
Gliwice, 27 września 2022

Jan Popczyk

NAZEWNICTWO I DEFINICJE TETIP (GŁÓWNE SUBTRAJEKTORIE 
I OSŁONY KONTROLNE) – WYJŚCIOWA PROPOZYCJA 

METODOLOGICZNA

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Temat przewodni

Triplet realizacyjny transformacji TETIP
w szczycie jesienno-zimowym 2022/2023



Notacja podstawowa

Triplet TR (TETIP) musi być mocno osadzony w realiach stanu 
początkowego A trajektorii (A → B). I musi mieć strategiczną zdolność 
rynkowej adaptacji utrzymującą się aż do stanu końcowego B 
we wszystkich osłonach kontrolnych (w Polsce w 6,5 mln osłon) – w tym 
krajowej OK (PL), a także unijnej OK (UE) – praktycznie 
w ciągu trzech dekad. Uwzględniając współczesny układ sił społeczno-
politycznych w Polsce stawia się hipotezę, że jest to triplet symbolicznie 
wyrażony za pomocą notacji: 
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PODSTAWOWA I WARIANTOWA SEKWENCJA
TRIPLETU REALIZACYJNEGO TRANSFORMACJI TETIP

DO ELEKTROPROSUMERYZMU (1)

𝑻𝑹 𝑻𝑬𝑻𝑰𝑷

= {
𝒅𝒐𝒌𝒕𝒓𝒚𝒏𝒂

𝒌𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒄𝒋𝒂
𝑻𝑬𝑻𝑰𝑷 → 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒊 𝑬𝑷↔ 𝑷𝒓𝒂𝒘𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒆 → 𝑫𝑼𝑹𝑬}

(1)



Sekwencja składowych tripletu zgodna z zapisem (1) jest wynikiem 
autorskiej oceny złożoności transformacji charakterystycznej dla stanu A 
trajektorii TETIP (A → B). W ocenie tej do głosu dochodzi pięć 
uwarunkowań. Pierwszym jest hipoteza, że pogłębiający się kryzys 
energetyczny wymaga oddolnego i niezwłocznego przejścia do budowy 
kryzysowej odporności elektroprosumenckiej w osłonach OK (EP), OK 
(JST) oraz OK (P-MMSP). Uwarunkowania drugie i trzecie, to hipoteza, że 
koncepcja TETIP jest wystarczająco dojrzała do racjonalizacji działań 
oddolnych, ale z drugiej strony opóźnienie poznawcze  (ryzyko błędów 
poznawczych) w jej wypadku jest jeszcze bardzo duże. Czwarte 
uwarunkowanie, to hipoteza, że praktyczne rynki elektroprosumeryzmu 
i prawo elektryczne powinny w trybie bieżącym (online) wzajemnie się 
konfrontować od samego początku transformacji TETIP; czyli w wypadku 
Prawa elektrycznego już na etapie jego tworzenia. Piąte uwarunkowanie 
polega na tym, że realizacja reformy DURE w obecnym systemie 
politycznym nie jest możliwa. Potrzebne i możliwe są za to prace nad 
koncepcją DURE.
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PODSTAWOWA I WARIANTOWA SEKWENCJA
TRIPLETU REALIZACYJNEGO TRANSFORMACJI TETIP

DO ELEKTROPROSUMERYZMU (2)



Notacja wariantowa

Analizując wszystkie pięć uwarunkowań nietrudno zauważyć, że 
sekwencja występująca w zapisie (1) ma konkurencję w zapisie (2):
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PODSTAWOWA I WARIANTOWA SEKWENCJA
TRIPLETU REALIZACYJNEGO TRANSFORMACJI TETIP

DO ELEKTROPROSUMERYZMU (3)

W notacjach (1) i (2) doktryna/koncepcja TETIP zajmuje to samo, 
pierwsze miejsce. Miejscami zamieniają się natomiast w notacjach bloki: 
pierwszy obejmujący rynki elektroprosumeryzmu oraz Prawo elektryczne 
i drugi obejmujący reformę DURE

𝑻𝑹 𝑻𝑬𝑻𝑰𝑷

= {
𝒅𝒐𝒌𝒕𝒓𝒚𝒏𝒂

𝒌𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒄𝒋𝒂
𝑻𝑬𝑻𝑰𝑷 → 𝑫𝑼𝑹𝑬 → (𝒓𝒚𝒏𝒌𝒊 𝑬𝑷↔ 𝑷𝒓𝒂𝒘𝒐 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒚𝒄𝒛𝒏𝒆)}

(2)



Doktryna (koncepcja TETIP) – Polska potrzebuje transformacji 

TETIP, aby uwolnić siły społecznej gospodarki rynkowej (uwolnić 

rynki elektroprosumeryzmu) i zapewnić elektroprosumencką 

odporność elektroprosumentom korzystającym z trzech poziomów 

zasady pomocniczości: samorządowego, krajowego i unijnego.

