystkim 

kompetencyjnego i finansowego) elektroprosument może bardziej efektywnie budować swoją 

– na wpół autonomiczną – elektroprosumencką odporność kryzysową. Może indywidualizować 

zarządzanie swoimi potrzebami energetycznymi i wydatnie obniżać koszt ich zaspokajania, 

równocześnie zwiększając swój majątek. A zmniejszając jednocześnie obciążenie środowiska 

przyrodniczego, w tym efekt klimatyczny, może zwiększać równocześnie sens i komfort 

własnego życia! 

2. Transformacja energetyczna w trybie innowacji  przełomowej do 

elektroprosumeryzmu – TETIPE. Istotą transformacji TETIPE są jej podstawy 

fundamentalne, które prowadzą do tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego: 

artykuł [1] (cz. 1 oraz cz. 2), a także Biuletyn [3]. Punktem wyjścia do tripletu jest entropia, 

przede wszystkim termodynamiczna (druga zasada termodynamiki), ale także entropia 

informacyjna. Ponadto są to zasady elektromagnetyzmu odnoszące się do zjawisk 

elektromagnetycznych silnoprądowych charakterystycznych dla prądów „silnych” 

(w systemach elektroenergetycznych), ale także dla prądów „słabych” charakterystycznych dla 

technologii elektronicznych oraz energo-elektronicznych, informatycznych 

i teleinformatycznych. 

Entropia termodynamiczna prowadzi do paradygmatu egzergetycznego, Zasady 

elektromagnetyzmu decydują głównie o rozwoju wschodzących wirtualnych rynków energii 

elektrycznej (warunkiem rozwoju tych rynków jest inteligentna infrastruktura mająca 

u podstaw cyfryzację). 

* 

A jakie są praktyczne przyczyny konieczności transformacja TETIPE wynikającej z tripletu 

paradygmatycznego  monizmu elektrycznego? Są już cztery (główne).  

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/TRANSFORMACJA%20ENERGETYKI.%20Paradygmatyczny%20triplet%20i%20mapa%20oraz%20trajektoria%20(cz.%201%20i%202).pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/TRANSFORMACJA%20ENERGETYKI.%20Paradygmatyczny%20triplet%20i%20mapa%20oraz%20trajektoria%20(cz.%203).pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/03_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%201_2020.pdf
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Pierwszą jest efekt klimatyczny mający swoją główną przyczynę w spalaniu paliw kopalnych 

i związanej z nim rocznej światowej emisji CO2 wynoszącej 35 mld ton (dodatkowo ok. 15 mld 

ton w rolnictwie i hodowli). 

Drugą jest fakt, że zasoby paliw kopalnych z jednej strony są bardzo ograniczone, a z drugiej 

strony w ponad 90% należą do państw niedemokratycznych (autorytarnych), nie dających 

światu demokratycznemu wystarczających gwarancji ich dostaw. 

Trzecią przyczyną jest niebezpieczne wewnętrzne upolitycznienie korporacji energetycznych 

świata demokratycznego, które zagraża porządkowi ustrojowemu tego świata. W szczególności 

groźne jest to upolitycznienie, które chce zepchnąć świat demokratyczny w niebezpiecznym 

kierunku energetyki jądrowej. 

Wreszcie czwartą przyczyną jest rewolucja cyfrowa, która dokonała się w ostatnich pięciu 

dekadach i dalej może mieć zarówno bardzo dobre jak i katastrofalne skutki dla świata. Bardzo 

dobre – możliwe do osiągniecia za przyczyną transformacji TETIP – to skutki w postaci 

zapewnienia pożądanego rozwoju technologicznego i  kształtowania trwale nienuklearnej 

(pacyfistycznej) globalnej rodziny. Albo katastrofalne, w postaci wykorzystania cyfryzacji do 

politycznego ubezwłasnowolnienia społeczeństw, ich wciągnięcia w spiralę zimnej wojny 

i porządek autokratyczno-oligarchiczny. 

3. Odporność elektroprosumencka. W dużym uproszczeniu odporność 

elektroprosumencka zapewnia to, czego już nie zapewnia (chociaż powinno  zapewniać) 

bezpieczeństwo energetyczne (a powinno zapewniać: dostępność energii, jej rozsądną cenę, 

poszanowanie środowiska naturalnego). Za bezpieczeństwo energetyczne odpowiedzialne są 

w Polsce, w obecnym państwowo-korporacyjnym porządku ustrojowym energetyki, 

dominujące sektory energetyczne: elektroenergetyczny, ciepłowniczy, paliw transportowych, 

górnictwo i gazownictwo. 

W takiej sytuacji odporność elektroprosumencka jest tym, co buduje sobie obecny odbiorca 

energii kompensując – krok po kroku – deficyty bezpieczeństwa energetycznego aż do 

osiągniecia racjonalnego poziomu własnej (elektroprosumenckiej) samowystarczalności 

energetycznej. 

Osiąga to stosując racjonalną sekwencję działań. Przede wszystkim poprawia swoją 

efektywność energetyczną (pasywizuje budynki). Elektryfikuje wytwarzanie ciepła (korzysta 

z pompy ciepła). Elektryfikuje transport (zmienia samochód na elektryczny). Zmienia sposób 

użytkowania i zwiększa efektywność wykorzystania energii. 

Wreszcie instaluje odpowiednio dobrane źródła energii elektrycznej OZE i magazyny energii 

we własnej osłonie elektroprosumenckiej, dokupując z KSE (w wypadku Polski)  jedynie 

brakującą ilość energii elektrycznej. 

