
Politechnika 

Śląska 

Gliwice, 28 maja 2019 

PIERWSZA UNIFIKACJA MAKRO- i MIKROEKONOMICZNA 

MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE 2050 
(wersja beta, pokonwersatoryjna) 

Konwersatorium Inteligentna Energetyka 

Rynek energii elektrycznej w perspektywie 2025 

Temat przewodni 

Jan Popczyk 



2 

 
MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 

(rozległe środowisko) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WIELKA UNIFIKACJA 
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do zaspakajania potrzeb energetycznych 
(język do opisu, metoda badawcza) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska 2050 
makroekonomiczne koszty 

zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju 
i 

mikroekonomiczne ceny energii elektrycznej 
(oszacowania liczbowe – praktyczny cel) 



POTENCJAŁ OBJAŚNIAJĄCY/UNIFIKACYJNY POJĘCIA MONIZM 
w kontekście brzytwy Ockhama (BO) 

i teorii kompatybilności oraz monizmu substancjalnego Spinozy (MS) 
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najważniejsze pytania/problemy 
testowe 

potencjał * 

monizm elektryczny monizm elektryczny OZE 

(energetyka vs elektroenergetyka) 
vs zaspakajanie potrzeb energetycznych  

niepełny pełny 

paliwa kopalne (węgiel, ropa, gaz, paliwa jądrowe) 
vs źródła OZE  

duży pełny 

(efektywność energetyczna vs podaż energii) 
vs egzergia (paliw i surowców nieenergetycznych) 

mały duży 

gospodarka surowcowa vs gospodarka obiegu 
zamkniętego 

mały duży 

makroekonomia vs mikroekonomia  mały istotny 

koszty/ceny przeciętne 
vs krańcowa produkcyjność i popyt  

mały istotny 

usługi bilansujące na rynku wschodzącym 1 
vs usługi systemowe na rynku schodzącym WEK   

mały istotny 

triplet paradygmatyczny (paradygmaty: prosumencki, 
egzergetyczny, wirtualizacyjny) 

istotny duży 

metoda dedukcyjna vs indukcyjna  istotny duży 

* Oszacowany jakościowo (oszacowanie eksperckie, wywoławcze). 

Tab. 1.  Pytania/problemy testujące potencjał objaśniający monizmu elektrycznego    
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Środowisko cen krańcowych (cenotwórstwo czasu rzeczywistego) 
z pułapem cenowym (RB): ~ 13 tys. PLN/MWh (DSM/DSR), ~ 10 tys. € – RB/UE) 

i cenami dobowymi na rynku RDN (2018) istotnie wyższymi od przeciętnej  
w Europie (charakterystyczne ceny: 52 €/MWh – Polska, 43-47 €/MWh – ceny 

najniższe, w Niemczech i Skandynawii; 61-65 €/MWh – ceny najwyższe, we 
Włoszech i w Wielkiej Brytanii) 
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UNIJNA TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 
od energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego OZE 

(transformacyjne  „równanie stanu” dla Polski) 

POLSKI BILANS ENERGETYCZNY 2019 
(energetyka węgla, ropy i gazu) 

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

energia końcowa – 600 TWh 

MONIZM ELEKTRYCZNY OZE 2050 
zaspakajanie usług energetycznych w środowisku 

źródeł elektrycznych OZE, technologii domu pasywnego i pompy ciepła (oraz 
grzejnictwa elektrycznego wysokotemperaturowego) 

i samochodu elektrycznego 
------------------------------------------------------------ 

energia (elektryczna) napędowa OZE (brutto/netto) – 200/175 TWh 
energia użyteczna – 205 TWh     



 
napędowa energia elektryczna OZE 
→ netto: 95 TWh (segment tradycyjnego użytkowania energii ------------

elektrycznej), 15 TWh (energia napędowa dla pomp ciepła 
---w budownictwie), 65 TWh (energia napędowa dla potrzeb -------------
transportu samochodowego)   
→ brutto: 200 TWh (energia netto + straty sieciowe i potrzeby własne ---

wynoszące 25 TWh (wartość oszacowana ekspercko) 
 
energia użyteczna – 205 (95+45+65) TWh     
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POLSKA 2050 (bardziej szczegółowo): 
ENERGIA (ELEKTRYCZNA) NAPĘDOWA OZE (BRUTTO/NETTO), 

 ENERGIA UŻYTECZNA 
(w aspekcie monizmu elektrycznego i paradygmatu egzergetycznego)     



7 

 Wielkość prognozowana Prognozy 2000 
Rzeczywistość 

2016 

Elektryczna moc zapotrzebowana, GW 105 26 

Wydobycie węgla kamiennego, mln ton 270 70 

Zużycie węgla kamiennego, mln ton  240 70 

Wydobycie/zużycie węgla brunatnego, mln 

ton 
120 65 

Import ropy naftowej, mln ton 90 25 

Zużycie gazu ziemnego, mld m3 

Prognoza PAN nie obejmowała gazu ziemnego. 

