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stawców nowych usług energetycznych, ma-
gazynowanie energii i jej elastyczny odbiór. 
Coraz większą rolę odgrywać będzie właśnie 
elastyczność, która umożliwi włączenie do 
procesu transformacji konsumentów, jak i no-
wych uczestników rynku. Digitalizacja sektora, 
umożliwiając świadczenie usług elastyczności 
na rzecz operatorów, stworzy warunki zarów-
no dla wytwórców, jak i odbiorców do aktyw-
nego zaangażowania w rynek w nowej roli 
fleksumentów, czyli podmiotów, które nie tyl-
ko produkują energię na własne potrzeby, ale 
dają systemowi energetycznemu dodatkową 
wartość. 

Ramowy program naszej konferencji 
obejmuje dwa panele tematyczne pt.: „Pol-
ski przemysł a zmiany klimatyczne”, „Energia 
w przemyśle pod kontrolą” oraz debatę: „Efek-
tywność energetyczna – kierunki rozwoju dla 
przemysłu”. 

Życzę owocnych obrad, nieprzerwanego 
odbioru, dużo zdrowia w tych trudnych dla 
wszystkich czasach oraz szybkiego powrotu do normalności.

                                              Adam Grzeszczuk
                  Prezes Zarządu BMP 

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

walka z pandemią COVID-19, ogłoszony kilka miesięcy temu kolejny lockdown, a nade 
wszystko bezpieczeństwo uczestników, wymusiły na nas, organizatorze XIX Konferencji 
Naukowo-Technicznej Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, firmie BMP, przepro-
wadzenie tego wydarzenia w jedynej możliwej wersji – online. Nie ukrywam, że z miesza-
nymi uczuciami przychodzi mi powitać wszystkich Państwa przed ekranami komputerów. 
Z jednej strony cieszę się, że techniczne możliwości umożliwiają nam przeprowadzenie 
tego wydarzenia. Z drugiej jednak – czuję pewien niedosyt. Budowanie Możliwości Porozu-
mienia na odległość, poprzez streaming, jest zdecydowanie trudniejsze. Konferencje BMP 
to nie tylko prezentacje, wystąpienia, stoiska czy debaty. Spotykaliśmy się przede wszyst-
kim, aby porozmawiać, wymienić poglądy i podtrzymać relacje. Przyjeżdżaliśmy do Czeladzi 
dla atmosfery i klimatu, które wspólnie tworzyliśmy od lat. Pozostaje nam nadzieja, że ko-
lejne zaplanowane w tym roku konferencje BMP dla przemysłu i energetyki uda się zorga-
nizować już stacjonarnie. Wszyscy tęsknimy za normalnością.

Przygotowując program merytoryczny, staraliśmy się nadążać za zmianami, które dzieją 
się na naszych oczach i dopasować go do Państwa potrzeb i oczekiwań. Sektor energetycz-
ny oraz przemysł stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem związanym z transformacją ener-
getyczną, zielonym ładem oraz rosnącymi kosztami produkcji energii i zapewnienia ciągło-
ści jej dostaw. 

Prezes URE Rafał Gawin na jednej z konferencji prasowych określił zachodzące zmia-
ny jako postępującą rewolucję. Wielkim wyzwaniem nazwał też konieczność inwestycji 
wynikających z potrzeby integracji rosnącej liczby źródeł rozproszonych, zwiększeniem 
elastyczności systemu oraz poprawę funkcjonalności sterowania i zarządzania siecią. 
Wspomniana integracja rynku powinna uwzględniać wytwórców energii odnawialnej, do-
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Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135 
80-718 Gdańsk

 

LOTOS to polska grupa kapitałowa i jeden z najnowocześniejszych koncernów naftowych 
w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bez-
pieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Koncern wydobywa gaz ziemny 
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego jedna z najnowocze-
śniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede 
wszystkim na wysokiej jakości paliwa. 

 LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach 
i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie 
całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 
polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest 
również czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do 
samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Grupa LOTOS sukcesywnie obniża swoją emisyjność. Należąca do koncernu rafineria 
w ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, zmniejszyła emisję CO2 o jedną 
trzecią. Plasuje to gdański zakład wśród 10% najlepszych i najbardziej efektywnych ener-
getycznie rafinerii w Europie.

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera 
w  obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w  wodór, określany mianem 
paliwa przyszłości. Spółka realizuje projekt Pure H2, który zakłada budowę instalacji do 
oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa. Ostatnio 
koncern uruchomił także program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudo-
wać wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru.

PARTNER BRANŻOWy
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POLSkiE SiEci ELEkTrOEnErGETycznE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna 

 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są strategiczną spółką Skarbu Państwa. 
Odpowiadamy za niezawodne działanie sieci przesyłowej i bezpieczną pracę krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Jesteśmy właścicielem ponad 15 tys. km linii oraz 
109 stacji najwyższych napięć. Aktywnie uczestniczymy w transformacji rynku energii 
i szukamy nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości. Należymy 
do największych operatorów sieci przesyłowej w Europie i jesteśmy zaangażowani 
w proces synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem 
Europy kontynentalnej. 
 Opublikowaliśmy raport, w którym opisaliśmy, jak zarządzamy wpływem naszej 
działalności na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju: 
https://raport.pse.pl. 

PARTNER MERyTORyCZNy
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Hutnicza izba Przemysłowo-Handlowa
Polish Steel Association
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
tel. +48 32 788 77 77
e-mail: hiph@hiph.org
www.hiph.org

 

PARTNER MERyTORyCZNy

 Hutnicza izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem 
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz uczelnie techniczne i inne ośrodki naukowo- 
-badawcze.

 Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach waż-
nych dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców 
i produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje 
z administracją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych wa-
runków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby.

Do celów i zadań Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej należy:
•	 reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji członkowskich,
•	 wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 

funkcjonowania gospodarki,
•	 uczestniczenie  w  przygotowywaniu  projektów  nowych  i  nowelizowanych  aktów 

prawnych,
•	 organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dot. działalności firm 

członkowskich,

•	 gromadzenie i przetwarzanie danych oraz przygotowywanie w oparciu o nie analiz dla 
potrzeb podmiotów członkowskich, branżowej współpracy krajowej i międzynarodo-
wej,

•	 prowadzenie działalności szkoleniowej i promo cyjnej,
•	 opracowywanie analiz rynku stalowego na zlecenie firm zewnętrznych.

 W ramach współpracy międzynarodowej  
z EUROFER, World Steel Association i European Steel 
Tubes Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo
-Handlowa wymienia informacje branżowe i uczestniczy 
w pracach komitetów problemowych tych organizacji.

 Na arenie krajowej, wspólnie z innymi Izbami Go-
spodarczymi, podejmuje działania na rzecz tworzenia 
bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla prze-
mysłów energochłonnych i poprawy konkurencyjności 
międzynarodowej.

Hutnicza Izba Przemysłowo
Polish Steel Association 
ul. Lompy 14 
40-040 Katowice 
Tel. +48 32 788 77 77 
e-mail: hiph@hiph.org 
www.hiph.org 

Hutnicza Izba Przemysłowo
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz uczelnie techniczne i
badawcze.  

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje 
administracją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby. 

Do celów i zadań Hutniczej Izby Przemysłowo

− reprezentowanie interesów gospodarc

− wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 
funkcjonowania gospodarki, 

− uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 
prawnych, 

− organizowanie wymiany inf
członkowskich, 

− gromadzenie i przetwarzanie danych oraz 
przygotowywanie w oparciu o nie analiz dla 
potrzeb podmiotów członkowskich, branżowej 
współpracy krajowej i międzynarodowej,

− prowadzenie działalności szkoleniowej 
cyjnej, 

− opracowywanie analiz rynku stalowego na 
zlecenie firm zewnętrznych
 
W ramach współpracy międzynarodowej z 

EUROFER, World Steel Association i
Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo
wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach 
komitetów problemowych tych organizacji

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz uczelnie techniczne i inne ośrodki naukowo

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje 

acją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby. 

Do celów i zadań Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej należy:  

reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji członkowskich, 

wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 
funkcjonowania gospodarki,  

uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 

organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dot. działalności firm 

gromadzenie i przetwarzanie danych oraz 
przygotowywanie w oparciu o nie analiz dla 
potrzeb podmiotów członkowskich, branżowej 
współpracy krajowej i międzynarodowej, 

ałalności szkoleniowej i promo-

opracowywanie analiz rynku stalowego na 
zlecenie firm zewnętrznych. 

W ramach współpracy międzynarodowej z 
EUROFER, World Steel Association i European Steel Tubes 
Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach 
komitetów problemowych tych organizacji. 

Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  

inne ośrodki naukowo-

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje z 

acją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby.  

 

zych firm i instytucji członkowskich,  

wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 

uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 

ormacji i współpracy w sprawach dot. działalności firm 

Hutnicza Izba Przemysłowo
Polish Steel Association 
ul. Lompy 14 
40-040 Katowice 
Tel. +48 32 788 77 77 
e-mail: hiph@hiph.org 
www.hiph.org 

Hutnicza Izba Przemysłowo
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz uczelnie techniczne i
badawcze.  

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje 
administracją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby. 

Do celów i zadań Hutniczej Izby Przemysłowo

− reprezentowanie interesów gospodarc

− wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 
funkcjonowania gospodarki, 

− uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 
prawnych, 

− organizowanie wymiany inf
członkowskich, 

− gromadzenie i przetwarzanie danych oraz 
przygotowywanie w oparciu o nie analiz dla 
potrzeb podmiotów członkowskich, branżowej 
współpracy krajowej i międzynarodowej,

− prowadzenie działalności szkoleniowej 
cyjnej, 

− opracowywanie analiz rynku stalowego na 
zlecenie firm zewnętrznych
 
W ramach współpracy międzynarodowej z 

EUROFER, World Steel Association i
Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo
wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach 
komitetów problemowych tych organizacji

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  
(wytwórczość, handel, usługi itp.) oraz uczelnie techniczne i inne ośrodki naukowo

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje 

acją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby. 

Do celów i zadań Hutniczej Izby Przemysłowo–Handlowej należy:  

reprezentowanie interesów gospodarczych firm i instytucji członkowskich, 

wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 
funkcjonowania gospodarki,  

uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 

organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dot. działalności firm 

gromadzenie i przetwarzanie danych oraz 
przygotowywanie w oparciu o nie analiz dla 
potrzeb podmiotów członkowskich, branżowej 
współpracy krajowej i międzynarodowej, 

ałalności szkoleniowej i promo-

opracowywanie analiz rynku stalowego na 
zlecenie firm zewnętrznych. 

W ramach współpracy międzynarodowej z 
EUROFER, World Steel Association i European Steel Tubes 
Association (ESTA), Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
wymienia informacje branżowe i uczestniczy w pracach 
komitetów problemowych tych organizacji. 

Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego 
zrzeszającą producentów i przetwórców stali, przedsiębiorstwa powiązane z hutnictwem  

inne ośrodki naukowo-

Izba pełni rolę zorganizowanego reprezentanta branży stalowej w sprawach ważnych 
dla działalności firm członkowskich. Analizuje bieżącą sytuację na rynku surowców i 
produktów energetycznych oraz gotowych wyrobów stalowych, aktywnie współpracuje z 

acją unijną, krajową i samorządową na rzecz tworzenia jak najlepszych warunków 
prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej podmiotów członkowskich Izby.  

 

zych firm i instytucji członkowskich,  

wyrażanie opinii środowiska hutniczego o projektach rozwiązań odnoszących się do 

uczestniczenie w przygotowywaniu projektów nowych i nowelizowanych aktów 

ormacji i współpracy w sprawach dot. działalności firm 
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SPIS TREŚCISTRESZCZENIA REFERATÓW

prof. Jan Popczyk 
Politechnika Śląska

ELEkTrOPrOSUMEnT  
PrzEMySŁOWy  
 
Polski partyzant czy globalny standard?

 Ten artykuł można by zacząć od analizy wzrostów cen w Polsce (ukrytych jeszcze 
w dużym stopniu w 2020 r. i jawnych już w 2021 r., w segmencie małych przedsię-
biorstw sektora MMSP dochodzących nawet do 100%) oraz spadku cen hurtowych 
w 2020 r. w Niemczech, czyli u dominującego polskiego partnera handlowego (o 20%). 
Ale byłoby to pisanie po próżnicy. Dlatego, gdyż byłby to artykuł o objawach, które 
galopują i których żadna siła nie zahamuje bez ustrojowej reformy elektroenergetyki 
i bez wygaszenia całej energetyki paliw kopalnych w horyzoncie 2050. I byłby to arty-
kuł masochistyczny o tym, jak Polska traci swoją szansę cywilizacyjną. Jak w energe-
tyce już utraciła w ciągu ostatnich dwóch dekad kontakt z trendami w Europie i z me-
gatrendami.

Artykuł jest skierowany do uczestników XIX Konferencji Naukowo-Technicznej 
Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Przedmiotem opracowania generalnie 
jest ta część całościowej autorskiej koncepcji transformacji TETIP1 do elektroprosu-
meryzmu2, która odnosi się do uczestników Konferencji.

Zatem – zgodnie z tradycją Konferencji – są to przede wszystkim odbiorcy przemy-
słowi zasilani z sieci 110 kV, czyli „wielcy”. Ewolucyjnie ten profil adresata wydarzenia, do-
minujący na początku, ulegał jednak – wraz z (też ewolucyjnym) uwalnianiem się gospo-
darki od socjalistycznej sektorowości – „przesunięciu” w kierunku odbiorców zasilanych 
z sieci SN. Mianowicie, średnich przedsiębiorstw sektora MMSP, który to ma już (w ca-
łości) udział w PKB wynoszący ponad 50%. A również przesunięciu w kierunku przed-
siębiorstw rozwijających się „od dołu”, które nie mieszczą się już w unijnej klasyfikacji 
przedsiębiorstw sektora MMSP w segmencie przedsiębiorstw średnich, ale w żadnym 
wypadku nie są przedsiębiorstwami sektora przemysłowego (w odbiorze społecznym 
ciągle jeszcze takiego, jak pojęciowo został ukształtowany przed 1989 r.).

Dalej trzeba uwzględnić, że liczni odbiorcy przemysłowi w wyniku restrukturyzacji wcale 
niemałej części przedsiębiorstw tradycyjnie rozumianego sektora przemysłowego – podda-
nych realnej sile rynków konkurencyjnych – „przeszło” z sektora odbiorców przemysłowych 
zasilanych z sieci 110 kV do segmentu przedsiębiorstw zasilanych z sieci SN. To ważne, bo ich 
siła polityczna jest obecnie wynikiem gry (tworzy się) nie w obszarze interesów energetyki 
WEK-PK, a makroekonomicznych mechanizmów powstawania krajowego PKB z jednej stro-

Obrona konkurencyjności polskiego przemysłu i sektora MMSP na rynku 
europejskim i globalnym oraz niezależnych inwestorów na polskich rynkach 
końcowych energii, bez ustrojowej reformy porządku dominującej obecnie 
w Polsce elektroenergetyki państwowej, jest już niemożliwa. Partyzantka 
„obronna” odbiorców energii elektrycznej jest już bowiem niewystarczająca. 
Wzięcie na państwowy garnuszek całej transformacji energetyki paliw kopalnych 
w Polsce też nie jest możliwe. Nieodzowna staje się natomiast druga (po 
reformie 1990-1995) ustrojowa reforma elektroenergetyki i transformacja 
energetyki paliw kopalnych w całości (na trajektorii schodzącej) do 
elektroprosumeryzmu (na trajektorii wschodzącej).
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ny, z drugiej – społecznych procesów oddolnego wsparcia unijnej Agendy 2050 (neutralności 
klimatycznej, Zielonego Ładu, a ostatnio Planu Odbudowy).

Wreszcie, w kontekście koncepcji transformacji TETIP, kluczowe znaczenie ma fakt, 
że rok 2021 jest przełomowym w obszarze samorządowym; to widać ewidentnie [20], [21]. 
W tym wypadku kluczowe znaczenie ma w artykule następujący fakt: transformacja energe-
tyczna TETIP do elektroprosumeryzmu oznacza, że tylko aglomeracje powyżej 500 tys. lud-
ności wymagają dostępu do rynków energii elektrycznej funkcjonujących na infrastrukturze 
sieciowej powyżej 110 kV. Są to: Poznań (535), Gdańsk (555), Wrocław (640), Łódź (685), Kra-
ków (780), Warszawa (2 mln), GZM (2,3 mln). 

Wynikiem zarysowanej sytuacji charakterystycznej w 2021 r. jest całkowita zmiana mapy 
interesów politycznych i to już w horyzoncie krótkoterminowym (krótkoterminowym 
w perspektywie procesów społecznych, czyli w perspektywie każdej kolejnej dekady). To ta 
zmiana ma – w perspektywie tego, co trzeba zrobić nieodwołalnie i bardzo pilnie w elek-
troenergetyce na progu obecnej dekady – rangę przełomu i wymaga drugiej ustrojowej re-
formy elektroenergetyki. Tego dotyczy artykuł.

Podstawy fundamentalne transformacji TETiP do elektroprosumeryzmu
1.  Istotą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu są dwie przeciwbieżne trajektorie 
transformacyjne. Są to: trajektoria schodząca energetyki WEK-PK (trzech rynków końco-
wych: energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz trajektoria wschodząca czte-
rech rynków            elektroprosumeryzmu (są to: i = 1 – rynek RCR energii elektrycznej funk-
cjonujący na infrastrukturze sieciowej nN-SN-110 kV); i = 2,3 – rynki bezsieciowe urządzeń/
produktów oraz usług, odpowiednio; i=4 – rynek offshore energii elektrycznej). Formalny za-
pis transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu ma postać: TETIP(WEK-PK→rynki     ).
2.  W ujęciu opisowym transformacja ta polega na zastąpieniu w horyzoncie 2050 (nie póź-
niej) rynków końcowych będących (na mocy koncesji URE) w posiadaniu podmiotów ener-
getyki WEK-PK (czyli przedsiębiorstw/grup sektorowych, inaczej – podmiotów zasiedzia-
łych na rynkach końcowych) przez rynki elektroprosumeryzmu, które zbudują sukcesywnie 
pretendenci. Pretendentami są nowe podmioty, przede wszystkim to elektroprosumenci. 
Drugą grupę pretendentów stanowią innowatorzy – są to jednostki JST, w obydwu rolach, 

przede wszystkim jednak jako władza lokalna stanowiąca prawo miejscowe, w tym wła-
dza realizująca zasadę pomocniczości. Jednostki JST w roli realizatorów zadań własnych 
też mają znaczenie. Pretendentami o wielkim znaczeniu są w 2021 r. przedsiębiorcy MMSP, 
którzy pilnie muszą znaleźć klucz do własnej przyszłości (sektor musi wytworzyć nową ge-
nerację samego siebie, bo w dużym stopniu „zestarzał” się względem nowych wymagań, 
w których transformacja energetyczna ma bardzo duży udział). 
3. Na poziomie praktyki transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu polega na pasywi-
zacji budownictwa (głębokiej termomodernizacji), elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfi-
kacji transportu oraz reelektryfikacji OZE rynku końcowego energii elektrycznej.
4.  Fundamentalną podstawą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu jest triplet 
paradygmatyczny monizmu elektrycznego, obejmujący paradygmaty: prosumencki (elek-
troprosumencki), egzergetyczny i wirtualizacyjny [7]. Istotą paradygmatu egzegetycznego 
jest przejście do całkowitej zmiany oceny technologii wytwórczych, procesowych – w prze-
myśle (ogólnie w kierunku elektrotechnologii), w gospodarce GOZ, w gospodarce surowco-
wej – od lokalnych analiz efektywności energetycznej i ekologicznej do globalnych i wyko-
rzystanie jako kryterium oceny kosztu termoekologicznego (gliwicka szkoła egzergii  
– J. Szargut A. Ziebik, W. Stanek, … [13], [14]). 
5.  Zgodnie z paradygmatem egzergetycznym wydajność elektroprosumeryzmu [8] na po-
ziomie makroekonomicznym jest w wypadku Polski 6-krotnie większa względem obecnych 
rynków energii pierwotnej (tak jest bez energetyki jądrowej; w wypadku realizacji PEP2040 
z energetyką jądrową elektroprosumeryzm byłby kilkunastokrotnie wydajniejszy). Wzglę-
dem rynków końcowych jest to wydajność większa 3-krotnie (w tym wypadku już niezależ-
nie od tego energetyka jądrowa jest, czy jej nie ma). 
6.  Zgodnie z paradygmatem wirtualizacyjnym proces jest odwrotny: w tym wypadku 
chodzi o przejście od systemowych rynków energii elektrycznej do elektroprosumenc-
kich: poziom UCTE jest poziomem właściwym dla krajów członkowskich, KSE jest pozio-
mem właściwym dla elektroprosumentów wymagających zasilania na napięciu wyższym 
od 110 kV, …; sołectwa poniżej 1000 mieszkańców mogą się autonomizować względem 
KSE na poziomie sieci nN (również duża część małych elektroprosumentów z sektora 
MMSP ma tę możliwość).
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7.  Z kolei paradygmat elektroprosumencki orzeka, że jeśli koszty przeciętne energii elek-
trycznej (uśredniane) są akceptowalne na poziomie makroekonomicznym, to absolutnie 
już nie są akceptowalne dla poziomu mikroekonomicznego, gdzie musi obowiązywać eko-
nomia kosztów/cen krańcowych (wymagająca rynków RCR) oraz ekonomia behawioralna. 
8.  Dostępne już heurystyki bilansowe i ekonomiczne transformacji TETIP do elektropro-
sumeryzmu są bardzo obiecujące [8] (oczywiście trzeba je w trybie ciągłym dalej weryfiko-
wać). W szczególności heurystyka trajektorii transformacyjnej segmentu „reelektryfikacja 
OZE”, czyli dwóch rynków wschodzących energii elektrycznej (rynku RCR na infrastrukturze 
sieciowej nN-SN-110 kV oraz rynku offshore) pokazuje łączne nakłady inwestycyjne po-
trzebne w horyzoncie 2050 (w cenach stałych), wynoszące dla zbioru kanonicznego tech-
nologii wytwórczych 750 mld PLN. Jednocześnie jednak heurystyka skumulowanej ryn-
kowej nadwyżki finansowej na całej trajektorii wynosi około 2 bln PLN. Jest to nadwyżka 
umożliwiająca nie tylko rynkowe sfinansowanie reelektryfikacji OZE w całości, ale wykorzy-
stanie pozostałej części na sfinansowanie mechanizmów rynkowych wsparcia pasywizacji 
budownictwa (500 mld PLN), elektryfikacji ciepłownictwa (350 mld PLN), elektryfikacji 
transportu (200 mld PLN) i sprawiedliwej transformacji (200 mld PLN). 