4. Elektroprosumencka osłona kontrolna (OK). Osłona elektroprosumencka określa 

granicę środowiska (technicznego, biznesowego i prawnego) elektroprosumenta na której 

wchodzi on w relacje ze schodzącym środowiskiem obecnej energetyki paliw kopalnych oraz 

ze wschodzącym środowiskiem rynków elektroprosumeryzmu. Tę formalną, precyzyjną 

definicję da się zilustrować praktycznymi przykładami. 
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Jest to abstrakcyjna (pomyślana) osłona w której funkcjonuje elektroprosument (posiadający 

podmiotowość prawną), i w której realizuje on strategię równoważenia (bilansowania) 

wszystkich swoich potrzeb energetycznych. Największe praktyczne znaczenie ma osłona 

kontrolna na rynku energii elektrycznej. Wyeliminowanie przepływów (jednokierunkowych 

i dwukierunkowych) energii elektrycznej przez przyłącze (przyłąccza) na tej osłonie oznacza 

w szczególności pełną autonomizację elektroprosumenta względem KSE.   

Kto może zostać elektroprosumentem? Lista jest długa, bo maksymalna racjonalna liczba 

potencjalnych elektroprosumentów wynosi w Polsce około 7 mln. Pięć pierwszych miejsc na 

liście rankingowej  najlepszych uwarunkowań uprawniających do pozyskania statusu 

elektroprosumenta przysługuje następującym podmiotom: 1˚- wiejskie gospodarstwo domowe 

zamieszkujące dom jednorodzinny – 3 mln takich gospodarstw, w tym ponad 1 mln małych 

gospodarstw rolnych (do 20 ha), 2˚-  miejskie gospodarstwo domowe zamieszkujące dom 

jednorodzinny – 3 mln gospodarstw domowych, 3˚- spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa, 

osiedle deweloperskie (podmioty prawne zarządzające budynkami wielorodzinnymi; 450 tys. 

takich budynków, 6 mln gospodarstw domowych), 4˚- przedsiębiorca MSP, 5˚- jednostka 

samorządu terytorialnego (JST) w części dotyczącej realizacji zadań własnych (2,5 tys. JST). 

5. Inne osłony kontrolne, ważne na rynkach elektroprosumenckich i w kontekście 

zasady pomocniczości. W segmencie ludnościowym oraz przedsiębiorców MMSP 

(rozproszonych elektroprosumentów) największe znaczenie praktyczne mają nie indywidualne 

osłony elektroprosumenckie, a osłony kontrolne obejmujące zbiory elektroprosumentów, 

Biuletyn [5]. 

Do takich w szczególności należy bardzo ważna osłona kontrolna WSE (wirtualnego systemu 

elektrycznego). Jest to osłona obejmująca topologicznie spójne lub niespójne fragmenty sieci 

elektroenergetycznej KSE z przyłączonymi do niej elektroprosumentami, wchodzącymi 

w skład systemu WSE (systemu infrastrukturalnego realizującego funkcje rynku technicznego 

na trzech poziomach napięciowych sieci KSE: nN, SN i 110 kV. 

Drugą bardzo ważną osłoną jest osłona kontrolna pokrywające się z granicami 

administracyjnymi JST (jednostki samorządu terytorialnego). Znaczenie tej osłony jest 

związane z bardzo istotnym przesunięciem zasady pomocniczości w transformacji TETIPE 

z poziomu państwa na poziom samorządowy. To z kolei wynika z transformacji bezpieczeństwa 

energetycznego, za które odpowiedzialne jest – w kategoriach zasady pomocniczości – 

państwo) w odporność elektroprosumencką, za którą w kategoriach zasady pomocniczości 

odpowiedzialny jest samorząd. 

6. Monizm elektryczny. Monizm elektryczny OZE transformacji TETIP oznacza najogólniej 

jedyność energii elektrycznej. W perspektywie praktycznej jest to zastąpienie wszystkich paliw 

kopalnych energią elektryczną ze źródeł OZE na trajektorii transformacyjnej A→B, gdzie 

A jest stanem początkowym (obecnym, z funkcjonującymi rynkami końcowymi energii 

elektrycznej, ciepła i paliw transportowych), a B jest stanem końcowym oznaczającym 

zakończenie transformacji TETIP, czyli zastąpienie w całości obecnych rynków końcowych 

(mających status rynków schodzących) przez rynki elektroprosumenckie (mające status rynków 

wschodzących). 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/05_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%201(2)_2021.pdf
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Zstąpienie to w transformacji TETIP odbywa się (na całej trajektorii A→B) za pomocą 

konkurencji na najważniejszej osłonie kontrolnej transformacji między obecnymi schodzącymi 

rynkami końcowymi i wschodzącymi rynkami elektroprosumeryzmu. Przy tym jest to 

zastąpienie, które w praktyce oznacza efektywne zarządzanie procesami przetwarzania energii 

elektrycznej (substratu) w komplet niezbędnych prosumenckich usług energetycznych 

(oświetleniowych, multimedialnych, komputerowych, pralniczych, ...; usług zapewniających 

komfort środowiskowy, …; usług transportowych, …; usług zapewniających funkcjonowanie 

przemysłu energochłonnego; …). 