Według prognoz rządowych z 1990 r. 

zapotrzebowanie miało wynosić w 2000 r. około 27 

mld m3, a w 2010 r. około 40 mld m3 (wariant wysoki 

rozwoju gospodarki. Rzeczywistość 2017, to około 15 

mld m3.    

PRZYKŁADY PROGNOZ ENERGETYCZNYCH DLA POLSKI 
opracowanych na początku lat 70. i 90. minionego wieku (PAN) 

porównanie prognoz z rzeczywistością 

Tab. 2. Prognozy energetyczne i polityka energetyczna 
(emanacja ideologii i grup interesów) 
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Dlatego: 
 
Coraz mniejszym wyzwaniem dla Polski jest zwiększenie rocznej produkcji energii 
elektrycznej OZE z 12 TWh (produkcja brutto) w 2018 do 200 TWh w 2050 
miks, który to umożliwia: [(5-10) … (15-20) – 25 – 30 – 30] %, technologie: 
μEB 10-50 kW, EB 0,5-1 MW, EWL pojedyncze  elektrownie 3,5 MW, PV 2-50 kW, 
EWM (offshore)  pojedyncze elektrownie 10-12 MW (farmy 0,5-1,2-2 GW), 
odpowiednio 
+ zasoby akumulatorowe (litowo-jonowe akumulatory: w inteligentnej 
infrastrukturze, w odbiornikach AGD i w narzędziach, a przede wszystkim 
w samochodach elektrycznych; domowe – w instalacjach domowych – akumulatory 
kompozytowo-ołowiowe; istniejące krajowe elektrownie szczytowo-pompowe; 
wykorzystanie potencjalnych zasobów magazynowych Skandynawii, przede 
wszystkim norweskich – około 120 TWh – o które będzie konkurowała cała Europa 
Północna  
 
Niesłabnącym wyzwaniem jest natomiast zmniejszenie energii końcowej netto  
z około 550 TWh (energia elektryczna – 130 TWh, ciepło – 210 TWh, paliwa 
transportowe – 210 TWh) w 2018 do energii użytecznej 205 TWh w 2050   

GDZIE JEST PROBLEM ?  

Transformacja energetyczna 2050 przenosi punkt ciężkości zagadnień rozwojowych 
w elektroenergetyce (horyzont 2050) ze strony podażowej (produkcja energii 
elektrycznej w źródłach OZE) na stronę popytową (zapotrzebowanie na napędową 
energię elektryczną OZE)  



TRANSFORMACJA ENERGETYKI 2050 … 
… koncepcja transformacji oraz osadzenie w jej środowisku 
ustrojowego przesilenia kryzysowego w elektroenergetyce 

KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 

Punkt wyjścia: cenowe kryzysowe przesilenie 2018 

 
USTROJOWE PRZESILENIE KRYZYSOWE W ELEKTROENERGETYCE ZE SKUTKIEM 
W POSTACI PROGRAMU PONAD PODZIAŁAMI 
wariant optymistyczny (pożądany) 

 
KONCEPCJA TRZECH ETAPÓW/CELÓW 

1. 2019-2020 – spontaniczna budowa oddolnych kompetencji  

energetycznych, w tym społeczne inicjatywy legislacyjne (sektor NGO, 
prosumenci z segmentu ludnościowego, samorządy, sektor MMSP, wielki 
przemysł) w odpowiedzi na utratę zdolności zarządzania energetyką przez 
państwo (na brak koncepcji strategicznej i chaos decyzyjny)  

2. Horyzont 2025 – zbudowanie (adekwatnego do unijnego środowiska polityki 

klimatyczno-energetycznej) konkurencyjnego (zdecentralizowanego, 
jednotowarowego, czasu rzeczywistego) rynku energii elektrycznej  (eliminacja 
możliwości tworzenia – po 2025 – nowych systemów wsparcia w całej 
energetyce) 

3.  Horyzont 2050 – rynkowe (za pomocą rynku, p.2)  zbudowanie zeroemisyjnego 

systemu zaspakajania potrzeb energetycznych w modelu monizmu 
elektrycznego OZE (na obszarach wiejskich – horyzont 2040) 



rynek wschodzący 1 

rynek wschodzący 2 

KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

C-GEN 

(50 MW)

1400

86
370

rynek schodzący 1 

transformacja 
energetyki 

100% EP/ER OZE 
w horyzoncie 2040  

50% + 50% 
(EP/ER OZE 
+ 
EWM (offshore) 
w horyzoncie 2050 

struktura (w %) krajowego bilansu 
energii elektrycznej 2050 

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
SIŁĄ NAPĘDOWĄ (SPRAWCZĄ) 
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