Zarysowany powyżej rozwój sytuacji i uzyskane wyniki w obszarze testowania koncep-
cji transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu (na które składają się już jej bardzo licz-
ne heurystyki i metody), jak również realny postęp w realizacji transformacji napędzanej 
w Europie i na świecie celami politycznymi powodują, że autor artykułu uznał za właści-
we wyjście w nim (w artykule) po raz pierwszy z koncepcją ustrojowej reformy elektro-
energetyki polskiej (tu jest to – ze względu na okazjonalny charakter okoliczności umoż-
liwiającej prezentację koncepcji – wyjście jedynie w wersji sygnalnej). 

Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki 
1.  Kluczową sprawą na początku jest określenie relacji między proponowaną drugą 
ustrojową reformą elektroenergetyki oraz transformacją TETIP do elektroprosumery-
zmu i pierwszą reformą ustrojową. Otóż transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu 
na początku 2021 r. jest koncepcją autorską, która powstawała przez ostanie 20 lat, za-

wsze w trybie oddolnym i zawsze na podstawach fundamentalnych, pozwalających for-
mułować hipotezy energetyczne z kroczącym horyzontem wyprzedzającym, wynoszącym 
około 20…30 lat. Podkreślenie autorskiego charakteru koncepcji (i związanej z tym au-
torskiej odpowiedzialności) jest konieczne, bo prace nad koncepcją dotychczas nigdy nie 
miały oficjalnego (rządowego, jakiegokolwiek innego instytucjonalnego) statusu. Z drugiej 
strony w roku 2020 skokowo zwiększył się zasięg tych prac w nurcie oddolnym (platforma 
PPTE2050) i mają one status działań społecznych (w szczególności Konwersatorium Inteli-
gentna Energetyka funkcjonujące w środowisku Politechniki Śląskiej od 2007 r. – od 2009 r. 
dodatkowo w środowisku SEP – jest specyficznym społecznym think tankiem). 
2.  Prezentowana koncepcja drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki jest autor-
ską – ale powiązaną już jednoznacznie z większym środowiskiem społecznym platformy 
PPTE2050 – propozycją adresowaną publicznie w stronę rządu, bo tylko rząd posiada 
wszelkie instrumenty do jej całościowej realizacji (z drugiej strony społeczny charak-
ter koncepcji jest dla rządu wielkim ułatwieniem). Waga sprawy powoduje przy tym, że 
koncepcję trzeba usytuować w trzech kontekstach. Pierwszym jest na pewno kontekst 
koncepcji transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu, mającej podstawy fundamen-
talne, a nie polityczne; globalne i unijne cele polityczne w tej koncepcji mają oczywiście 
znaczenie z punktu widzenia testowania jej realności. Drugim jest kontekst polityki ją-
drowo-energetycznej PEP2040 ogłoszony przez rząd w końcu stycznia 2021 r., ale także 
ujawniające się już wyraźnie od początku roku stanowisko polskiego rządu w negocja-
cjach unijnych dotyczących wykorzystania środków w rozpoczynającej się perspektywie 
budżetowej 2021-2027. Trzecim jest pierwsza reforma ustrojowa – zrozumiałe, że nazwa 
proponowanej reformy jednoznacznie wskazuje powiązanie między reformami; nie moż-
na tego powiązania stracić z oczu.
3.  Każda analiza drugiej (proponowanej) reformy ustrojowej we wskazanych trzech kon-
tekstach jest zatem zderzeniem fundamentów reformy TETIP do elektroprosumeryzmu, 
oceny ex post pierwszej reformy oraz celów politycznych PEP2040 w postaci trzech fi-
larów, którymi są: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz 
dobra jakość powietrza. W sensie metodycznym (mającym kluczowe znaczenie) chodzi 
o wykorzystanie tego zderzenia w następujący sposób: jednoznacznie już pozytywna weryfi-
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kacja ex post pierwszej reformy (w sensie metodycznym – indukcyjna!) może i musi być 
(to jest wymaganie metodyczne) wykorzystana do weryfikacji obydwu koncepcji (deduk-
cyjnych! – znowu w sensie metodycznym): zarówno koncepcji transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu, jak i koncepcji drugiej reformy. Ale także do weryfikacji rządo-
wych działań (polityka jądrowo-energetyczna, agencja NABE, negocjacje z UE, inne). 
4.  Pierwszą reformą ustrojową była reforma 1990-1995. Tu stosuje się następujące dato-
wanie: 1990 – utworzenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 1995 – przyłączenie KSE 
do zachodnioeuropejskiego systemu UCPTE. Utworzenie PSE wiązało się z wprowadze-
niem trójpodziału funkcjonalnego: wytwarzanie – przesył – dystrybucja, czyli ze stwo-
rzeniem fundamentu decentralizacji i w konsekwencji rynku energii elektrycznej. Przy-
łączenie KSE do systemu UCPTE wiązało się z włączeniem Polski w zachodnioeuropejską 
przestrzeń bezpieczeństwa elektroenergetycznego i – szerzej – w zachodnioeuropejski 
ustrój techniczno-rynkowy i prawny elektroenergetyki. Czyli elektroenergetycy w ciągu 
pięciu lat musieli odłączyć KSE od systemu Pokój (funkcjonującego w ramach Rady Wza-
jemnej Pomocy Gospodarczej kontrolowanej przez ZSRR) – nastąpiło to w 1993 r. Musieli 
też zdobyć, razem z partnerami (elektroenergetykami) w ciągu zaledwie dwóch lat (1993- 
-1995) pełną zdolność pracy autonomicznej w systemie CENTREL (systemie obejmują-
cym Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry), satysfakcjonującą Europę Zachodnią. 
O skali trudności tego zadania świadczy fakt, że trzeba było w systemie CENTREL zbudować 
od podstaw regulację częstotliwościową (pierwotną i wtórną); nie rozwija się tu natomiast 
wątku związanego z systemem VEAG-NRD, który był utrudnieniem, ale też ułatwieniem. 
Jednocześnie na dwóch fundamentach (PSE, UCPTE) „obramowujących” reformę ustrojową 
elektroenergetycy mogli budować kolejny fundament, mianowicie Prawo energetyczne. 
Prace nad nim rozpoczęto już w 1991 r., zostało uchwalone ostatecznie w 1997 r., po opraco-
waniu kompletu rozporządzeń (rozporządzeń o ustrojowym znaczeniu).
5.  Na tych fundamentach koncepcyjnych pierwszej ustrojowej reformy elektroenerge-
tycy mogli dokonać daleko idącej decentralizacji, zapoczątkować liberalizację rynkową, 
przygotować podstawy prywatyzacji. W wyniku reformy w szczególności funkcjonował 
już od początku 1995 r. hurtowy rynek energii elektrycznej. Podstawowymi mechanizma-
mi wdrożonego rynku hurtowego były: 

•	 taryfa hurtowa (ze zróżnicowanymi dobowo i sezonowo) stawkami między PSE i spół-
kami dystrybucyjnymi, jednolita dla 33 spółek dystrybucyjnych;

•	 opłata przesyłowa, na którą składały się: opłata za korzystanie z systemu przesyłowego 
(opłata obejmująca: sterowanie systemem, przyłączenie do systemu przesyłowego, korzy-
stanie z infrastruktury przesyłowej) oraz opłata za straty przesyłowe;

•	 kontrakty długoterminowe (KDT) między PSE i wytwórcami; były to kontrakty zapewnia-
jące warunki finansowania strategii rewitalizacyjnej najstarszych zasobów wytwórczych 
w KSE, w szczególności wymiany wyeksploatowanych bloków wytwórczych w elektrow-
niach i elektrociepłowniach (w koncepcji reformy segment kontraktów KDT miał osią-
gnąć udział wynoszący 20% w całym rynku wytwarzania energii elektrycznej; w kolejnych 
latach, w ramach programowego odchodzenia od założeń prokonkurencyjnej reformy 
1990-1995, udział segmentu KDT został zwiększony do ponad 80% całego rynku wytwór-
czego i objął na wielką skalę instalacje odsiarczania); 

•	 kontrakty średnioterminowe (między PSE i wytwórcami), stabilizujące rynek paliwowy dla 
potrzeb produkcji energii elektrycznej; 

•	 bardzo innowacyjnym mechanizmem była wdrożona reguła kosztów unikniętych przy za-
kupie od elektrociepłowni („zawodowych”) energii elektrycznej produkowanej w skojarze-
niu; 

•	 w 1995 r., oprócz wdrożonych mechanizmów, bardzo zaawansowane były prace nad takimi 
mechanizmami, jak rynek giełdowy; w ogólnej koncepcji rynek ten dopełniał rynki kon-
traktów długoterminowych (inwestycyjnych) i średnioterminowych (modernizacyjnych, 
realizowanych w sferze działań eksploatacyjnych); w 1995 r. planowane było szybkie wdro-
żenie rynku giełdowego, jako mechanizmu zapewniającego przyspieszenie konkurencji;

•	 zaawansowane były także przygotowania do wdrożenia zróżnicowanych na terenie kraju 
taryf dla odbiorców końcowych.