Prawo elektryczne – potrzebne jest do stworzenia podstaw 

praktycznej budowy sieciowych rynków elektroprosumeryzmu 

poprzez ustanowienie dla nich odrębnego porządku ustrojowego 

uproszczającego regulacje, wprowadzającego regulacje 

„zakazujące” (dotyczące działań niedozwolonych), 

ograniczającego do niezbędnego minimum regulacje „nakazujące” 

(działania blokujące siły rynku). 

Reforma DURE – potrzebna jest do (praktycznego) wdrożenia w 

tryb schodzący instytucji dotychczasowego porządku ustrojowego 

energetyki WEK-PK(iEJ) oraz zablokowania inwestycji 

rozwojowych w tej energetyce na rzecz intensyfikacji 

wykorzystania jej zasobów za pomocą zasady ZWZ-KSE.
5

HASŁOWY TRIPLET REALIZACYJNY TRANSFORMACJI TETIP
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NAZEWNICTWO I DEFINICJE TRANSFORMACJI TETIP (z komentarzem)
w konwencji przeciwieństw (nowego i starego porządku)

1.

elektroprosument – korzysta-
jący na trajektorii TETIP
z zasady współużytkowania 
zasobów KSE (ZWZ-KSE) 

vs

odbiorca na rynkach sieciowych 
(energii elektrycznej, ciepła, 
gazu,); klient na rynkach paliw 
transportowych, węgla

2.
Prawo elektryczne 
(zwiększające zakres regulacji 
prawa miejscowego)

Prawo energetyczne

3.

odporność elektroprosumencka 
(w środowisku zasady 
pomocniczości i realnej 
wydolności samorządowej)

bezpieczeństwo energetyczne
(w środowisku populistycznego 
państwa opiekuńczego i realnego 
ubóstwa energetycznego)

4.
Urząd Rozwoju 
Elektroprosumeryzmu

Urząd Regulacji Energetyki

5.
Rada Odporności 
Elektroprosumenckiej

Polityka Energetyczna Polski

6. koszt elektroekologiczny koszt termoekologiczny

komentarz

indywidualna odpowiedzialność
i zorganizowana pomoc

vs
zorganizowana wina
i brak pomocy (populizm) 
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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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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 działania 
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

Dynamiczna !!! 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)

rynki energii chemicznej (paliw 
kopalnych (węgla, ropy, gazu, paliw 
jądrowych)
i
trzy rynki końcowe energii (energii 
elektrycznej, ciepła, paliw transportowych)



ODPORNOŚĆ ELEKTROPROSUMENCKA
vs BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

na trajektorii transformacyjnej energetyki
do elektroprosumeryzmu (do neutralności klimatycznej)

w świetle liczb
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osłony elektroprosumenckie
vs
liczba odbiorców energii elektrycznej (ok. 18 mln) i liczba przyłączy do 
rozdzielczych sieci elektroenergetycznych (ok. 7 mln) 

6,5 mln potencjalnych transformacyjnych osłon kontrolnych (OK), ściśle 
skorelowanych z elektroprosumenckimi osłonami OK na rynku energii 
elektrycznej:

6 mln domów jednorodzinnych; 450 tys. budynków wielorodzinnych; 120 
tys. wspólnot mieszkaniowych; 4,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych; 2,5 
tys. jednostek JST (budynki w zarządzie samorządów); 50 tys. małych 
przedsiębiorstw; 15 tys. średnich przedsiębiorstw; 4 tys. dużych 
przedsiębiorstw (łącznie z przedsiębiorstwami infrastruktury krytycznej)   



KRAJOWE TRAJEKTORIE TETIP (A → B) RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 
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A(2023) B(2050)20402030

Σ (t)

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

Trajektorie: Σ (t) – krajowej produkcji brutto; SRS (t) – produkcji brutto na rynku 
schodzącym; EP (t) – produkcji elektroprosumenckiej brutto (OZE) bilansującej się w ich 
osłonach kontrolnych (produkcji pozarynkowej, na potrzeby własne); SRW (t) – produkcji 
brutto (OZE) na dwóch wschodzących rynkach sieciowych korzystających z infrastruktury 
sieciowej operatora OSD (rynki 1) oraz operatora OSP (rynek 2)  
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POCZĄTEK NAZEWNICTWA I DEFINICJI NA POTRZEBY PRAWA 
ELEKTRYCZNEGO (z odesłaniem do źródła*)

1.
elektroprosument – korzystający na trajektorii TETIP
z zasady współużytkowania zasobów KSE (ZWZ-KSE) 