W perspektywie teoretycznej monizm elektryczny ma podstawy w najsilniejszych prawach 

fizyki: drugiej zasadzie termodynamiki (dotyczącej nieodwracalności zjawisk w przyrodzie) 

oraz w podstawowych prawach elektromagnetyzmu (opisujących związki miedzy polami 

elektrycznymi i magnetycznymi). Druga zasada termodynamiki rządzi procesami spalania 

i cieplnymi w energetyce paliw kopalnych. Prawa elektromagnetyzmu zadecydowały 

o elektryfikacji świata, a następnie o rozwoju  elektroniki i energoelektroniki, a wreszcie 

o cyfryzacji świata. 

7. Źródła OZE z wymuszoną pogodowo produkcją energii elektrycznej (źródła PV, 

elektrownie wiatrowe lądowe EWL i morskie EWM). Słońce w perspektywie ziemi jest 

„niewyczerpalnym” źródłem energii, mianowicie może nam dostarczać energię jeszcze przez 

kilka mld lat! Jest to bardzo obiecująca perspektywa, jeśli uwzględni się, że zasoby paliw 

kopalnych (opłacalne w perspektywie ekonomicznej) wystarczają – przy obecnej 

intensywności ich wykorzystania – zaledwie na kilka dekad. 

Z tą szansą, o charakterze fundamentalnym dla transformacji TETIP, jest też związany duży 

stopień trudności wynikający z „wady” dwóch w pełni już dojrzałych komercyjnie technologii 

OZE (produkujących bardzo tanią energię elektryczną), mianowicie fotowoltaicznej 

i wiatrowej. Trudność, związana w ich wypadku z meteorologicznym (uwarunkowanym 

pogodowo) wymuszeniem produkcji energii elektrycznej, ma jednak naturę błędu 

poznawczego (inaczej fałszywej świadomości). Pokonanie tego błędu jest możliwe tylko przez 

nabycie niezbędnych kompetencji, co nie jest wcale trudne. 

W tym kontekście trzeba pamiętać, że w Polsce na okres od kwietnia do września przypada ok. 

80% promieniowania rocznego, roczna liczba godzin słonecznych wynosi ok. 1600, 

w rezultacie roczna produkcja energii elektrycznej uzyskiwana z 1 kW mocy zainstalowanej 

źródła fotowoltaicznego PV (jego moc całkowita, charakterystyczna dla domu 

jednorodzinnego, wynosi na ogół 5 do 10 kW) to tylko 1 MWh; a roczny zastępczy czas 

wykorzystania mocy zainstalowanej źródła wynosi tylko 1000 godzin. 

W wypadku elektrowni wiatrowej lądowej o mocy do 3 MW, możliwej do przyłączenia do sieci 

SN, roczny zastępczy czas pracy wynosi 3 tys. godzin. Dla istniejących już elektrowni o mocy 

6 MW, wymagających przyłączenia do sieci 110 kV, czas ten wynosi około 4 tys. godzin. 

Podkreśla się, że rynki elektroprosumeryzmu wprowadzają zasadniczą zmianę w sposobie 

wykorzystania lądowych elektrowni wiatrowych. Mianowicie, rośnie znaczenie pojedynczych 

elektrowni, które są alokowane „na wymiar” do odpowiednich osłon kontrolnych. Taka 

alokacja umożliwia radykalną minimalizację potrzebnych zdolności przyłączeniowych sieci 

elektroenergetycznych. 
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Z kolei w wypadku energetyki morskiej – dla której charakterystyczne są pojedyncze 

elektrownie (EWM) o mocy kilkunastu MW (obecnie już do 15 MW) zintegrowane w farmy 

wiatrowe o mocy rzędu 1 GW – zastępczy czas pracy wynosi 4 tys. do 5 tys. godzin. Przy tym 

energetyka morska  wytwarza specyficzne wymagania w zakresie układów dosyłowych 

łączących te farmy z osłonami JST (powyżej 500 tys. mieszkańców), a także 

z elektroprosumenckimi  osłonami elektrochłonnego przemysłu i krytycznej infrastruktury 

transportowej.   

8. Elektrownie wodne oraz inne zintegrowane technologie wytwórczo-magazynowe na 

rynkach elektroprosumeryzmu. Elektrownie wodne dały początek światowej elektryfikacji 

(lata osiemdziesiąte XIX w.). W kontekście elektroprosumeryzmu  jest to ważne z dwóch 

powodów. Po pierwsze, elektrownie te pracowały autonomicznie, a po drugie łączyły lokalną 

gospodarkę energetyczną i wodną (czyli tę, która staje się jeszcze większym wyzwaniem 

współczesnego świata niż gospodarka energetyczna). Udział elektrowni wodnych 

przepływowych (o niewielkich zdolnościach regulacyjno-bilansujących) w produkcji energii 

elektrycznej wynosi w Polsce 2% (w Europie jest to ponad 10%, a na świecie ponad 15%). 

Istotne znaczenie mają natomiast elektrownie szczytowo-pompowe (ESP), Ich łączna moc 

(5 elektrowni) wynosi prawie 2 GW (około 7% krajowego szczytowego zapotrzebowania). 

Największe znaczenie – z punktu widzenia transformacji TETIP – wśród technologii 

wytwórczo-magazynowych mają utylizacyjne elektrownie biogazowe (EB) klasy 1 MM oraz 

modułowe mikroelektrownie biogazowe (µEB) klasy (20-200) kW, o rocznym czasie 

wykorzystania mocy zainstalowanej segmentu biogazowego (komory biogazowej) około 8 tys. 

godzin. Krajowy potencjał substratów (przede wszystkim rolniczych) jest wystarczający do 

zbudowania biogazowni oraz mikrobiogazowni o łącznej mocy przekraczającej  3 GW, które 

łatwo wyposażyć w magazyny biogazu umożliwiające zwiększenie mocy elektrycznej EB 

i µEB o 50%, do 4,5 GW (około 15% krajowego szczytowego zapotrzebowania). Wówczas 

roczny czas wykorzystania zainstalowanej mocy elektrycznej (EB, µEB) spada do około 5,5 

tys. godzin. Zarówno EB jak i µEB łatwo jest rozbudować o produkcję ciepła (wykorzystanie 

ciepła odpadowego), czyli przekształcić agregat  prądotwórczy w kogeneracyjny.  