5% μEB 

(10-15)% EB 

(20-25)% EWL 

30% PV 

30% EWM (offshore) 
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pierwsza unifikacja makro- i mikro-ekonomii 
(modelu monizmu elektrycznego OZE) 



 
węgiel kamienny 
→ (30+10) mln ton: elektrownie kondensacyjne i elektrociepłownie, odpowiednio 

--- 
ropa naftowa  
→ 26 mln ton 

 
gaz ziemny 
→ 22 mld m3 
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ZUŻYCIE PALIW (węgiel, ropa, gaz) 2050 
wg  PEP2040 
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pełne nakłady inwestycyjne po stronie podażowej dla pierwszego cyklu inwestycyjnego 
monizmu elektrycznego OZE i jednostkowa amortyzacja 2050 

(energia elektryczna brutto 200 TWh) 

Miks 
udział 

% TWh GW mld PLN mld PLN  PLN/(MWh∙rok) 

μEB 5 10 1,3 22 0,9 90 

EB 10-15 20-30 2,5-3,7 32-48 1,3-1,9 65 

EWL 20-25 40-50 13-16 60-74 2,4-3,0 60 

PV 30 60 60 250 10 160 

EWM 30 60 15 120 5 80 

Razem 100 200 (-) 500 20 100 

vs nakłady inwestycyjne w energetykę jądrową (9 GW) i jednostkowa amortyzacja, łącznie  
z kosztami paliw kopalnych w elektroenergetyce, ciepłownictwie 
i transporcie  w 2050 (w mld PLN ) wynikające z polityki PEP2040  

energetyka jądrowa  koszty paliw + uprawnienia do emisji CO2 

węgiel → (10 + 10)  gaz → (33 + 5)  „ropa” → (130 + 8)   10 + (~ 200) 

Polska 2050 
(unifikacja makroekonomiczna dwóch wariantów transformacyjnych)  

Tab. 3. Porównanie rocznych (2050) kosztów: 
 koszt monizmu elektrycznego OZE vs koszt skutków polityki PEP2040 

(ceny stałe, poziom 2019)  



KSE

400/220 kV

Sekcja 110 kV 110 kV/SN
GPZ

ENTSO-E

(UCTE) 
OSP (PSE) OSD

OHT
PME

SN/nN

KLASTRY ENERGETYCZNE

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

(obszary wiejskie – 30% rynku)SIECI 110 kVSIEĆ PRZESYŁOWA

NOWE UKŁADANIE ELEKTROENERGETYKI

C-GEN 

(50 MW)

C-GEN 

(5 MW)

Obszar rewitalizacji 

bloków 200 MW

JEDNOLITY 

RYNEK 

EUROPEJSKI

Opracowanie: J. Popczyk

Opracowanie graficzne: M.Fice

Rynek WEK Rynek NI/EP 

160 tys.

1400

86

0
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0
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-2000
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0
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2000

2500

3000

0

5000

10000

15000

20000

25000

04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 00:00

100% 25% 75%

regulacja sekundowa (pierwotna), minutowa (wtórna),  

godzinowa (trójna)

regulacja minutowa, sekundowa, 

milisekundowa

trajektoria WEK   :  460 + 440 + 100 = 1000

trajektoria NI/EP   :   400 + 80 + 120 =   600

370

OK4

OK5

Cena CK w grupie obecnych 

taryf G, PLN/MWh

Powiaty (na obszarach wiejskich, poza grodzkimi): 314

Spółdzielnie mieszkaniowe (miasta): 4000

OK3

OK2

OK1

+-

  TRANSFORAMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI – PUNKT WYJŚCIA 



PORÓWNANIE CEN ENERGII (ELEKTRYCZNEJ) 2050 
(unifikacja mikroekonomiczna wariantów transformacyjnych) 
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Osłony (napięcia)  

Cena* (bez subsydiowania skrośnego, 
podatków i parapodatków), PLN/MWh 

monizm elektryczny PEP 2040 

OK1 (przyłącze nN) 300 750 

OK2 (stacja transformatorowa  SN/nN) 300 650 

OK3 (osłona wrtualna SN) 300 600 

OK4 (GPZ 110/SN) 250 550 

OK5 (połączenia transgraniczne) 200 250 

* Opłata sieciowa zgodna z postulowaną zasadą dostępu do sieci  TPA+ 
(za rzeczywiste  wykorzystanie sieci), ceny stałe – poziom 2019, grube 
oszacowania analityczno-eksperckie)  