2.
samorząd na trajektorii TETIP (realizujący transformację 
energetyczną JST do elektroprosumeryzmu)

3. certyfikator transformacji elektroprosumenckiej

4. inżynier transformacji elektroprosumenckiej

5. elektroprosumencka platforma handlowa

6. wirtualny system elektryczny

7. operator wirtualnego systemu elektrycznego

8. zasada współużytkowania zasobów KSE

9. Urząd Rozwoju Elektroprosumeryzmu

10. Rada Odporności Elektroprosumenckiej

11. koszt elektroekologiczny

* Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr 2(3)/2021, Energetyka 10/2021 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/07_Biuletyn%20Rynki%20Elektroprosumeryzmu%20nr%202(3)_2021.pdf
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POCZĄTEK NAZEWNICTWA I DEFINICJI NA POTRZEBY MONIZMU 
ELEKTRYCZNEGO I PODSTAW TRANSFORMACJI TETIP

(z odesłaniem do źródła*)

1. bifurkacja transformacji energetycznej

2. egzergia

3. elektroprosumeryzm

4. entropia

5. redukcjonizm elektroprosumencki transformacji TETIP

6. społeczna gospodarka rynkowa

* Biuletyn PPTE2050 nr 1(5)/2022, Energetyka 1/2022 

https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/08_Biuletyn%20PPTE2050%20nr%201(5)_2022.pdf
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W paradygmacie egzergetycznym (w równaniu na sprawność egzergetyczną) 
brakuje inwestycji, a ogólnie środowiska społeczno-ekonomicznego

Dlatego potrzebne są dwa dalsze paradygmaty: elektroprosumencki i wirtualizacyjny

Rynek energetyczny
„czynnik” 

napędowy

jednostka 

„wiążąca” 

oszacowanie

wzór liczbowe

energia elektryczna 
ludność, 

gospodarka

kWh/(os., 

PKB)
(-) 1

ciepło

grzewcze,

CG

ludność,

mieszkalnictwo
kWh/m2

𝐸𝑃𝐻
𝐸𝑔

∙
1

𝐶𝑂𝑃

1

3
∙
1

3
= 0,1

CWU ludność kWh/os.
1

𝐶𝑂𝑃

1

3
= 0,3

transport
ludność,

transport
kWh/sam.

𝜂𝑠
𝜂𝐸𝑉

0,2

0,6
= 0,3

WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMACYJNE MONIZMU ELEKTRYCZNEGO
obecnej energii końcowej Ek, w energię/egzergię użyteczną E/Buż
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POLSKI BILANS ENERGETYCZNY 2019
(energetyka węgla, ropy i gazu)

---------------------------------------------
energia chemiczna – 1100 TWh

energia końcowa – 600 TWh

zaspakajanie usług energetycznych w środowisku
MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 2050

------------------------------------------------------------
energia (elektryczna) napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh

energia użyteczna – 205 TWh

HEURYSTYKA 1 – bilansowa
elektroprosumeryzmu (stan B) 

tradycyjny (obecny) rynek energii elektrycznej
130 TWh 95 TWh

------------------------------------------------
pasywizacja budownictwa

150 TWh 30 TWh
------------------------------------------------

elektryfikacja ciepłownictwa
(30+15) TWh 15 TWh

------------------------------------------------
elektryfikacja transportu
200 TWh 65 TWh

Reelektryfikacja OZE

Energia (%) Moc (GW)

GOZ 5 1,2

μEB 5 1,2

EB 10 2,5

EW 25 12,5

PV 30 60

offshore 25 10



RANKING OBSZARÓW GOSPODARCZYCH W TRANSFORMACJI 
TETIP DO ELEKTROPROSUMERYZMU,

RANKING EFEKTYWNOŚCI PIĘCIU OBSZARÓW TRANSFORMACJI 

TETIP 

1. Pasywizacja budownictwa (i = 1)

2. Elektryfikacja ciepłownictwa (i = 2)

3. Elektryfikacja transportu (i = 3)

4. Użytkowanie energii elektrycznej, elektrotechnologie, 

przemysł 4.0, GOZ (i = 4)

5. Reelektryfikacja OZE (i = 5)

DODATKOWY OBSZAR GOSPODARCZY (związany pośrednio 

z elektroprosumeryzmem, poprzez ślad węglowy i gospodarkę 

GOZ), to:

6. Rolnictwo i hodowla
15
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Segment (prosumencki)

Napięcie 

autonomizacji 

(względem 

KSE)

Udział 

w ogólnej 

liczbie 

ludności

Udział w rynku 

energii el.