W kontekście gospodarki GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego) bardzo ważne jest 

energetyczne wykorzystanie wszystkich odpadów biodegradowalnych: wytwarzanych nie tylko 

przez rolnictwo orz hodowlę i przemysł rolno-spożywczy, ale także pochodzących 

z oczyszczalni ścieków. Ważne jest także energetyczne wykorzystanie odpadów nie 

podlegających biodegradacji, np. odpadów plastikowych. W tym obszarze następuje zmierzch 

technologii spalania, pojawiają się natomiast nowe technologie mineralizacji 

niskotemperaturowej (mają one duży potencjał przetwórstwa surowcowego, w tym produkcji 

wodoru, ale dotychczas nie są jeszcze skomercjalizowane). 

Odrębną sprawą są technologie magazynowe (magazyny elektrochemiczne, kinetyczne, 

potencjalne). Obecnie dominujące są magazyny litowo-jonowe stosowane do napędu 

samochodów elektrycznych. Integracja samochodu elektrycznego z osłoną elektroprosumencką 

oraz z osłonami OK(WSE) i OK(JST) w kontekście ich autonomizowania względem KSE 

tworzy bardzo ważną przestrzeń innowacyjności przełomowej.      
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9. Miks energetyczny w osłonach kontrolnych, w szczególności w osłonie krajowej. 

Osłony kontrolne – elektroprosumenckie, systemów WSE i jednostek JST – wytwarzają 

zapotrzebowanie na indywidualną optymalizację (za pomocą rynkowej konkurencji) miksów 

energetycznych obejmujących: 1˚- technologie proste (źródła PV oraz elektrownie wiatrowe – 

EWL i EWM – z wymuszoną pogodowo produkcją), 2˚- technologie zintegrowane 

(regulacyjno-bilansujące, w tym wytwórczo-magazynowe, mianowicie: mikroelektrownie 

i elektrownie wodne przepływowe oraz szczytowo-pompowe ESP; mikroelektrownie 

i elektrownie biogazowe – µEB i EB – zintegrowane z magazynami biogazu; technologie GOZ 

(gospodarki obiegu zamkniętego); technologie zielonego wodoru; magazyny energii 

elektrycznej, kinetycznej, potencjalne i inne), 3˚- technologie użytkowania energii elektrycznej, 

w tym elektrotechnologie oraz technologie przemysłu 4.0. 

Technologie proste (PV, EWL, EWM) mają – mimo ich wymuszonej produkcji – co najmniej 

duży, a  w większości osłon kontrolnych nawet dominujący udział w miksach energetycznych.  

Źródła słoneczne PV są właściwe  przede wszystkim jako elektroprosumenckie źródła 

budynkowe. Elektrownie wiatrowe EWL są właściwe dla jednostek JST o liczbie mieszkańców 

10-500 tys. (przy tym elektrownie te muszą być zlokalizowane w osłonie kontrolnej JST, albo 

w jej „otulinie”, czyli najbliższym otoczeniu. Elektrownie wiatrowe EWM są właściwe dla  

osłon kontrolnych: JST powyżej 500 tys. mieszkańców oraz dla  osłon elektroprosumenckich 

przemysłu energochłonnego i krytycznej/strategicznej infrastruktury transportowej. Udział 

procentowy każdej z trzech technologii jest w poszczególnych osłonach kontrolnych bardzo 

mocno zróżnicowany. 

Syntetyczny obraz wystarczalności istniejących już technologii OZE (prostych oraz 

zintegrowanych) daje krajowy miks energetyczny. W miksie tym poszczególne technologie – 

GOZ/µEB/EB/EWL/PV/EWM – mają następujący udział procentowy w produkcji rocznej 

energii elektrycznej (w 2050 r. wynoszącej 200 TWh): 5/5/10/30/30/20%, odpowiednio. Ten 

miks wytwórczy energii elektrycznej uzupełniają w aspekcie mocy regulacyjno-bilansujących 

zasoby elektrowni ESP, których łączna moc wynosi 1,8 GW.   

10. Zasada ZWZ-KSE, sieciowy terminal dostępowy STD oraz systemy zarządzania 

energią SCADA/EMS – Energy Management System. Zasada ZWZ-KSE jest potrzebna po 

to, aby wywołać masowe pobudzenie pretendentów do budowania rynków 

elektroprosumeryzmu w trybie zdrowej konkurencji. Zasada jest potrzebna głownie z dwóch 

powodów. Po pierwsze, aby zintensyfikować w radykalny sposób wykorzystanie istniejących 

sieci KSE – szczególnie dystrybucyjnych – za pomocą mechanizmów rynkowych oraz licznych 

rozwiązań technicznych. Ale znacznie ważniejsze znaczenie zasady wynika z jej potencjału 

jako siły sprawczej alokacji wytwarzania energii w wielkich blokach przyłączonych 

w dominującej części do sieci przesyłowej (około 70 bloków węglowych w kilkunastu 

elektrowniach) na pozom elektroprosumencki (około 7 mln elektroprosumentów będących 

podmiotami prawnymi, posiadających źródła OZE w około 11-13 mln instalacji w osłonach 

węzłowych KSE). Czyli alokacji odmieniającej całkowicie system finansowania inwestycji 

wytwórczych (również sieciowych) w KSE.     

