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JAK ROZPOCZĄĆ OPIS TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
NA SPOTKANIU ZAŁOŻYCIELSKIM WROCŁAWSKIEGO KIE ? 

pułapki opisu transformacji energetycznej: chociaż zbudowanie normatywnego 
opisu w środowisku Sieciowego KIE jest zadaniem karkołomnym, to starać się 
trzeba (dorobek Konwersatorium uprawnia do podejmowania prób tworzenia 
takiego opisu, a zasoby PPTE2050 umożliwiają już porządkowanie nazewnictwa 
transformacji energetycznej). 
trzy główne trudności: 1˚ - potrzeba radzenia sobie z manipulacjami (niepełne,
a nawet zafałszowane przekazy ze strony grup interesów kierowane do 
powszechnej przestrzeni publicznej), także nieefektywność opisów (dominacja 
opisów, które nic nie wnoszą), 2˚ - potrzeba radzenia sobie z opisami obarczonymi 
drastycznymi różnicami znaczeniowymi (to dotyczy pojęcia energetyka, pod którym 
powszechnie rozumie się elektroenergetykę), 3˚ - potrzeba radzenia sobie z błędami 
poznawczymi (sześć krytycznych błędów poznawczych w elektroenergetyce).
potrzeba minimalizmu nazewniczego: każda propozycja nazewnicza powinna być 
zweryfikowana brzytwą Ockhama. 
potrzeba równowagi między podejściem dedukcyjnym i indukcyjnym: coraz bardziej 
niezbędne jest równoważenie dominującego (w zagadnieniach sektorowych) opisu 
wykorzystującego podejście indukcyjne (praktycznie zupełnie nieprzetworzone 
statystyki) przez podejście dedukcyjne (koncepcje bazujące na dobrych 
heurystykach).
ekonomia opisu transformacji energetycznej w świetle Sieciowego KIE: 
doświadczenia wynikające z odbytych spotkań: pilnie jest potrzebny normatywny 
w środowisku Sieciowego KIE encyklopedyczny słownik transformacji 
energetycznej w dwóch wersjach: naukowej i popularno-naukowej.



NAZEWNICTWO ZASTOSOWANE W PREZENTACJI (1)

spójne z syntezą opisu transformacji energetycznej [plik 05.]

energetyka WEK – wielkoskalowa energetyka korporacyjna paliw kopalnych (węgla, gazu, ropy

i paliw jądrowych, łącznie z elektrowniami wodnymi, obejmująca infrastrukturę wydobywczą, 

infrastrukturę transportową/przesyłową (o zasięgach: globalnym, kontynentalnych, 

regionalnych, krajowych, lokalnych) i przetwórczą paliw kopalnych (rafinerie i zakłady 

petrochemiczne, elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie, …), systemy elektroenergetyczne 

(przede wszystkim o zasięgach krajowych i regionalnych w skali kontynentów) wraz

z rozlicznymi rynkami paliw kopalnych i trzema rynkami końcowymi: energii elektrycznej, ciepła

i paliw transportowych.         

energetyka prosumencka – jedna z najsilniejszych koncepcji początkowej (kończąca się dekada) 

fazy transformacji energetycznej polegająca generalnie na aktywizacji odbiorców energii 

elektrycznej na rzecz produkcji tej energii na potrzeby własne.    

monizm elektryczny – koncept teoretyczny TE (podstawy teoretyczne w postaci tripletu 

paradygmatycznego: paradygmaty prosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny). 

innowacja przełomowa (ogólnie rozumiana) – zmiana przez pretendentów wielkich rynków 

będących w posiadaniu bardzo silnych podmiotów zasiedziałych, stosujących innowacje 

przyrostowe (naśladowcze), w całkowicie nowe rynki (z przełomowymi innowacjami 

technologicznymi, z nową ekonomią i z nowymi modelami biznesowymi).  