Tab. 4. Porównanie cen/kosztów jednostkowych energii elektrycznej: 
ceny/koszty na zdecentralizowanym rynku czasu rzeczywistego energii elektrycznej, 

czyli w środowisku tripletu paradygmatycznego 
vs 

ceny/koszty w dominującym modelu elektroenergetyki WEK, ze zrealizowaną polityką PEP2040    



CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTARCZENIA ENERGII DLA WME – 2025 

koszty krańcowe dostarczenia energi 

opracował: K. Bodzek 

pod kierunkiem: J. Popczyk 



 
RYNEK CZASU RZECZYWISTEGO 

(cen krańcowych odzwierciedlających wartość energii elektrycznej) 
vs 

MODEL KOSZTOWY ELEKTROENERGETYKI (ENERGETYKI) 
(z cenami przeciętnymi energii elektrycznej odzwierciedlającymi jej  koszt)  
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∆𝐸 𝑥 ÷ 𝑦 ,% 𝐶 ∆𝐸 𝑥 ÷ 𝑦 ,
𝑃𝐿𝑁

𝑀𝑊ℎ
 𝐸,% 𝐶 𝐸 =

1

𝐸
 𝑐 𝑒 𝑑𝑒,

𝑃𝐿𝑁

𝑀𝑊ℎ

𝐸

0

 

0 ÷ 40  300 40 300 

40 ÷ 80  350 80 325 

80 ÷ 90  450 90 340 

90 ÷ 95  1300 95 390 

95 ÷ 100  1900 100 470 

Tab. 5. Ceny/koszty energii elektrycznej 
w środowisku krańcowej produkcyjności i krańcowego popytu 

(na zdecentralizowanym rynku czasu rzeczywistego energii elektrycznej)  



JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWE TESTOWANIE 
dwóch wariantów transformacji polskiej energetyki w horyzoncie 2050 

(w środowisku funkcji wykładniczych oraz wyników liczbowych przedstawionych w tab. 3,4,5)  

Skumulowana różnica kosztów zaspakajania potrzeb energetycznych między wariantami 
monizmu elektrycznego OZE i PEP2040, wynosi – w całym okresie, od stanu A (2020) do stanu B 
(2050) – ponad 2 bln PLN, na rzecz pierwszego wariantu. Mimo, że jest to oszacowanie bardzo 
grube (bo środowisko funkcji wykładniczych ma wiele ograniczeń w kontekście tego 
oszacowania) i musi być ciągle weryfikowane, to jednak jest tak wyraziste, że bardzo silnie 
uprawnia hipotezę o racjonalności transformacji energetycznej do monizmu elektrycznego OZE. 
Trzy szczegółowe czynniki racjonalizujące tę hipotezę są następujące: 

 

1. Roczna 10-procentowa dynamika wzrostu rynku wytwórczego wschodzącego 1 energii 
elektrycznej (z poziomu 12 TWh w 2019 r.) oraz budowa jednej farmy offshore na rynku 
wschodzacym 2 o mocy 1,4 GW co 3 lata są wystarczające do wyprodukowania potrzebnej 
w 2050 r. (w modelu monizmu elektrycznego OZE) energii elektrycznej brutto wynoszącej 
200 TWh (energii napędowej 175 TWh). 

2. Wielkość obecnego rocznego rynku budowy nowych mieszkań (w jednej połowie w domach 
jednorodzinnych, a w drugiej w budownictwie wielorodzinnym), wynosząca około 150 tys. 
mieszkań, w powiązaniu z hipotezą o racjonalności głębokiej rewitalizacji połowy istniejącej 
zasobów mieszkaniowych (a zasoby te, to 6 mln domów jednorodzinnych i drugie 6 mln 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych) uprawdopodobnia w bardzo wysokim stopniu 
praktyczną możliwość pasywizacji całego budownictwa mieszkaniowego i elektryfikacji 
ciepłownictwa w zakresie potrzeb grzewczych oraz produkcji ciepłej wody użytkowej; 
podkreśla się przy tym, że ilościowy potencjał wzrostowy zasobów mieszkaniowych jest już 
bardzo niewielki.  

3. Półmilionowy roczny rynek sprzedaży nowych samochodów racjonalizuje 
hipotezę, że pełna elektryfikacja transportu samochodowego w horyzoncie 2050 jest bardzo 
racjonalna (liczba samochodów w 2019 r., to około 20 mln i jest to liczba, która nie ma już 
praktycznego potencjału wzrostowego). 
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany do całego 
środowiska platformy PPTE (Konwersatorium IE; wszystkie sekcje 
Oddziału Gliwickiego SEP, a szczególnie Sekcja  Nowych Koncepcji 
i Technologii Energetycznych, Stowarzyszenie Klaster 3x20) i do 
szerokiego otoczenia (samorządy, sektor MMSP, sektor NGO), 
a także do operatorów: OSP(E) i OSD(E) oraz do ME i URE     