6.  W tym miejscu podkreśla się bezpośrednie „powinowactwo” reform ustrojowych: pierw-
szej i drugiej. Pierwsza była potrzebna po to, aby wydobyć polską elektroenergetykę z bez-
pośredniej zależności od ZSRR; to dla zapewnienia takiej zależności regulacja częstotliwo-
ściowa całego systemu Pokój była zlokalizowana w Kijowie, systemy elektroenergetyczne 

STRESZCZENIA REFERATÓW



11XIX Konferencja Naukowo-Techniczna EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE, 11 marca 2021 r. – edycja online

SPIS TREŚCI

krajów Europy Środkowej tworzące razem ze ZSRR system gospodarczy RWPG były nato-
miast tej regulacji pozbawione. Chodziło też o wyprowadzenie polskiej elektroenergetyki 
za pomocą pierwszej reformy ustrojowej z modelu jej politycznego (komunistycznego, so-
cjalistycznego) zarządzania. I wreszcie chodziło o wprowadzenie polskiej elektroenergetyki 
w zachodnioeuropejską strefę bezpieczeństwa elektroenergetycznego oraz w strefę praw-
ną i rynkową w elektroenergetyce charakterystyczną dla strefy euroatlantyckiej. Czyli cho-
dziło o wykorzystanie reformy ustrojowej do włączenia polskiej elektroenergetyki (wtedy) 
generalnie w nurt reformy europejskiej i światowej.
7.  Z kolei druga reforma ustrojowa jest potrzebna po to, aby wyjść z trajektorii trwające-
go już dwie dekady odwrotu od linii programowej pierwszej reformy ustrojowej. Odwrotu 
zapoczątkowanego w 2000 r. utworzeniem Południowego Koncernu Energetycznego. Od-
wrotu systematycznie poszerzanego na nowe obszary przez mechanizmy silnych sprzężeń 
zwrotnych dodatnich w pętlach zarządzania: konsolidacja – obniżenie efektywności – po-
trzeba większej konsolidacji – jeszcze większe obniżenie efektywności – … Odwrotu stop-
niowo przekształconego w systemową (systematyczną, konsekwentną, krok po kroku) re-
centralizację elektroenergetyki. Ale też odwrotu idącego dalej, wychodzącego na recentra-
lizację całej energetyki WEK-PK. 
8.  Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki jest tu traktowana jako domena kluczowe-
go, niezwykle pożądanego działania rządu. Działania bardzo trudnego, którego w dodatku 
nie da się współcześnie przeprowadzić bez szeroko zakrojonej partycypacji bardzo już zróż-
nicowanych grup interesów i partycypacji społecznej, obejmującej całe społeczeństwo. Je-
śli rząd nie podejmie działania, transformacja będzie się dokonywać w trybie procesu spo-
łecznego, procesu, którego dynamika gwałtownie rośnie. Sytuacja rządu będzie się gwał-
townie pogarszać, procesy społeczne będą się wzmacniać, chociaż ze stratą w obszarze ich 
makroekonomicznej efektywności gospodarczej, Polska będzie tracić kontakt z Europą.

cztery główne hipotezy drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki
9.  Na poziomie mikroekonomicznym, na którym funkcjonuje ponad 17 milionów odbior-
ców energii elektrycznej (będących zwierciadłem interesów całego społeczeństwa, 38 mln 
obywateli), będą rosły ceny energii elektrycznej, ale ważniejsze, że będą gwałtownie doko-

nywać się bardzo złożone procesy społeczne wymagające fundamentalnych zmian w ob-
szarze całej energetyki.
10. Pierwsza hipoteza. Wstęp do tej hipotezy brzmi: prawa fizyki są silniejsze od proce-
sów społecznych, a te są silniejsze od polityków i korporacji (domena tripletu paradygma-
tycznego monizmu elektrycznego, podstawy teoretycznej elektroprosumeryzmu). Część 
główna hipotezy ma następującą postać: żadna władza w strefie euroatlantyckiej nie wy-
gra już wyborów bez włączenia polityki klimatyczno-energetycznej do swoich programów 
wyborczych. Przy tym w horyzoncie średnioterminowym tripletu paradygmatycznego nie 
musi jeszcze rozumieć, ale elektroprosumentów (jeśli nawet tak się nie będą nazywali) 
musi mieć za sobą. Żadna władza autorytarna nie przetrwa w horyzoncie średniotermino-
wym, jeśli nie będzie respektować tripletu paradygmatycznego. Horyzont średniotermi-
nowy w perspektywie politycznej to dziesięć lat. W perspektywie procesów społecznych to 
horyzont krótkoterminowy. W perspektywie postępu technologicznego nie jest to jeszcze 
horyzont długoterminowy, ale 10-letni horyzont wyraźnie jest już horyzontem średnio-
terminowym +. To rodzi ogromne konsekwencje w obszarze transformacji energetycznej. 
Mianowicie, w języku i w metodzie energetyki WEK-PK oznacza erupcję metodologicznych 
błędów poznawczych (obejmujących prognozowanie, ekonomię kosztów przeciętnych, sta-
rzenie moralne technologii i bardzo wiele innych). W języku elektroprosumeryzmu oznacza 
to potrzebę unifikacji paradygmatów prosumenckiego, egzergetycznego i wirtualizacyjne-
go tripletu paradygmatycznego będącego fundamentem praktycznej transformacji TETIP 
do elektroprosumeryzmu. 
11.   Druga hipoteza. W środowisku procesów społecznych (p. 9) rozwiązaniem o krytycznym 
znaczeniu w drugiej reformie ustrojowej są dwa porządki prawne obsługujące dwa obszary 
społeczno-gospodarcze „rozdzielone” kanoniczną wirtualną osłoną kontrolną między kon-
kurującymi ze sobą rynkami energii elektrycznej: schodzącym rynkiem końcowym energii 
elektrycznej należącym do elektroenergetyki WEK-PK oraz wschodzącymi rynkami energii 
elektrycznej, którymi w koncepcji TETIP do elektroprosumeryzmu są rynki RCR i offshore.
12. Schodzący rynek końcowy energii elektrycznej należący do elektroenergetyki WEK-PK 
jest (generalnie) domeną Prawa energetycznego, które ma tę samą właściwość co i scho-
dzący rynek, czyli jest prawem wygasającym. Wschodzące rynki energii elektrycznej RCR 
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i offshore są w koncepcji TETIP do elektroprosumeryzmu (generalnie) domeną Prawa elek-
trycznego, którego nie ma i które trzeba skonsolidować w horyzoncie 2025/2027, włączając 
do niego między innymi takie obecne „przydatki” do Prawa energetycznego, jak: ustawa 
o odnawialnych źródłach energii (z lutego 2015), ustawa o inwestycjach w zakresie elek-
trowni wiatrowych (z maja 2016), ustawa o rynku mocy (z grudnia 2017), ustawa o promo-
waniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (z grudnia 2020).
13.  „Radosne” tworzenie przydatków (p. 12) świadczy dobitnie o całkowitej niewydolności 
porządku prawnego, na straży którego stoi Prawo energetyczne. Potwierdza też schodzą-
cy charakter tego prawa. W szczególności jego nieadekwatność względem wymagań czasu  
– potrzeb realnej transformacji energetycznej, którą trzeba realizować w czasie rzeczywi-
stym, z maksymalną efektywnością wykorzystania rzeczywistych zasobów KSE: sieciowych 
oraz wytwórczych i zasobów rynków technicznych. A są to zasoby, które w dwóch per-
spektywach (absolutnie niezbędnych w drugiej reformie ustrojowej) wyglądają całkowicie 
odmiennie: z jednej strony jest to perspektywa całego KSE (obecnie perspektywa opera-
tora OSP, poziom napięciowy NN), operatorów OSD (poziomy napięciowe nN-SN-110 kV), 
a z drugiej strony perspektywa operatorów systemów (WSE) i elektroprosumentów (na od-
rębnie traktowanych – lokalnie – poziomach napięciowych systemu KSE: nN, SN, 110 kV).
14.  Trzecia hipoteza. Rozwiązaniem o krytycznym znaczeniu (drugim, obok dwóch porząd-
ków prawnych, p. 11) w drugiej reformie ustrojowej jest zasada współużytkowania zasobów 
KSE (zasada TPA+). Ta zasada orzeka, że rynki energii elektrycznej, w koncepcji transfor-
macji TETIP do elektroprosumeryzmu: schodzący, należący obecnie do elektroenergetyki 
WEK-PK oraz dwa rynki elektroprosumeryzmu (RCR i offshore), korzystają na jednakowych 
zasadach z zasobów KSE: sieciowych oraz z zasobów rynku technicznego (bilansująco-regu-
lacyjnego). 
15.  czwarta hipoteza. Trzecim rozwiązaniem o krytycznym znaczeniu w drugiej refor-
mie ustrojowej jest prawidłowe odwzorowanie w strukturze technicznej KSE i ulokowanie 
w strukturze rynkowej (rynek energii elektrycznej) szeroko rozumianego państwowego 
interwencjonizmu (rozciągającego się na obszar całej energetyki, aż po odbiorców wraż-
liwych z segmentu ludnościowego). A czwarta hipoteza orzeka, że poprawnym (prawidło-
wym) miejscem do włączenia tego interwencjonizmu jest pierwszy porządek prawny (p. 11).

16.  Inne hipotezy pokrywają się całkowicie z hipotezami transformacji TETIP do elek-
troprosumeryzmu. W tym miejscu enumeratywnie przywołuje się tylko dwie z nich. Pierw-
szą jest hipoteza o bezwzględnej wymagalności w Prawie energetycznym harmonizacji ar-
chitektury wirtualnych rynków energii elektrycznej ze strukturą fizyczną sieci elektroener-
getycznych oraz strukturą fizyczno-wirtualną rynku technicznego systemu KSE. 
17.  Drugą jest hipoteza o bezwzględnej wymagalności w Prawie elektrycznym harmonizacji 
rozwiązań na rynkach wschodzących energii elektrycznej z właściwościami elektroprosu-
mentów przyłączonych do KSE na każdym z poziomów napięciowych traktowanym odręb-
nie (lokalnie): nN, SN, 110 kV.

Dwa główne działania 
18.  Pierwsze działanie. Równolegle z „rozwojową” polityką jądrową oraz programami wy-
gaszania elektroenergetyki węglowej rząd dokonuje restrukturyzacji właścicielskiej PSE 
(operatora OSP). Mianowicie, konsoliduje „wokół” KDM operatora RT (rynku technicznego, 
regulacyjno-bilansującego) i wydziela go ze struktury PSE celem zagwarantowania mu peł-
nej niezależności. Operator RT swoim zasięgiem obejmuje rynek techniczny funkcjonujący 
alternatywnie:
a) na infrastrukturze sieciowej NN: od osłony wirtualnej przecinającej połączenia transgra-

niczne do osłony wirtualnej przecinającej (po stronie wtórnej) wszystkie stacji NN/110 
kV w KSE,

b) na infrastrukturze sieciowej NN i 110 kV: od osłony wirtualnej przecinającej połączenia 
transgraniczne do osłony wirtualnej przecinającej (po stronie wtórnej) wszystkie GPZ-y 
(stacje 110 kV/SN w KSE.