elektroprosumeryzm – (nowy) sektor gospodarki, zastępujący całą współczesną energetykę 

paliw kopalnych WEK, zmieniający bardzo istotnie całą obowiązującą strukturę polskiej 

gospodarki obejmującą – w najogólniejszym przypadku – 3 sektory (rolnictwo, cały przemysł

i budownictwo; wszelkie usługi) dzielące się na 19 działów, wśród których nie ma energetyki,

bo ta w gruncie rzeczy jest traktowana nadrzędnie (posiada własne Prawo energetyczne, 

własną politykę energetyczną, …). 4



NAZEWNICTWO ZASTOSOWANE W PREZENTACJI (2)

spójne z syntezą opisu transformacji energetycznej [plik 05.]

reelektryfikacja OZE: powtórzenie elektryfikacji w trybie zastąpienia źródeł 
wytwórczych na paliwa kopalne źródłami OZE bez istotnej zmiany wielkości 
dojrzałego rynku końcowego energii elektrycznej i bez istotnej zmiany udziału 
elektrowni wodnych na tym rynku (oczywiście, w krajach/regionach dotychczas 
niezelektryfikowanych – duża część Afryki, w dużym stopniu Indie, w znacznie 
mniejszym Chiny – realizują elektryfikację pierwotną w trybie elektryfikacji OZE).

elektryfikacja ciepłownictwa: oznacza elektryfikację zawsze po wcześniejszej 
pasywizacja budownictwa, z wykorzystaniem pompy ciepła, i zawsze za pomocą 
energii napędowej pochodzącej ze źródeł OZE, napędzającej pompy ciepła za pomocą 
układu fizycznego lub rozliczanej wirtualnie. 

elektryfikacja transportu: oznacza elektryfikację transportu samochodowego 
z wykorzystaniem samochodu elektrycznego (nie obejmuje kolei, bo już jest 
zelektryfikowana i nie obejmuje lotnictwa, bo jest to jeszcze sprawa otwarta), 
i zawsze za pomocą energii napędowej pochodzącej ze źródeł OZE napędzającej 
samochód elektryczny za pomocą układu fizycznego lub rozliczanej wirtualnie 
(samochód elektryczny napędzany energią ze źródeł węglowych byłby w istocie 
rzeczy samochodem na „węgiel”). 
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NAZEWNICTWO ZASTOSOWANE W PREZENTACJI (3)

spójne z syntezą opisu transformacji energetycznej [plik 05.]

cztery rynki kanoniczne elektroprosumeryzmu: 1˚- rynek wschodzący 1 energii 
elektrycznej RCR na infrastrukturze sieciowej nN-SN, 2˚- rynek bez-sieciowy 
urządzeń elektroprosumeryzmu, 3˚- rynek bez-sieciowy usług elektroprosumeryzmu, 
4˚- rynek offshore dla potrzeb korytarza infrastrukturalno-urbanistycznego północ-
południe (kotwica). 

sześć krytycznych błędów poznawczych TE: 1˚- błąd prognozy, 2˚- błąd liczby 
odbiorców, 3˚- błąd nieadekwatności źródeł OZE, 4˚- syndrom sieciowo-systemowy 
KSE, 5˚- błąd ceny przeciętnej, 6˚- dwubiegunowy błąd nieadekwatności sieci nN-SN.

sześć kanonicznych technologii wytwórczych (energii elektrycznej) 
elektroprosumeryzmu: 1˚- technologie w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego 
(GOZ), 2˚- µEB (mikro-elektrownie biogazowe), 3˚- EB (elektrownie biogazowe), 
4˚- EW (elektrownie wiatrowe lądowe), 5˚- PV, 6˚- offshore; integralną częścią 
każdej technologii są systemy bilansowania energii i regulacji mocy (wykorzystujące 
właściwości „naturalne„ technologii i zasobniki elektryczne) oraz potencjał 
zarządzania popytem wynikający z modelu biznesowego wykorzystania technologii.

trzy heurystyki TE 2020: 1˚- bilansowa (bilans energii elektrycznej 2050),
2˚- trajektoryjna (A → B; rachunek nakładów inwestycyjnych i korzyści),
3˚- wsparciowo-podatkowa (koncentrująca się przede wszystkim na oszacowaniach 
transformacji systemów wsparcia w mechanizmy podatkowe). 6



PKB (GDP) – PODATKI/BUDŻET – WSPARCIE

GDP UE 2018 (z Wielką Brytanią): 14 bln €
Budżet roczny UE w perspektywie 2021-2027: 115 mld €
(GDP bez Wielkiej Brytanii, to ok. 11,5 bln € udział procentowy w GDP, to ok. 1%)