Sieciowy terminal dostępowy (STD) jest inteligentną wersją obecnego przyłącza (sieciowego 

nN lub za pomocą transformatora SN/nN)  odbiorcy energii elektrycznej dającą możliwość 
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sterowania dwukierunkowym przepływem energii na osłonie kontrolnej miedzy rynkami 

energii elektrycznej: wschodzącymi elektroprosumenckimi oraz schodzącym należącym do 

wielkoskalowej energetyki korporacyjnej paliw kopalnych. To za pomocą tego terminala 

odbiorca staje się elektroprosumentem (nabywa taki status). Jest to ważne pod względem 

prawnym, bo stanowi warunek korzystania z zasady ZWZ-KSE, czyli daje możliwość 

korzystania z zasobów KSE na warunkach rynku konkurencyjnego krótkoterminowego (czasu 

rzeczywistego), a nie monopolistycznego rynku taryfowego. 

System SCADA/EMS – obejmujący swoim zasięgiem terminal STD – o bardzo 

zróżnicowanym zaawansowaniu (od najprostszego „strażnika” energii na osłonie kontrolnej do 

złożonych systemów regulacji i bilansowania mocy umożliwiających autonomizację osłony 

względem KSE) jest  nieodzownym elementem każdej indywidualnej osłony 

elektroprosumenckiej, a także osłony WSE i JST. To dzięki systemom SCADA/EMS możliwa 

jest sukcesywna transformacja wszystkich tych osłon w trybie indywidualnym do 

elektroprosumeryzmu i skuteczne zarządzanie ich odpornością elektroprosumencką w trybie 

on/off grid. Odpornością polegającą na ekonomicznym równoważeniu przez każdego 

elektroprosumenta (aż do trwałej autonomizacji względem KSE) swojego importu (do osłony 

kontrolnej) z KSE i eksportu energii elektrycznej (z osłony kontrolnej) do KSE .     

11. Prawo elektryczne. Prawo elektryczne jest potrzebne na początku transformacji TETIP 

głównie do pobudzenia rozwoju sieciowych rynków elektroprosumeryzmu. Mianowicie, 

stanowi pierwszy, wschodzący filar Kodeksu prawnego tej transformacji. Szczególnie powinno 

ono stworzyć regulujące prawne dotyczące praktycznego stosowania zasady ZWZ-KSE. 

Drugim filarem Kodeksu prawnego transformacji TETIP, schodzącym, jest istniejące Prawo 

energetyczne. W ramach tego prawa powinny być stworzone regulujące prawne umożliwiające 

praktyczną realizację reformy DURE (druga ustrojowa reforma elektroenergetyki), czyli 

wygaszenie w horyzoncie 2050 rynków paliw kopanych i całego systemu ustrojowego 

energetyki właściwego dla tych rynków. 

Trzy ustawy pilotażowe Prawa elektrycznego – zgodne z transformacją TETIP – to: 1˚- ustawa 

o dostępie do informacji, 2˚- ustawa o rynkach technicznych wirtualnych systemów 

elektrycznych oraz 3˚- ustawa o współużytkowaniu zasobów KSE wprowadzająca w życie 

zasadę ZWZ-KSE. 

Prawo elektryczne potrzebne jest jako stabilna, ustrojowa podstawa – nie wymagająca 

chaotycznych, doraźnych  zmian – do wejścia Polski w rynkowe zarządzanie transformacją 

TETIP już w drugiej połowie ram planistycznych 2030 i kontynuowanie tego zarządzania w  

ramach planistycznych 2040 oraz 2050. Dlatego w kompletnej postaci musi ono być uchwalone 

do połowy obecnej dekady. Trzy ustawy pilotażowe  powinny być uchwalone do końca 2023 

r.  

Punktem wyjścia do prac rozwojowych nad ustawami pilotażowymi prowadzonymi już przez 

Parlamentarny Zespół ds. Prawa elektrycznego jest propozycja [7], którą otwiera koncepcja 

Kodeksu transformacji energetycznej obejmującego nowe Prawo elektryczne (wraz z ustawami 

należącymi do tego Prawa) oraz istniejące Prawo energetyczne (również z ustawami 

towarzyszącymi). Ze względu na potencjalną wagę Kodeksu transformacji energetycznej 

pierwotna propozycja [7] wymaga intensywnych działań (dyskusji) o charakterze 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Prawo%20elektryczne%20w%20Kodeksie%20transformacji%20energetycznej.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Prawo%20elektryczne%20w%20Kodeksie%20transformacji%20energetycznej.pdf
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weryfikacyjno-rozwojowym. Autor niniejszego słownika encyklopedycznego podjął już takie 

działania. Ich wynikiem jest przedstawiona poniżej strukturyzacja Kodeksu 

zmieniona/ulepszona w stosunku do wersji pierwotnej:     

Kodeks transformacji energetycznej3 

(zbiory ustaw właściwych dla nowego Prawa elektrycznego oraz dla istniejącego  Prawa 

energetycznego) 

  

1. Prawo elektryczne (nowe, wraz z ustawami związanymi – istniejącymi i nowymi – 

zapewniające ukształtowanie mechanizmów rynków wschodzących 

elektroprosumeryzmu)  

1. 1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii (istnieje) 