19.  Drugie działanie. Równolegle z tworzeniem NABE rząd realizuje w sferze polityki 
właścicielskiej wyłączenie operatorów OSD ze zintegrowanych pionowo grup energe-
tycznych (oddzielenia od wytwarzania) w celu zapewnienia im pełnej niezależności. Dla 
zagwarantowania skutecznej realizacji zasady współużytkowania zasobów KSE przez ry-
nek schodzący i rynki wschodzące dokonuje podziału infrastruktury sieciowej według 
kryterium napięciowego na sieci: 110 kV, SN i nN. Przekształcenia podsektora OSD obejmu-
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ją działania zapewniające rozdzielenie właścicielskie infrastruktury sieciowej oraz rynków 
technicznych funkcjonujących na tych sieciach. 
20. Pozostałe potrzebne działania są zgodne z działaniami potrzebnymi w transformacji 
TETIP do elektroprosumeryzmu i nie są przedmiotem tego artykułu. 

Weryfikacja
21.  Proponowana druga ustrojowa reforma elektroenergetyki obejmuje jej weryfikację 
za pomocą technik transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu bazujących na triple-
cie paradygmatycznym (w szczególności na paradygmacie egzergetycznym z wykorzysta-
niem kosztu termoekologicznego, na paradygmacie wirtualizacyjnym z wykorzystaniem 
kosztu elektroekologicznego, na paradygmacie elektroprosumenckim z wykorzystaniem 
produkcyjności krańcowej i kosztów krańcowych, ale także wyników badań szeroko rozu-
mianych procesów społecznych), w zakresie obejmującym podstawowe rozwiązania poli-
tyki PEP2040 oraz podstawowe obszary negocjacji z UE (takie np. jak obszar sprawiedliwej 
transformacji, w tym transformacji elektroenergetyki WEK-PK → WEK-OZE).
22. W szczególności – w odniesieniu do technologii wytwórczych energii elektrycznej na tra-
jektorii schodzącej (obecnych węglowych zasobów wytwórczych KSE) – weryfikacji podlegają:
•	 energetyka jądrowa (jej program rozwojowy w polityce jądrowo-energetycznej PEP2040 

traktuje się w drugiej reformie ustrojowej jako program konkurujący z zasobami syste-
mu UCTE oraz z programem rozwojowym polskiego rynku offshore i wschodzącego ryn-
ku RCR na osłonie wirtualnej przecinającej połączenia transgraniczne oraz drugiej prze-
cinającej (po stronie wtórnej) wszystkie stacje NN/110 kV w KSE (p. 18), 

•	 drugim krytycznym segmentem weryfikacji jest trajektoria sekwencji (harmonogram) 
odstawiania bloków na węgiel kamienny, zamykania kopalń węgla kamiennego i wyga-
szania produkcji energii elektrycznej w zagłębiach węgla brunatnego.
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nazwa, akronim Objaśnienie
Spis podstawowy – potrzebny (ogólnie) do modelowania elektroprosumeryzmu

cele polityczne 2050 (UE) są to dwa cele: neutralność klimatyczna i Europejski Zielony Ład (nowy model rozwojowy) 

elektroprosumeryzm jedyność energii elektrycznej OZE (monizm elektryczny OZE) jako energii napędowej na trzech rynkach końcowych: energii elektrycznej, 
ciepła, paliw transportowych 

heurystyki bilansowe 
elektroprosumeryzmu

makroekonomiczna (w krajowej osłonie kontrolnych OK) oraz mikroekonomiczne (w osłonach: prosumenckich, JST i innych) heurystyki 
napędowe energii elektrycznej OZE po zrealizowaniu transformacji TETIP (A→B) od stanu początkowego transformacji A (2020) do stanu 
końcowego B (2050v    ) lub – w alternatywnym zapisie – transformacji TETIP (WEK-PK→rynki     ) 

heurystyki ekonomiczne 
TETIP

tak jak heurystyki bilansowe, ale w odniesieniu do kosztów związanych z pokryciem potrzeb energetycznych jako głównego parametru 
charakterystyk ekonomicznych transformacji (w zapisach: podstawowym i alternatywnym) 

kreacjonizm (pretendenci-
innowatorzy)  

w elektroprosumeryźmie
vs prognozowanie 

(regresyjne) w energetyce 
WEK-EP 

realizacja celów politycznych 2050 ↔ TETIP(WEK-PK→ rynki     ) na drodze kreacji rynków elektroprosumeryzmu za pomocą innowacji 
przełomowych (w obszarze technologii oraz modeli biznesowych) przez pretendentów-innowatorów i prosumentów (podmioty rynkowe 
o dużym potencjale dyfuzji innowacji przełomowych) vs reaktywne zwiększanie rynków schodzących energetyki WEK-PK, zgodne 
z długoterminowymi prognozami (regresyjnymi), przenoszącymi przeszłe rozwiązania w przyszłość za pomocą innowacji przyrostowych 
przez podmioty zasiedziałe na rynkach WEK-EP, w ramach polityki energetycznej przez sojusz polityczno-korporacyjny „kreowanej” w imię 
ochrony interesów własnych sojuszu); w ujęciu ekonomii politycznej i ekonomii klasycznej jest to planowanie bazujące na prognozach 
(i patologiach sojuszu polityczno-korporacyjnego) vs rynek (wymagający zapewne nowej umowy społecznej) 

przełom (uwarunkowań) 
2020 (Polska)

odpowiedź na krańcowy stan 2020 strukturalnego kryzysu polskiej energetyki WEK-PK, czyli „ścianę” rodzącą energetyczny przełom 
w postaci czterech rynków elektroprosumeryzmu 

rynki elektroprosumeryzmu 
(cztery rynki wschodzące)

rynek      (1) – rynek energii elektrycznej 1 (RCR);
rynek      (2) – bezsieciowy rynek urządzeń (technologii, materiałów, produktów, …);
rynek      (3) – bezsieciowy rynek usług (projektowych, instalacyjnych, serwisowych, innych, a także usług związanych z obsługą modeli 
biznesowych spółdzielczych, klastrowych, deweloperskich, franczyzowych, outsourcingowych, innych);
rynek      (4) – rynek energii elektrycznej 2 (offshore) 

rynki końcowe energii (trzy 
rynki schodzące energetyki 

WEK-PK) 

rynki: energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych bazujące na paliwach kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ewentualnie 
także paliwa jądrowe, ropopochodne paliwa transportowe, gaz) należące do energetyki WEK (nominowane w MWh) 

rynki pierwotne energii 
(podstawowo trzy rynki 

schodzące energetyki
WEK-PK)

rynki węgla kamiennego, gazu, ropopochodnych paliw transportowych (energii chemicznej tych paliw, nominowanej w MWh)

system (WSE)

Wirtualny System Elektryczny jest wydzielonym zbiorem źródeł (ogólnie instalacji wytwórczo-magazynowych) przyłączonych w węzłach 
sieciowych i odbiorów (ogólnie instalacji prosumenckich) przyłączonych w sieciowych węzłach odbiorczych KSE, zarządzanym przez 
operatora (WSE) na handlowo-technicznej platformie (WSE) lub z wykorzystaniem platformy OIRE (Operator Informacji Rynku Energii 
Elektrycznej) 

transformacja TETIP

transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej, czyli transformacja polegająca na restrukturyzacji energetyki WEK-PK 
i zastąpieniu jej trzech koncesjonowanych, schodzących rynków końcowych energii (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) 
będących (na mocy koncesji) własnością energetyki WEK-PK, czterema wschodzącymi, konkurencyjnymi rynkami elektroprosumeryzmu 
zdobytymi (wytworzonymi) przez pretendentów (głównie sektor MMSP) w odpowiedzi na potrzeby prosumentów, mianowicie dwoma 
„sieciowymi” rynkami napędowej energii elektrycznej OZE (podlegającymi ogólnym regulacjom konkurencji) oraz dwoma rynkami 
„bezsieciowymi”, czyli rynkiem urządzeń (systemów, technologii) i rynkiem usług 

zasada TPA+
zasada współużytkowania zasobów sieciowych i systemowych (regulacji częstotliwościowej i zasobów bilansujących) KSE umożliwiająca 
działanie kosztów krańcowych i krańcowej produkcyjności na osłonie kontrolnej między rynkiem schodzącym energii elektrycznej 
należącym do elektroenergetyki WEK-EP i rynkami wschodzącymi elektroprosumeryzmu (zwłaszcza rynkiem     (1) oraz rynkiem      (4))

sandbox

poligon testowania regulacji prawnych indywidualnego systemu (WSE) – reprezentatywnego w wydzielonym zbiorze tych systemów  
– przez urząd URS (urząd regulacji sandboxów); poligon, w którym będą weryfikowane na „żywych” systemach (WSE) nowe regulacje 
prawne, dające aktywnym społecznościom lokalnym (władzom samorządowym, prosumentom i przedsiębiorcom z sektora MMSP) 
możliwość realizacji transformacji TETIP(WEK-PK→rynki     ) 

SPiS PODSTAWOWycH nAzW i AkrOniMóW (DATOWAniE: MArzEc 2021)
Prezentowany spis jest standardem na platformie PPTE. Ułatwia już porozumiewanie się w szerokiej przestrzeni publicznej. Jednak jest to bardzo ograniczona wersja 

tego, co pilnie potrzebne (to w szczególności wersja skonsolidowana na potrzeby artykułu). Potrzebne jest podjęcie wielkiego projektu sukcesywnego tworzenia 
słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu i wytworzenie w tym nurcie dojrzałego (stabilnego) spisu podstawowych nazw i akronimów koniecznych 

transformacji TETIP oraz elektroprosumeryzmowi

2 
 

znaczenie ma w artykule fakt, że transformacja energetyczna TETIP do elektroprosumeryzmu 
oznacza, że tylko aglomeracje powyżej 500 tys. ludności wymagają dostępu do rynków energii 
elektrycznej funkcjonujących na infrastrukturze sieciowej powyżej 110 kV. Są to: Poznań (535), 
Gdańsk (555), Wrocław (640), Łódź (685), Kraków (780), Warszawa (2 mln), GZM (2,3 mln).  

Wynikiem zarysowanej sytuacji charakterystycznej w 2021 r. jest całkowita zmiana mapy 
interesów politycznych i to już w horyzoncie krótkoterminowym (krótkoterminowym w perspektywie 
procesów społecznych, czyli w perspektywie każdej kolejnej dekady). Tym samym jest przełomowym 
w perspektywie tego, co trzeba zrobić nieodwołalnie i bardzo pilnie, w elektroenergetyce na progu 
obecnej dekady. Tego dotyczy artykuł. 
 