PKB Polski: 2 bln PLN
Budżet/podatki (2019): 420/390 mld PLN

Podatki w polskiej energetyce (całej): 85 mld PLN (w tym akcyzowy wynosi nie mniej 
niż 38 mld PLN, VAT nie mniej niż 35 mld PLN), jest to ponad 20% wpływów 
podatkowych do budżetu (wartość rynków końcowych energii elektrycznej, ciepła
i paliw transportowych w PKB, to około 10%) 

Dopłaty do górnictwa (w całym okresie transformacji ustrojowej, 1990-2019):
250 mld PLN)
Systemy bezpośredniego wsparcia OZE (po 2005): certyfikaty (bardzo grube 
oszacowanie – 30 mld PLN (system zdegenerowany przez polityczno-korporacyjne, 
ale również biznesowe grupy interesów)
Ceny gwarantowane: presja (jednak już słabnąca) wielu grup interesów na ich 
ustanowienie  
Aukcje: w UE szybkie wychodzenie z tych systemów (na rzecz rynkowej konkurencji) 
Net metering: dobry system, wymaga jednak dynamicznego rozwoju koncepcyjnego 
(przejścia do net meteringu dynamicznego)
Rynek mocy: system, który już pochłonął wielkie zasoby (czasowe, administracyjno-
organizacyjne, finansowe), i który nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów (ale 
też nie zostanie w całości skonsumowany).  
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STANDARD PREZENTACJI DANYCH WYKORZYSTANY W TABELI, 
charakterystyczne dane pokazane na przykładzie PKN Orlen

Kurs pierwszego notowania, 
PLN (data) = 100%

22,1 (26.11.1999)

Kapitalizacja: 241 mln

N
o
to

w
a
n
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, 
P
L
N

Kurs minimalny, % 
(data)

67 % (25.01.2001)

Kurs maksymalny, % 
(data)

608 % (12.10.2017)

Kurs aktualny, % 
(10.02.2020)

335 %
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STANDARD PREZENTACJI DANYCH WYKORZYSTANY W TABELI, 
charakterystyczne dane pokazane na przykładzie COLUMBUS ENERGY 

Kurs pierwszego notowania, 
PLN (data) = 100%

2,8 (04.05.2011)

Kapitalizacja: 11 tys.

Kurs minimalny, % 
(data)

1 % (11.09.2011)

Kurs maksymalny, % 
(data)

866 % (16.01.20290)

Kurs aktualny, % 
(10.02.2020)

823 %



PORÓWNANIE KONDYCJI PRETENDENTÓW
I ENERGETYKI WEK (PODMIOTY ZASIEDZIAŁE)
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Przedsiębiorst
wo

Giełda
Kurs pierwszego notowania, 

PLN (data) = 100%
Kurs maksymalny,

%  (data)
Kurs minimalny, 

% (data)

Kurs aktualny 
względem max, % 

(10.02.2020)

Kapitalizacja
( wartość 

rynkowa), PLN

Columbus 
Energy (PV)

NC 2,8 (04.05.2011) 866 (16.01.2020) 1 (11.09.2011) 95 (823) 0,9 mld 

Geo-Term (PC) NC 8,4 (06.11.2014) 166 (03.02.2020) 26 (19.12.2017) 90 (150) 15 mln

PSE (-)

PGE GPW 26,0 (06.11.2009) 103 (06.11.2009) 25 (06.02.2020) 24 (25) 12 mld

Tauron GPW 5,1 (30.06.2010) 137 (17.12.2010) 28 (27.08.2019) 21 (29) 2,5 mld

Enea GPW 15,3 (17.11.2008) 176 (11.08.2009) 46 (31.01.2020) 27 (47) 3,1 mld

Energa GPW 16,1 (11.12.2013) 172 (24.04.2015) 37 (03.10.2019) 27 (46) 3,0 mld

Innogy (-)

PKP Energetyka (-)