w stanie B

Podstawowe 

technologie

Horyzont ne-

utralności

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 aglomeracji)

nN-SN-110 kV

-NN
20% 25%

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii el. (JREE)

2050

elektroprosument

w segmencie wielkiego 

przemysłu 

110kV-NN

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

PV, µEW, EWL, µEB, EB, 

GOZ, offshore, 

europejski jednolity 

rynek energii el. (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 el. (JREE)

2050

Synteza praktycznego wymiaru transformacji TETIP: trajektoria dochodzenia do neutralności 
klimatycznej (wygaszania energetyki WEK-PK) w osłonach elektroprosumenckich:

OK(JST/S), OK(JST 1,…, 4), OK(EP/P), OK(IK/T)



Warszawa 
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NAZEWNICTWO I DEFINICJE WSCHODZĄCEGO RYNKU ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 1 W PRAWIE ELEKTRYCZNYM (z komentarzem)

w konwencji przeciwieństw (rynków: wschodzącego i schodzacego)

1. zasada ZWZ-KSE

vs

zasada TPA

2. sieciowy terminal dostępowy przyłącze elektryczne

3. wirtualny system elektryczny sieć topologicznie spójna

4. operator (handlowo-techniczny) operator OSD

5. pogotowie elektroprosumenckie pogotowie energetyczne

6.

efekt elektroprosumenckiej 
integracji i reprodukcyjności 
technologicznej (innowacyjnoś-
ci przełomowej)  

systemowy efekt skali (efekt 
monopolu technicznego
i innowacyjności technologiczno-
biznesowej przyrostowej)

komentarz

hasła zostały dobrane pod kątem tematyki komunikatów 
konwersatoryjnych   
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To czego efekt klimatyczny nie zdziałał na świecie przez trzy dekady

pandemia COVD-19 przyspieszyła w ciągu dwóch lat,

a geopolityka wyegzekwowała w pół roku

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W DRUGIEJ POŁOWIE 2022 r.
wyjściowa synteza i argumenty do uzasadnienia projektu Prawa 

elektrycznego (4 kolejne slajdy) 



ELEKTROPROSUMERYZM, STANY ZJEDNOCZONE I „POŁUDNIE”

Z punktu widzenia geopolitycznego zasadna jest hipoteza, że 
elektroprosumeryzm (technologie i rynki elektroprosumenckie) stały 
się w wyniku napaści Rosji na Ukrainę główną (potencjalnie) siłą 
przyciągnięcia POŁUDNIA do strefy euro-atlantyckiej (jego zbliżenia 
do porządku ustrojowego tej strefy, a co najmniej wyciągnięcia ze 
strefy wpływów Rosji i Chin). W tym kontekście zasadniczym celem 
Stanów Zjednoczonych musi być – czy tego chcą czy nie – zdobycie 
nad Chinami technologicznej przewagi konkurencyjnej wśród 
dostawców dóbr inwestycyjnych na rynki elektroprosumenckie
POŁUDNIA, które nie zostało zelektryfikowane (w pełni, albo wcale) 
w ramach elektryfikacji pierwotnej. POŁUDNIE, to Indie, Brazylia, 
Meksyk, Indonezja i inne kraje strefy równikowej i podrównikowej. 
Jest to także Afryka Subsaharyjska (łącznie z Republiką Południowej 
Afryki), w kontekście ludnościowym porównywalna w najbliższych 
latach z Indiami i Chinami. Taką strategię Stanom Zjednoczonym w 
sposób ewidentny narzucają zresztą bieżące wydarzenia 
kształtujące globalny ład ustrojowy. 
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CO DALEJ: ZIMNA WOJNA (I SPIRALA ZBROJEŃ JĄDROWYCH), 
CZY ELEKTROPROSUMERYZM

Obecna geopolityka sprowadza się w gruncie rzeczy do pytania, czy 

pretendenci polityczni do nowego globalnego ładu ustrojowego 

zaczną go budować za pomocą nowej zimnej wojny (i zbrojeń 

jądrowych), czy za pomocą pacyfistycznego elektroprosumeryzmu 

(bez paliw kopalnych)
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AMERYKAŃSKIE CELE POLITYCZNE TRANSFORMACJI 
ENERGETYCZNEJ

1. Wykorzystanie na początku czerwca (2022) przez Prezydenta 

Joe Bidena ustawy Defense Production Act do pobudzenia w 

Stanach Zjednoczonych produkcji dóbr inwestycyjnych 

potrzebnych transformacji energetycznej

2. W połowie sierpnia (2022) Prezydent Joe Biden  podpisuje 

ustawę Inflation Reduction Act. Środki przeznaczone na ulgi 

podatkowe dla inwestycji  w obszarze transformacji 

energetycznej, to około 400 mld $    
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