Podstawy fundamentalne transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu 
1. Istotą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu są dwie przeciwbieżne trajektorie 
transformacyjne. Są to: trajektoria schodząca energetyki WEK-PK (trzech rynków końcowych: energii 
elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz trajektoria wschodząca czterech rynków EP����⃗ �𝑖𝑖� 
elektroprosumeryzmu (są to: i = 1 – rynek RCR energii elektrycznej funkcjonujący na infrastrukturze 
sieciowej nN-SN-110 kV); i = 2,3 – rynki bezsieciowe urządzeń/produktów oraz usług, odpowiednio; 
i = 4 – rynek offshore energii elektrycznej). Formalny zapis transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu ma postać: TETIP(WEK-PK→rynkiEP����⃗ ). 
2. W ujęciu opisowym transformacja ta polega na zastąpieniu w horyzoncie 2050 (nie później) 
rynków końcowych będących (na mocy koncesji URE) w posiadaniu podmiotów energetyki WEK-PK 
(czyli przedsiębiorstw/grup sektorowych, inaczej – podmiotów zasiedziałych na rynkach końcowych) 
przez rynki elektroprosumeryzmu, które zbudują sukcesywnie pretendenci. Pretendentami są nowe 
podmioty. Przede wszystkim to elektroprosumenci oraz innowatorzy: jednostki JST (w obydwu 
rolach, przede wszystkim jednak jako władza lokalna, w tym władza realizująca zasadę 
pomocniczości, za zasadę w odpowiedzialnych za realizujących zasadę pomocniczości oraz 
realizujących zadania własne, jak i przedsiębiorcy MMSP). 
3. Na poziomie praktyki transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu polega na pasywizacji 
budownictwa (głębokiej termomodernizacji), elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu 
oraz reelektryfikacji OZE rynku końcowego energii elektrycznej. 
4. Fundamentalną podstawą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu jest triplet 
paradygmatyczny monizmu elektrycznego, obejmujący paradygmaty: prosumencki 
(elektroprosumencki), egzergetyczny i wirtualizacyjny []. Istotą paradygmatu egzegetycznego jest 
przejście do całkowitej zmiany oceny technologii wytwórczych, procesowych – w przemyśle (ogólnie 
w kierunku elektrotechnologii), w gospodarce GPZ, w gospodarce surowcowej – od lokalnych analiz 
efektywności energetycznej i ekologicznej do globalnych i wykorzystujących jako kryterium oceny 
kosztu termoekologicznego (gliwicka szkoła egzergii – J. Szargut, A. Ziebik, W. Stanek, …).  
5. Zgodnie z paradygmatem egzergetycznym wydajność elektroprosumeryzmu na poziomie 
makroekonomicznym jest w wypadku Polski 6-rotnie wydajniejszy względem obecnych rynków 
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i = 4 – rynek offshore energii elektrycznej). Formalny zapis transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu ma postać: TETIP(WEK-PK→rynkiEP����⃗ ). 
2. W ujęciu opisowym transformacja ta polega na zastąpieniu w horyzoncie 2050 (nie później) 
rynków końcowych będących (na mocy koncesji URE) w posiadaniu podmiotów energetyki WEK-PK 
(czyli przedsiębiorstw/grup sektorowych, inaczej – podmiotów zasiedziałych na rynkach końcowych) 
przez rynki elektroprosumeryzmu, które zbudują sukcesywnie pretendenci. Pretendentami są nowe 
podmioty. Przede wszystkim to elektroprosumenci oraz innowatorzy: jednostki JST (w obydwu 
rolach, przede wszystkim jednak jako władza lokalna, w tym władza realizująca zasadę 
pomocniczości, za zasadę w odpowiedzialnych za realizujących zasadę pomocniczości oraz 
realizujących zadania własne, jak i przedsiębiorcy MMSP). 
3. Na poziomie praktyki transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu polega na pasywizacji 
budownictwa (głębokiej termomodernizacji), elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu 
oraz reelektryfikacji OZE rynku końcowego energii elektrycznej. 
4. Fundamentalną podstawą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu jest triplet 
paradygmatyczny monizmu elektrycznego, obejmujący paradygmaty: prosumencki 
(elektroprosumencki), egzergetyczny i wirtualizacyjny []. Istotą paradygmatu egzegetycznego jest 
przejście do całkowitej zmiany oceny technologii wytwórczych, procesowych – w przemyśle (ogólnie 
w kierunku elektrotechnologii), w gospodarce GPZ, w gospodarce surowcowej – od lokalnych analiz 
efektywności energetycznej i ekologicznej do globalnych i wykorzystujących jako kryterium oceny 
kosztu termoekologicznego (gliwicka szkoła egzergii – J. Szargut, A. Ziebik, W. Stanek, …).  
5. Zgodnie z paradygmatem egzergetycznym wydajność elektroprosumeryzmu na poziomie 
makroekonomicznym jest w wypadku Polski 6-rotnie wydajniejszy względem obecnych rynków 
energii pierwotnej (tak jest bez energetyki jądrowej, w wypadku realizacji polityki PEP2040 z 
energetyką jądrową elektroprosumeryzm byłby kilkunastokrotnie wydajniejszy). Względem rynków 
końcowych jest to wydajność większa 3-krotnie (w tym wypadku już niezależnie od tego energetyka 
jądrowa jest czy jej nie ma).  
6. Zgodnie z paradygmatem wirtualizacyjnym proces jest odwrotny: w tym wypadku chodzi o 
przejście od systemowych rynków energii elektrycznej do elektroprosumenckich: poziom UCTE jest 
poziomem właściwym dla krajów członkowskich, KSE jest poziomem właściwym dla 
elektroprosumentów wymagających zasilania na napięciu wyższym od 110 kV, …; sołectwa poniżej 
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energii pierwotnej (tak jest bez energetyki jądrowej, w wypadku realizacji polityki PEP2040 z 
energetyką jądrową elektroprosumeryzm byłby kilkunastokrotnie wydajniejszy). Względem rynków 
końcowych jest to wydajność większa 3-krotnie (w tym wypadku już niezależnie od tego energetyka 
jądrowa jest czy jej nie ma).  
6. Zgodnie z paradygmatem wirtualizacyjnym proces jest odwrotny: w tym wypadku chodzi o 
przejście od systemowych rynków energii elektrycznej do elektroprosumenckich: poziom UCTE jest 
poziomem właściwym dla krajów członkowskich, KSE jest poziomem właściwym dla 
elektroprosumentów wymagających zasilania na napięciu wyższym od 110 kV, …; sołectwa poniżej 

zbiór kanoniczny 
technologii wytwórczo-

zasobnikowych/
regulacyjnych  

podzbiór czterech podstawowych technologii (skomercjalizowanych):
EWL – elektrownie wiatrowe lądowe,
PV – źródła fotowoltaiczne, ogólnie wytwórczo-akumulatorowe,
EWM – elektrownie wiatrowe morskie 
EB – elektrownie biogazowe, ogólnie wytwórczo-zasobnikowe/regulacyjne (na początek głównie utylizacyjne) 

podzbiór trzech technologii potencjalnych (dojrzewających i wymagających masowej komercjalizacji):
µEB – wymagające masowego skomercjalizowania mikroelektrownie biogazowe, ogólnie wytwórczo-zasobnikowe/regulacyjne (na 
początek głównie utylizacyjne),
µEW – wymagające masowego skomercjalizowania mikroelektrownie wiatrowe, ogólnie wytwórczo-akumulatorowe
GOz – dojrzewająca multitechnologia wytwórczo-zasobnikowa mineralizacji niskotemperaturowej w gospodarce obiegu zamkniętego, na 
początek w gospodarce odpadami

uwaga: w transformacji TETIP technologie wytwórczo-zasobnikowe/regulacyjne traktuje się integralnie z potencjałem wszystkich 
technologii zasobnikowych oraz technologii DSM/DSR wykorzystujących potencjał rozwojowy technologii AI w obszarze użytkowania 
napędowej energii elektrycznej OZE w energetyce prosumenckiej, szczególnie zaś potencjał rozwojowy elektrotechnologii w przemyśle 4.0 

B(2050  ) unifikacja (równoważność) stanu końcowego B transformacji TETIP w aspektach: czasowym (horyzont 2050) oraz modelu (funkcjonujące 
cztery dojrzałe rynki elektroprosumeryzmu)

EP energetyka prosumencka
PPTE2050 Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki, www.ppte2050.pl 

TETIP transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej
TETIP(A→B) trajektoria transformacji TETIP od stanu początkowego A(2020) do stanu końcowego B(2050v      ) 

WEK wielkoskalowa energetyka korporacyjna: elektroenergetyka wraz z górnictwem węgla brunatnego i potencjalnie z energetyką jądrową, 
ciepłownictwo, sektor paliw transportowych, gazownictwo, górnictwo węgla kamiennego 

WEK-PK

energetyka WEK posiadająca rynki podażowe węgla (górnictwo węgla kamiennego i elektroenergetyka posiadająca kopalnie węgla 
brunatnego, a częściowo także węgla kamiennego), gazu (gazownictwo), ropopochodnych paliw transportowych (sektor naftowy) oraz 
energetyka WEK posiadająca systemowy rynek końcowy energii elektrycznej w części bazującej na paliwach kopalnych (elektroenergetyka 
oraz, w niewielkiej części, pozostałe sektory energetyki WEK) i sieciowe lokalne rynki końcowe ciepła bazujące na paliwach kopalnych 
(ciepłownictwo); w pojęciu WEK-PK w artykule mieści się także (ze względu na ofensywę pro-jądrową, która ujawniła się w Polsce w 2020 r.) 
potencjalna energetyka (elektroenergetyka) jądrowa 

elektroenergetyka 
WEK-OZE

korporacyjna wielkoskalowa elektroenergetyka OZE – hasłowy przekaz (zbiór różnorodnych działań) pojawiający się w przestrzeni publicznej, 
adresowany wyraźnie do UE jako program rozwojowy (transformacja energetyczna) elektroenergetyki WEK-PK, adresowany wyraźnie 
do Komisji Europejskiej, mający na celu pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (przykładem jednego z działań jest 
„Koncepcja sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wielkopolska Dolina Energii – siła Wielkopolski Wschodniej”, Internet); 
w tym pojęciu mieści się w artykule także energetyka (elektroenergetyka) jądrowa, która w propagandzie projądrowej jest w Polsce często 
nazywana odnawialną (wbrew jej dramatycznie niskiej egzergii globalnej i wysokiego kosztu termoekologicznego) 

2 
 

znaczenie ma w artykule fakt, że transformacja energetyczna TETIP do elektroprosumeryzmu 
oznacza, że tylko aglomeracje powyżej 500 tys. ludności wymagają dostępu do rynków energii 
elektrycznej funkcjonujących na infrastrukturze sieciowej powyżej 110 kV. Są to: Poznań (535), 
Gdańsk (555), Wrocław (640), Łódź (685), Kraków (780), Warszawa (2 mln), GZM (2,3 mln).  