1. 2. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych - poza obszarami 

morskimi (istnieje). 
1. 3. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych (istnieje) 

1. 4. Ustawa (pilotażowa 1) o dostępie do informacji (nowa) 

1. 5. Ustawa (pilotażowa 2)  o rynkach technicznych wirtualnych systemów 

elektrycznych (nowa) 

1. 6. Ustawa (pilotażowa 3) o współużytkowaniu zasobów KSE (nowa) 

1. 7. Ustawa o elektroprosumeryźmie (nowa) 

 

2. Prawo energetyczne (istniejące, wraz z ustawami związanymi – istniejącymi 

i nowymi – potrzebne do ukształtowania mechanizmów rynków schodzących, 

zapewniających wygaszenie paliw kopalnych i wielkoskalowej energetyki korporacyjnej 

2.1. Ustawa o rynku mocy (istnieje) 
2.2. Ustawa o reformie rynku energii elektrycznej (nowa) 

2.3. Ustawa o reformie rynku ciepła (nowa) 

2.4. Ustawa o reformie rynku paliw transportowych (nowa) 

2.5. Ustawa o restrukturyzacji elektroenergetyki (nowa) 

2.6. Ustawa o restrukturyzacji ciepłownictwa (nowa)  

2.7. Ustawa o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (nowa) 

2.8. Ustawa o restrukturyzacji gazownictwa (nowa) 

2.9. Ustawa o restrukturyzacji sektora paliw ropopochodnych (nowa) 

 

12.  Wydajność/efektywność  energetyczna transformacji TETIP i efektywność 

ekonomiczna rynków elektroprosumeryzmu. Z drugiej zasady termodynamiki wynika, że 

energia elektryczna ma najwyższą wartość użytkową w zaspakajaniu potrzeb energetycznych 

świata, porównywalną z wartością użytkową energii kinetycznej oraz potencjalnej. W Polsce 

pociąga to za sobą 6-krotnie wyższą wydajność energetyczną (ściśle egzergetyczną) rynków 

elektroprosumeryzmu względem obecnych rynków pierwotnych energii chemicznej paliw 

kopalnych (łącznie traktowanych): węgla (brunatnego i kamiennego),  ropy naftowej (paliw 

 
3 Kodeks musi być zgodny z ustawodawstwem unijnym (z właściwymi dyrektywami i rozporządzeniami). 

Uwzględniając przy tym globalny kryzys energetyczny – jak i kryzys globalnego porządku ustrojowego. Kodeks 

transformacji energetycznej – mający u podstaw koncepcję (doktrynę) transformacyjną TETIP ukierunkowaną 

w warstwie praktycznej na wykorzystanie krajowe – powinien być otwarciem nowego układania się z UE 

(wykorzystaniem warstwy teoretycznej/fundamentalnej koncepcji do formułowania celów politycznych unijnej 

transformacji energetycznej).        
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transportowych) i gazu. Względem  rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw 

transportowych) jest to wydajność 3-krotnie wyższa. 

W szczególności roczne wartości energii na poszczególnych rynkach krajowych wynoszą 

obecnie: energia chemiczna rynków pierwotnych (węgla, ropy, gazu) to około 1150 TWh; 

energia brutto rynków końcowych (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) to około 

600 TWh, a energia elektryczna brutto potrzebna w elektroprosumeryźmie, to około 200 TWh.      

Z kolei szacowany okres zwrotu nakładów na transformację TETIP w Polsce, to nie więcej niż 

10 lat; według badań brytyjskich (Uniwersytet Oxfordzki, 2022) okres ten dla całego świata 

wynosi 6 lat. 

Załącznik. Testowanie (weryfikacja) transformacji TETIPE. Kluczową  sprawą jest 

horyzont transformacji energetycznej do neutralności klimatycznej. Ten wątek ma krytyczne 

znaczenie. W kontekście horyzontu neutralności klimatycznej występuje bardzo duża zgodność 

metodologiczna między transformacją TETIPE i Raportem [8] (dalej Raport). I zarazem wielka 

różnica między tą zgodnością metodologiczną z jednej strony, a z drugiej sztywnym (na razie) 

celem politycznym dla całej UE, którym jest zunifikowany horyzont 2050 oraz „chwiejnymi” 

politycznymi celami polskiej polityki energetycznej (w szczególności PEP2040) – w tym 

propozycjami / żądaniami premiera rządu (2021 r.) dotyczącymi przesunięcia horyzontu 

neutralności klimatycznej dla Polski poza horyzont 2050.  

Odnośnie zgodności metodologicznej podkreśla się, że i w Raporcie i w transformacji TETIPE 

stosuje się indywidualizację horyzontów. W Raporcie jest to przede wszystkim 

indywidualizacja dla poszczególnych krajów, która „stabilizuje” horyzont neutralności 

klimatycznej: pożądany 2035 dla całego świata i 2030 dla 80% świata. W transformacji TETIP 

jest to indywidualizacja „schodząca”, w Polsce, na poziom osłon kontrolnych OK (…), przede 

wszystkim osłon elektroprosumenckich OK (EP) oraz samorządowych OK (JST). Generalnie 

jest to jednak znacznie „ostrożniejsze” dochodzenie do neutralności niż rekomendowane 

w Raporcie dla świata. Jest za to bardziej progresywne niż w systemie celów politycznych UE. 

I jest „przełomowe” względem polityki energetycznej polskiego rządu. 