PKN Orlen GPW 22,1 (26.11.1999) 608 (12.10.2017) 67 (25.01.2001) 55 (335) 32 mld

Lotos GPW 30,0 (09.06.2005) 332 (15.09.2005) 96 (20.06.2005) 73 (244) 14 mld

PGNiG GPW 3,8 (23.09.2005) 203 (04.02.2019) 77 (10.10.2008) 46 (94) 23 mld

PGW (-)

Bogdanka (LW) GPW 57,5 (25.06.2009) 248 (21.12.2012) 50 (31.01.2020) 21 (51) 1 mld

JSW GPW 136,0 (06.07.2011) 105 (08.07.2011) 6 (12.01.2016) 13 (14) 2,2 mld



POTRZEBA WYTWORZENIA NOWEJ PERSPEKTYWY POZIOMÓW 
REALIZACJI USTROJOWEJ ZASADY POMOCNICZOŚCI   
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Poziom

UE

kraj

województwo

najniższy 
poziom 
samorządowy

Warszawa

miasto wojewódzkie

inne miasto

gmina miejsko-wiejska

gmina wiejska

inny ustawowy GZM

związkowy 
(poziom 
kapitału 
społecznego)

Unia Metropolii Polskich 

Związek Miast Polskich

Związek Powiatów Polskich

Związek Gmin Wiejskich RP

związki wojewódzkie i inne



KOREKTA TEMATÓW PRZEWODNCH SIECIOWEGO KIE
pierwsza runda – styczeń – marzec 2020

Warszawskie KIE (21.01.2020) 

TECHNOLOGIE I MODELE BIZNESOWE W MONIZMIE LEKTRYCZNYM OZE

2020: od konwersatoryjnych koncepcji ku praktyce

Bazowe KIE (28.01.2020)

EKONOMIA KRAJOWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 2020  W PERSPEKTYWIE 
MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050

Wrocławskie KIE (11.02.2020)

ZASADA POMOCNICZOŚCI W TRANSFORMACJI ENERGETYKI: który system służy  
monizmowi elektrycznemu OZE 2050 – unijny, krajowy, wojewódzki, gminny (wielkie miasto, 
mała gmina wiejska? 

Bazowe KIE (24.02.2020)

KRAJOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 2020: monizmu elektryczny OZE 2050

a Prawo elektryczne i ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej 

Katowickie KIE (10.03.2020)

KONSOLIDACJA UNIWERSYTECKA (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach) NA RZECZ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ.  Z perspektywą 
rozszerzenia na: KOMPLEKS BIUROWY, STREFA EKONOMICZNA, OSIEDLE 
DEWELOPERSKIE (DZIELNICA) MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE Z NIEZALEŻNYM 
OPERATOREM WSE
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WNIOSKI

Na progu trzeciej dekady XXI wieku (perspektywa cywilizacyjna), ram unijnych 2030 
(perspektywa polityki klimatycznej i transformacji energetycznej – świadomie 
odstępuje się tu od terminu „polityka energetyczna”) i nowej unijnej perspektywy 
budżetowej 2021-2027 konieczna staje się w Polsce fundamentalna strukturyzacja 
zasady pomocniczości w odniesieniu do całej transformacji energetyki w 
następujących trzech kierunkach (szczegółowa strukturyzacja jest sprawą otwartą). 

Te trzy kierunki, to:
1. Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej prowadząca w tendencji do 

rynkowej adekwatności pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną
w ramach czterech kanonicznych rynków elektroprosumeryzmu. 

2. Przejęcie przez państwo, w ramach ustrojowej zasady pomocniczości,  
odpowiedzialności za restrukturyzację energetyki WEK (paliw kopalnych).

3. Rozpoczęcie budowy zdolności w zakresie realizacji zasady pomocniczości na 
dwóch poziomach samorządowych: wojewódzkim i najniższym (od Warszawy do 
gminy wiejskiej); na początek, w unijnej perspektywie budżetowej 2021-2027,  
wykorzystanie do tego celu środków z unijnych polityk spójności i rolnej (dwie 
polityki o budżetach zredukowanych odpowiednio o 7% i 5%, ale ciąglebardzo
dużych).   
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany w szczególności 
do Sieciowego KIE, do całego środowiska platformy PPTE 2050, i do 
szerokiego otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO, środowiska 
uczelniane), a także do operatorów: OSP(E) i OSD(E)