Wynikiem zarysowanej sytuacji charakterystycznej w 2021 r. jest całkowita zmiana mapy 
interesów politycznych i to już w horyzoncie krótkoterminowym (krótkoterminowym w perspektywie 
procesów społecznych, czyli w perspektywie każdej kolejnej dekady). Tym samym jest przełomowym 
w perspektywie tego, co trzeba zrobić nieodwołalnie i bardzo pilnie, w elektroenergetyce na progu 
obecnej dekady. Tego dotyczy artykuł. 
 
Podstawy fundamentalne transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu 
1. Istotą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu są dwie przeciwbieżne trajektorie 
transformacyjne. Są to: trajektoria schodząca energetyki WEK-PK (trzech rynków końcowych: energii 
elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz trajektoria wschodząca czterech rynków EP����⃗ �𝑖𝑖� 
elektroprosumeryzmu (są to: i = 1 – rynek RCR energii elektrycznej funkcjonujący na infrastrukturze 
sieciowej nN-SN-110 kV); i = 2,3 – rynki bezsieciowe urządzeń/produktów oraz usług, odpowiednio; 
i = 4 – rynek offshore energii elektrycznej). Formalny zapis transformacji TETIP do 
elektroprosumeryzmu ma postać: TETIP(WEK-PK→rynkiEP����⃗ ). 
2. W ujęciu opisowym transformacja ta polega na zastąpieniu w horyzoncie 2050 (nie później) 
rynków końcowych będących (na mocy koncesji URE) w posiadaniu podmiotów energetyki WEK-PK 
(czyli przedsiębiorstw/grup sektorowych, inaczej – podmiotów zasiedziałych na rynkach końcowych) 
przez rynki elektroprosumeryzmu, które zbudują sukcesywnie pretendenci. Pretendentami są nowe 
podmioty. Przede wszystkim to elektroprosumenci oraz innowatorzy: jednostki JST (w obydwu 
rolach, przede wszystkim jednak jako władza lokalna, w tym władza realizująca zasadę 
pomocniczości, za zasadę w odpowiedzialnych za realizujących zasadę pomocniczości oraz 
realizujących zadania własne, jak i przedsiębiorcy MMSP). 
3. Na poziomie praktyki transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu polega na pasywizacji 
budownictwa (głębokiej termomodernizacji), elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu 
oraz reelektryfikacji OZE rynku końcowego energii elektrycznej. 
4. Fundamentalną podstawą transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu jest triplet 
paradygmatyczny monizmu elektrycznego, obejmujący paradygmaty: prosumencki 
(elektroprosumencki), egzergetyczny i wirtualizacyjny []. Istotą paradygmatu egzegetycznego jest 
przejście do całkowitej zmiany oceny technologii wytwórczych, procesowych – w przemyśle (ogólnie 
w kierunku elektrotechnologii), w gospodarce GPZ, w gospodarce surowcowej – od lokalnych analiz 
efektywności energetycznej i ekologicznej do globalnych i wykorzystujących jako kryterium oceny 
kosztu termoekologicznego (gliwicka szkoła egzergii – J. Szargut, A. Ziebik, W. Stanek, …).  
5. Zgodnie z paradygmatem egzergetycznym wydajność elektroprosumeryzmu na poziomie 
makroekonomicznym jest w wypadku Polski 6-rotnie wydajniejszy względem obecnych rynków 
energii pierwotnej (tak jest bez energetyki jądrowej, w wypadku realizacji polityki PEP2040 z 
energetyką jądrową elektroprosumeryzm byłby kilkunastokrotnie wydajniejszy). Względem rynków 
końcowych jest to wydajność większa 3-krotnie (w tym wypadku już niezależnie od tego energetyka 
jądrowa jest czy jej nie ma).  
6. Zgodnie z paradygmatem wirtualizacyjnym proces jest odwrotny: w tym wypadku chodzi o 
przejście od systemowych rynków energii elektrycznej do elektroprosumenckich: poziom UCTE jest 
poziomem właściwym dla krajów członkowskich, KSE jest poziomem właściwym dla 
elektroprosumentów wymagających zasilania na napięciu wyższym od 110 kV, …; sołectwa poniżej 
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WDrOżEniE cEnTrALnEGO 
SySTEMU infOrMAcJi  
rynkU EnErGii WSPArciEM 
DLA fUnkcJOnOWAniA rynkU 
EnErGii ELEkTrycznEJ

Lesław Winiarski
Zastępca Dyrektora Biura Pomiarów Energii  
Kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Omówienie roli i zadań operatora informacji rynku energii (dalej: OIRE), w szczególno-
ści w zakresie zarządzania centralnym systemem informacji rynku energii (dalej: CSIRE). 
Przedstawienie zakresu informacji rynku energii, jakie będą gromadzone, przetwarza-
ne i udostępniane przez CSIRE oraz wykazu procesów rynku energii wspieranych przez 
CSIRE. Omówienie wykazu podmiotów zobowiązanych do korzystania z CSIRE do realiza-
cji obowiązków na rynku energii oraz podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do zaso-
bów CSIRE, w tym zasady uzyskiwania dostępu do zasobów CSIRE. Przedstawienie możli-
wych zastosowań informacji rynku energii do realizacji nowych usług na rynku energii na 
podstawie doświadczeń europejskich.

  

STRESZCZENIA REFERATÓW



16XIX Konferencja Naukowo-Techniczna EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE, 11 marca 2021 r. – edycja online

SPIS TREŚCI

MAGiA MAŁycH LiczB 

– OPErAcyJnA OPTyMALizAcJA  
EfEkTyWnOŚci EnErGETycznEJ  
W GrUPiE LOTOS

Szymon Walkowski
Grupa LOTOS

Zmiany klimatyczne oraz działania podejmowanie w celu zmniejszenia naszego wpły-
wu na nie to jeden z czynników skutkujących wzrostem kosztów energii. Jednak najtań-
sza energia, to ta zaoszczędzona. O tym, jak do efektywności energetycznej podchodzi 
Grupa LOTOS, jeden z największych odbiorców energii w Polsce Północnej, opowie Szy-
mon Walkowski – Szef Biura Efektywności Energetycznej podczas prezentacji „Magia 
małych liczb – operacyjna optymalizacja efektywności energetycznej.
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adw. Anna kucińska-Bar
Kancelaria Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.

 
Partner w kancelarii Elżanowski & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., adwokatka z po-

nad 13-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w prawie energetycznym. Doradza przedsiębior-
stwom energetycznym i zakładom przemysłowym. Zajmuje się zarówno energetyką konwencjonal-
ną, jak i odnawialnymi źródłami energii. Brała udział w kilkudziesięciu dużych projektach energe-
tycznych, w tym realizowanych przez największe grupy energetyczne i zakłady przemysłowe w Pol-
sce. 

Pełnomocniczka w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Posiada rów-
nież doświadczenie w obszarze legislacji – uczestniczyła w kilkunastu procesach legislacyjnych 
aktów prawnych kluczowych dla funkcjonowania rynku energii w Polsce opracowując projekty ich 
przepisów. 
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prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Współtwórca reformy polskiej elektroenergetyki, profesor na Wydziale Elektrycznym Politech-
niki Śląskiej. W latach 1990-1995 prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w latach  
1994-1995 przewodniczący CENTREL. Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka  
Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym.
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Henryk kaliś 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną 
w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” SA
Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Opra-
cował i wdrożył w ZGH „Bolesław” SA system nadzoru nad poborem energii elektrycznej oraz zor-
ganizował i od lipca 2002 r. kieruje Działem Zarządzania Energią Elektryczną, prowadząc rynkowe 
zakupy energii elektrycznej. Jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców 
Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) skupiającego 11 organizacji branżowych polskiego przemysłu. 
Aktualnie pełni funkcje: Przewodniczącego FOEEiG, Przewodniczącego FORUMCO2, Prezesa Izby 
Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jego praca i uzyskiwane efekty zostały docenio-
ne przez miesięcznik gospodarczy „Nowy Przemysł”, który dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za 
wkład w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.
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Szymon Walkowski
Szef Biura 
Biuro Efektywności Energetycznej (XE)
Grupa LOTOS S.A.

Jest Szefem Biura Efektywności Energetycznej w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, odpowie-
dzialnym za ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej instalacji rafineryjnych. W przeszło-
ści Dyrektor ds. Rozwoju w ENGIE Polska, odpowiedzialny za rozwój branży ciepłowniczej. Obsza-
ry zainteresowań zawodowych, poza zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną, 
to m.in.: CCS i CCU, energia odnawialna, transformacja energetyczna.
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mgr inż. Dariusz koc
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Absolwent kierunku Teoria Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej (1993 r.). Absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego (2018 r.). Absolwent licz-
nych studiów podyplomowych i studiów doktoranckich (2000-2004) na Politechnice Warszaw-
skiej. Pracował w biurach projektowych i na budowach. Posiada uprawnienia budowlane do nadzo-
rowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie nr Wa-557/01. 

Od sierpnia 2020 r. członek Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej bu-
dynków przy Ministrze Rozwoju. Autoryzowany audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowa-
nia Energii S.A. Certified European Energy Manager (uprawnienia nadane w roku 2009 przez  
Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej w ramach programu EUREM). Członek Za-
łożyciel Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Członek Założyciel Ogólnokrajowego Stowarzysze-
nia „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE-POLSKA). Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa.

Ekspert w dziedzinie efektywności energetycznej w przemyśle i budownictwie. Duże doświad-
czenie w projektowaniu nowoczesnych, energooszczędnych i pasywnych budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. Założyciel Pracowni Architektury Energooszczędnej w KAPE. Prowadze-
nie nadzoru technicznego w trakcie realizacji projektowanych budynków. Współautor koncepcji 
i udział we wdrożeniu specjalizowanego systemu monitoringu zużycia i zarządzania energią w bu-
dynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej KAPE Monitoring.

Autor i współautor wielu opracowań i ekspertyz dla polskich ministerstw i instytucji publicz-
nych odpowiedzialnych za wdrażanie polityki efektywności energetycznej i OZE w Polsce. Współau-
tor projektu Ustawy Termomodernizacyjnej oraz Ustawy o efektywności energetycznej. Autor roz-
porządzenia w sprawie zakresu i formy audytu efektywności energetycznej (obecnie obowiązujące) 
do Ustawy o efektywności energetycznej.