Systemy osłon kontrolnych OK (…) mają szczególne znaczenie w modelowaniu procesów na 

pełnych (kompletnych) trajektoriach czasowych TETIPE (A →  B) oraz w algorytmizacji: po 

pierwsze technicznej inteligentnej infrastruktury elektroprosumeryzmu, a po drugie 

wirtualnych rynków energii elektrycznej. Podstawowo są to cztery systemy, tworzące zbiór 

kanoniczny osłon elektroprosumeryzmu. Fundamentalnym jest system osłon 

elektroprosumenckich OK (EP). Drugim jest bez mała tak samo ważny system OK (JST). 

Trzecim systemem zbioru kanonicznego osłon jest system OK (KSE) na topologicznie spójnej 

infrastrukturze wytwórczo-sieciowej KSE; krytycznymi podzbiorami tego systemu są 

podzbiory charakterystyczne dla trzech poziomów napięć znamionowych sieci rozdzielczych 

(nN – SN – 110 kV) oraz dla czwartego poziomu napięciowego KSE, czyli dla sieci NN 

(najwyższe napięcia. Czwartym systemem osłon kontrolnych jest system OK (WSE), czyli 

wirtualnych systemów elektrycznych zarządzanych przez niezależnych operatorów WSE 

(funkcjonujących poza strukturami operatorów sieciowych OSD; systemów integrujących: po 

pierwsze  źródła wytwórcze pretendentów-wytwórców MSP w ich osłonach kontrolnych OK 

(P-MSP), a po drugie osłony OK (EP). 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/08_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%201(5)_2022.pdf


12 

 

Zbiór kanoniczny czterech systemów osłon kontrolnych elektroprosumeryzmu „wypełnia” 

sieciowe rynki wschodzące (SRW) energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK (SRW). 

Sprzężoną z osłoną OK (SRW) jest w koncepcji TETIP osłona kontrolna OK (SRS) sieciowego 

rynku schodzącego. Na części wspólnej osłon OK (SRW) i OK (SRS) mają szanse realizować 

się mechanizmy przełomowej konkurencji rynkowej między rynkami SRW i rynkiem (SRS), 

a pośrednio pozostałymi dwoma schodzącymi rynkami końcowymi: ciepła i paliw 

transportowych.  

 

Podatność autonomizacyjna osłon kontrolnych OK (…) względem osłony kontrolnej OK (SRS) 

– rysunek – jest kluczowym uwarunkowaniem odpowiedzi na pytanie czy transformacja 

TETIPE stanie się w Polsce faktem, czy pozostanie tylko dobrą koncepcją, jednak 

niewykorzystaną. Na tym froncie – autonomizacji osłon kontrolnych – wiodącymi będą, na 

przemian, trzy siły. Pierwszą z nich będą  elektroprosumenci w osłonach OK(EP). Drugą będą  

innowatorzy z sektora MMSP, zdolni „wejść” w rolę pretendentów do wirtualnych rynków 

energii elektrycznej w osłonach OK (WSE); szczególną rolę wśród tych innowatorów odegrają 

ci, którzy będą zdolni wejść w rolę operatorów systemów (WSE). Trzecią siłą będą samorządy 

w osłonach OK (JST). Jest zrozumiałe, że te trzy siły są filami społecznej gospodarki rynkowej. 

W ich osłonach kontrolnych trzeba szukać nie tylko rozwiązań potrzebnych wąsko rozumianej 

transformacji energetycznej, ale także podstaw równowagi między wszystkimi trzema 

wymiarami transformacji energetycznej (społeczno-politycznym, gospodarczo-

technologicznym i przyrodniczo-klimatycznym).  

Drugim frontem – frontem blokowania transformacji TETIPE – jest ukształtowany w ciągu 

ostatnich dwóch dekad układ polityczno-korporacyjny energetyki. Przy tym jest to układ 

znajdujący się w głębokiej historycznej nierównowadze. Rodzi to wielkie niebezpieczeństwo 

jego ewolucji w kierunku układu polityczno-oligarchicznego. Taki kierunek zapowiadają, 

 

A(2023) B(2050) 2040 2030 

Σ (t) 

Rysunek. Trajektoria bilansu TETIP (A → B) w osłonie kraju OK (PL): 

Σ = SRS + SRW + EP 

100 % 

(175 TWh) 

200 TWh 

0 % 

SRS (t) 
SRW (t) 

EP (t) 

Energia  
elektryczna 

100 TWh 
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przykładowo, działania rządu na rzecz włączenia do polityki energetycznej inwestycji 

prywatnych w postaci małych modułowych bloków jądrowych (bloki SMR). A z drugiej strony 

kolejna ofensywa rządowa (październik 2022 r.) w postaci postępowania przetargowego na 

realizację programu jądrowego zgodnego z polityką PEP 2040, któremu towarzyszy pobudzona 

wielka medialna fala błędów poznawczych – ekspertyza [14], kwiecień 2022 r. – w tym 

nakładów inwestycyjnych na realizację programu co najmniej 3-krotnie zaniżonych, całkowicie 

eliminujących możliwość realnego finansowania programu po załamaniu się w drugiej połowie 

2022 r. wiarygodności gospodarczej Polski na globalnych rynkach finansowych).     

Skomplikowane uwarunkowania globalne i krajowe – Biuletyn [6] z odwołaniami do 

amerykańskich ustaw [10] i [11], a także dostępne informacje medialne dotyczące 

zredefiniowania Energiewende do Energiewende 2.0 oraz nowego programu niemieckiego 

porozumienia społecznego na rzecz transformacji energetycznej [12], wreszcie komunikaty 

medialne z przebiegu XX zjazdu KC Komunistycznej Partii Chin [13] – sprawiają, że 

najważniejszym obecnie działaniem na rzecz realizacji transformacji TETIPE jest skuteczne 

zmniejszenie opóźnienia poznawczego związanego z tą transformacją. 