W latach 2006-2019 wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu certyfika-
cji energetycznej budynków i auditingu energetycznego organizowanych przez Politechnikę War-
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szawską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Krakowską, 
Politechnikę Lubelską i Wyższą Szkołę Ekologii i Zarzą-
dzania w Warszawie. 

Autor około 80 publikacji w prasie branżowej i po-
pularnej obejmujących tematykę zrównoważonego roz-
woju, efektywności energetycznej w przemyśle i budow-
nictwie oraz audytingu energetycznego.

Główny ekspert do spraw efektywności energe-
tycznej w konkursie „DOM DOSTĘPNy” Wydawnictwa 
MURATOR w latach 1997-2003. Ekspert ds. efektywno-
ści energetycznej miesięcznika „ŁADNy DOM” w latach 
2007-2017.
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Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarzą-
dzania projektami oraz cykl szkoleń dla pracowników insty-
tucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz 
beneficjentów. Był organizatorem lub współorganizatorem 
wielu konferencji i seminariów, krajowych i międzynarodo-
wych.

W 2020 roku odznaczony został przez Prezydenta RP 
Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości. W 2016 roku 
otrzymał z rąk Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko Od-
znakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
wręczył mu w 2016 roku Kordelas Leśnika Polskiego za 
szczególne zasługi dla leśnictwa.

Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje 
pracę Departamentów: Energii, Efektywności Energetycznej, Analiz Finansowych oraz Wydziału 
Ochrony Przyrody. Jest odpowiedzialny za wdrażanie I osi priorytetowej (dot. energetyki) Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
oraz II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z ochroną przyrody. Nad-
zoruje ponadto wdrażanie funduszy norweskich (tj. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego) w zakresie energetyki oraz ochrony przyrody.

Artur Michalski
Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mgr inż. Artur Michalski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochow-
skiej (1999). Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe, m.in. Międzyuczelniane Podyplomowe 
Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i SGH, Podyplomowe Studium Kompensa-
cje Przyrodnicze Natura 2000 (SGGW), a także Studium Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja oraz 
Podyplomowe Studium Polityka Ochrony Środowiska – Ekologia i zarządzanie. Ukończył również 
podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA).

W latach 2006-2008 był wiceprezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
W tym samym czasie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obecnie ponownie pełni tę funkcję od grudnia 2015 
roku.

W przeszłości był doradcą ministra środowiska oraz szefem gabinetu politycznego ministra.
W ostatnich latach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu, 

a następnie Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Pracował również 
w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Fundu-
szy Ekologicznych oraz w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie był specjalistą ds. 
organizacyjno-technicznych, a następnie kierownikiem Działu Nadzoru Technicznego.

W latach 2000-2001 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku doradcy Se-
kretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Konwencji Klimatycznej ONZ.

Działa społecznie w organizacjach ekologicznych, m.in. w Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju Polski.

Od roku 2002 uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Oceny i Wy-
ceny Zasobów Przyrodniczych (SGGW). Szczególnie interesuje się tematyką akumulacji węgla przez 
środowisko leśne i glebowe (w tym zakresie robi doktorat), jak również pochłanianiem węgla i wy-
korzystaniem zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego terenów niezurbanizowanych 
oraz wykorzystaniem Konwencji Klimatycznej ONZ i instrumentów polityki klimatycznej dla rozwo-
ju Polski.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych.

UCZESTNICy DEBATy

fo
t. 

za
so

by
 p

re
ze

nt
er

a 



23XIX Konferencja Naukowo-Techniczna EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE, 11 marca 2021 r. – edycja online

SPIS TREŚCI

Tomasz Słupik
Dyrektor Techniczny
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Z „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. związany od 2002 roku. Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektora 
Technicznego, a wcześniej pełnił funkcję Kierownika Działu Turbinowego. 

Posiada praktyczną wiedzę z zakresu audytów efektywności energetycznej oraz audytów ener-
getycznych przedsiębiorstw, pozyskiwania białych certyfikatów, badań i analiz obiegów cieplnych 
oraz układów pompowych na obiektach przemysłowych. Wiele prac, w których brał udział miało 
charakter prac audytorskich, a ich głównym celem było obniżenie energochłonności procesów. 
Uczestniczył w szeregu prac mających na celu sprawdzenie wielkości gwarantowanych przez do-
stawców urządzeń (testy odbiorowe i pomiary gwarancyjne), jak również w projektach mających na 
celu rozwiązanie konkretnych problemów ruchowych w instalacjach energetycznych. 

Kierował zespołem opracowującym i wdrażającym autorskie systemy informatyczne  
ENERGOPOMIARU, tj. systemy TKE (technicznej kontroli eksploatacji) oraz SAI (system analiz inży-
nierskich), wspomagające zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach. 

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Organizator cyklicznej Konferencji Zakładu Techniki Cieplnej i aktywny uczestnik Konwersato-

rium Inteligentna Energetyka. Członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Naukowo-Technicznego 
ENERGOPOMIARU. Autor opracowań na temat efektywności energetycznej i surowcowej, eksplo-
atacji i optymalizacji prac urządzeń pomocniczych bloków energetycznych, gospodarki obiegu za-
mkniętego i Przemysłu 4.0.
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Enel X Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel. +48 793 339 600
e-mail: enelxpolska@enel.com
www.enelx.pl

 

Enel X to część Grupy Enel, globalnej firmy energetycznej,  która jest odpowiedzial-
na za rozwój produktów i usług opartych o zasady zrównoważonego rozwoju i gospodar-
ki o obiegu zamkniętym. Firma dostarcza  mieszkańcom, społecznościom, instytucjom 
i przedsiębiorstwom rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i wprowadzają inno-
wacje technologiczne do codziennego życia.  Enel X  jest światowym liderem w zakresie 
zaawansowanych rozwiązań energetycznych, w tym m.in. programów Demand Side Re-
sponse – zarządza około 6 GW mocy redukcji i około 116 MW pojemności magazynowej 
na całym świecie, a także jest liderem w sektorze elektromobilności z liczbą ponad 170 
tysięcy publicznych i prywatnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na całym 
świecie.

W Polsce Enel X działa od roku 2017. Enel X Polska uzyskał  również nieco poniżej 70% 
kontraktów DSr na rynku mocy na lata 2021-2025 i może zaoferować odbiorcom wielo-
letnie kontrakty w oparciu o atrakcyjne zasady współpracy.

Dowiedz się więcej na www.enelx.com i śledź Enel X w mediach społecznościowych:

LinkedIn: @EnelX

WSPÓŁPRACA

http://www.enelx.pl
http://www.enelx.com
https://www.linkedin.com/company/enelx/
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Enspirion Sp. z o.o.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
www.enspirion.pl

Enspirion – rozwiązania przyszłości dziś!
Enspirion to krajowy lider wsparcia bezpieczeństwa w obszarach elektroenergetyki 

oraz telekomunikacji za pośrednictwem usług:
•	 redukcji zapotrzebowania na moc (Demand Side Response)
•	 łączności krytycznej opartej na standardzie TETRA

Elementem wiodącym naszej strategii jest budowanie wartości Grupy Energa poprzez 
komercjalizację unikatowych usług rynkowych.

czym jest usługa Demand Side response?
To odpłatne działania strony popytowej polegające na:

•	 przesunięciu poboru energii w inne pory dnia
•	 zmianie punktów pracy pomocniczych elementów procesu, które nie mają bezpośred-

niego wpływu na produkcję
•	 zbuforowaniu procesu produkcji – akumulacja energii w obiektach chłodniczych lub 

wykorzystanie zapasów magazynowych
•	 wykorzystaniu na własne potrzeby generacji energii elektrycznej z posiadanych źródeł 

wytwórczych

Do kogo kierujemy DSr?
Do wszystkich odbiorców przemysłowych, którzy mogą przesunąć część poboru energii 

elektrycznej w inne pory dnia w stosunku do swojego standardowego profilu, pomagając 
w ten sposób w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

WSPÓŁPRACA

Jakie są korzyści?
•	 otrzymanie wynagrodzenia za gotowość do redukcji
•	 otrzymanie wynagrodzenia z tytułu redukcji mocy
•	 aktywny udział w stabilizacji cen energii elektrycznej
•	 brak kosztów implementacji i wzrost bezpieczeństwa energetycznego
•	 wynagrodzenie należne nawet w przypadku wprowadzenia stopni zasilania
•	 bezpłatny dostęp online do systemu wizualizacji danych
•	 innowacyjny charakter usługi wyróżniający w stosunku do konkurencji
•	 współpraca z najbardziej doświadczonym agregatorem w Polsce
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Polowiec i Wspólnicy sp.j. 
ul. Kielecka 8/1 
31-526 Kraków
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Kancelaria została założona przez radców prawnych Adama Polowca, Beatę Superson 
- Polowiec, Marcina Jamrozika oraz Marcina Rusinka. Stawiamy sobie za cel świadczenie 
pomocy prawnej szerokiemu kręgowi podmiotów – zarówno przedsiębiorcom, jak i pod-
miotom sektora publicznego oraz organizacjom non-profit. Świadczymy pomoc prawną na 
terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami. Obok siedziby w Krakowie dyspo-
nujemy również biurem w Gliwicach. Decydując się na korzystanie z naszych usług. Klient 
uzyskuje możliwość zmniejszenia zagrożeń wiążących się z prowadzoną przez niego działal-
nością, zwiększenia skuteczności podejmowanych działań, jak również oszczędności czasu 
i zasobów.

zESPóŁ EnErGii i PALiW
Zajmuje się doradztwem w tematyce ener-

gii, paliw oraz gazu, nie ograniczając się jedynie 
do znajomości prawa, bazując również na wiedzy 
o sektorze energetycznym, jego ograniczeniach, 
jak i wyzwaniach regulacyjnych czy antymonopo-
lowych, korzystając z wiedzy o uwarunkowaniach 
technicznych związanych z funkcjonowaniem 
systemów energetycznych. Posiadamy doświad-
czenie w zakresie prawa energetycznego oraz 
projektów infrastrukturalnych. Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji obowiązków zwią-
zanych z systemami wsparcia OZE, efektywności energetycznej oraz kogeneracji jak również 

doradztwo w zakresie projektów i inwestycji. W zakres naszych usług wchodzi również 
sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie wykładni i zastosowania przepisów 
oraz bieżący monitoring krajowych i wspólnotowych projektów aktów prawnych. Do-
świadczenie zawodowe zdobyte we współpracy z różnymi podmiotami, znajomość kon-
tekstu ekonomicznego i legislacyjnego oraz indywidulane podejście do oczekiwań Klien-
ta to niewątpliwe atuty naszego zespołu. 

Zapraszamy do kontaktu

WSPÓŁPRACA

http://www.polowiec.pl
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Sprawdź inne nasze webinaria

Aktualny kalendarz:
https://kierunekbmp.clickmeeting.com/

WEBINARIA BMP
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