Zmniejszenie opóźnienia powinno być na tyle duże, aby pozwalało na przejście do planów  

działania  w osłonach kontrolnych OK (EP), OK (WSE) i OK (JST) na całych trajektoriach 

czasowych TETIP (A→B). W tym kontekście potrzebne jest zmniejszenie ryzyka opóźnienia 

poznawczego związanego z właściwościami trajektorii w poszczególnych systemach osłon. Na 

rysunku pokazana została heurystyka procesów czasowych w osłonie OK (PL), czyli w osłonie 

kraju. To, że jest to heurystyka, a nie ilustracja jakościowa, wymaga podkreślenia. Heurystyka 

ta może w szczególności być dobrą podstawą do praktycznych działań rządu w zakresie 

budowy kryzysowej odporności elektroprosumenckiej Polski w horyzoncie 2050. 

Najważniejszy (i niebanalny) przekaz dla prawidłowej percepcji elektroprosumeryzmu płynący 

z rysunku, jest przy tym związany z funkcją SRW (t). Mianowicie, kształt funkcji (jej 

wypukłość i wklęsłość) mogą być niemałym zaskoczeniem dla dominującej większości tych, 

którzy bardzo intensywnie kształtują opinie o potrzebnych wielkich nakładach inwestycyjnych 

w sieci elektroenergetyczne jako bezwzględnym warunku powodzenia transformacji 

energetycznej w Polsce. Transformacji realizowanej w trybie celów politycznych. 

(W transformacji TETIPE nakłady inwestycyjne w sieci elektroenergetyczne są bardzo 

ograniczone, co wynika z ich dużego kosztu elektroekologicznego). 

W tym miejscu warto wrócić do geopolityki, i centralnej roli Stanów Zjednoczonych w tej 

geopolityce. Zweryfikować jeszcze raz zasadność trajektorii TETIPE dla Polski w świetle 

radykalnego przekierowania przez Prezydenta Bidena amerykańskiej trajektorii 

transformacyjnej energetyki. Odwołać się do amerykańskiego systemu rządowego bazującego 

przede wszystkim na mechanizmach podatkowych, natomiast w żadnym wypadku nie na 

dotacjach (dopłatach), dominujących w UE, zwłaszcza w Polsce. W takim świetle trzeba 

pamiętać, że amerykański pakiet 375 mld $ ma bardzo dużą dźwignię finansową w środkach 

własnych inwestorów, co generalnie wynika z niskich amerykańskich podatków. Gdyba ta była 

bliska 10-krotnej, to amerykańskie inwestycje (rządu i inwestorów) w transformację 

energetyczną wyniosłyby prawie 4 bln. Takie inwestycje, przy silnej amerykańskiej 

konkurencji, w obszarze o bardzo wysokim potencjale innowacyjności mogą realnie przesądzić 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6376/plik/oe-401.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/06_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%202(4)_2021.pdf
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o zdobyciu przez Stany Zjednoczone globalnej (geopolitycznej) przewagi konkurencyjnej na 

nowych rynkach zaspakajania potrzeb energetycznych. 

Zatem transformacja TETIPE, z proponowanymi w niej systemami wykorzystania 

(skumulowanej w ciągu ponad trzech dekad)  rynkowej nadwyżki finansowej wynoszącej 2 bln 

PLN – w cenach przed-inflacyjnych – wytrzymuje kolejny test wiarygodności. Przy tym  

podkreśla się, że przywołana tu nadwyżka jest heurystyką ekonomiczną na trajektorii TETIPE 

(2018 → 2050), dla której wykonane zostały oszacowania ekonomiczne. Na sfinansowanie 

inwestycji w reelektryfikację OZE) trzeba było wykorzystać 750 mld PLN z tej nadwyżki. 

Ponad połowę nadwyżki (1050 mld PLN) przeznaczono na sfinansowanie wsparcia 

poszczególnych obszarów transformacji w systemie ulg podatkowych: pasywizacja 

budownictwa i elektryfikacja ciepłownictwa „otrzymały” 500 i 350 mld PLN, odpowiednio, 

a elektryfikacja transportu – 200 mld PLN. Na „sprawiedliwą” transformację przeznaczono, 

również w systemie ulg podatkowych, 200 mld PLN). 

Wykorzystanie przedstawionych heurystyk finansowych dla całej trajektorii TETIPE(A→B) 

prowadzi do oszacowania okresu zwrotu nakładów transformacji w obszarze reelektryfikacji 

OZE na poziomie nie wyższym niż 10 lat. Jest to wynik całkowicie odmienny od powszechnego 

błędu poznawczego transformacji energetycznej (w trybie innowacji przyrostowej) 

dominującego w polityce PEP2040, który polega na wielokrotnym przeszacowywaniu kosztu 

reelektryfikacji OZE i wielokrotnym zaniżaniu kosztów rozwojowych, zwłaszcza nakładów 

inwestycyjnych koniecznych w wypadku energetyki jądrowej. W tym kontekście ważne jest 

odwołanie się do Raporcie [9], w którym okres zwrotu nakładów na transformację energetyczną 

do neutralności klimatycznej świata jest szacowany na około 6 lat. Ten wynik uwiarygodnia 

bardzo mocno transformację TETIPE. 
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