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Rozjeżdżające się trajektorie transformacyjne:
rządowa i oddolna

Co wynika z:

1. Projektu Polityki Energetycznej Polski 2040

2. Nieprzystąpienia Polski do Koalicji (wszystkie kraje członkowskie UE poza 
Polską) na rzecz neutralności klimatycznej 2050 

oraz 

1. Projektu Warszawa na trajektorii transformacji energetycznej od kryzysu
w elektroenergetyce do monizmu elektrycznego OZE 2050,
zapoczątkowanego XVI (2019) Forum Operatorów Systemów
i Odbiorców Energii i Paliw

2. Powołania Zespołu ds. Rozwoju Energetyki Województwa Dolnośląskiego

3. Podwyżki cen energii elektrycznej dla GZM w obszarze realizacji zadań 
własnych

4. Pakietu Klimatyczno-Rozwojowego 2020-2030 OZC (uczestnika Klastra 
Ostrowski Rynek Energii)

5. 800 MW mocy zainstalowanej w źródłach  PV w 2019

6. …
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Rozjeżdżające się kompetencje:
wysokie technologiczne (globalne)

i powszechne
(zwłaszcza polityczne, prawne, ale także ogólnie społeczne)
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Co wynika z ankiet przeprowadzonych*

- w czasie XVI Forum Operatorów i Odbiorców Energii i Paliw
(Warszawa, 6 listopada 2019)

- w czasie Konwersatorium Inteligentna Energetyka (26 listopada 2019)

- w grupie studentów Kierunku Energetyka na Wydziale Elektrycznym       
Politechniki  Śląskiej (po listopadowym Konwersatorium IE) 

* Ankiety są jedynie naprowadzaniem do poszukiwania profesjonalnych badań. Liczność prób 

nie upoważnia do formułowania wniosków o naukowej wartości, ale wyniki i tak dają wiele do 
myślenia



5 krytycznych błędów poznawczych 
transformacji energetyki

1. Błąd prognozy

2. Błąd liczby odbiorców

3. Błąd nieadekwatności źródeł OZE

4. Syndrom sieciowo-systemowy KSE

5. Błąd ceny przeciętnej
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Błąd prognozy

Jest to błąd w sferze zapotrzebowania na energię: „zapotrzebowanie na 
energię będzie dynamicznie rosło”. Takie stwierdzenie stosuje się –
w przestrzeni publicznej, i powszechnie w środowiskach 
korporacyjnych (w tym w nauce pracującej na rzecz korporacji) 
mieniących się być odpowiedzialnymi za energetykę – do wszystkich 
trzech rynków końcowych: energii elektrycznej, ciepła, paliw 
transportowych. Ten błąd poznawczy miał ogromny wpływ na 
ukształtowanie się historycznej nieefektywności systemowej energetyki 
WEK. W Polsce w skrajnej  postaci 30-letnie prognozy zapotrzebowania 
na energię elektryczną przekraczały 5-krotnie jej rzeczywiste zużycie 
(były to prognozy z roku 1970 sięgające horyzontu 2000). W dalszym 
ciągu ten błąd ma wielką siłę blokującą transformację energetyczną. 
Jeśli nie zostanie on szybko i radykalnie zmniejszony, to transformacja 
będzie opóźniana, dalej będą podejmowane decyzje inwestycyjne w 
wielkoskalowe projekty energetyczne, z którymi związane jest wielkie 
ryzyko ogromnych kosztów osieroconych.
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Lp. Prognozy 2000 [1]
Rzeczywistość 

2016

1
Elektryczna moc zapotrzebowana, 

GW
105 26

2
Wydobycie węgla kamiennego, 

mln ton
270 70

3 
Zużycie węgla kamiennego, mln 

ton 
240 70

4
Wydobycie/zużycie węgla 

brunatnego, mln ton
120 65

5 Import ropy naftowej, mln ton 90 25

6 Zużycie gazu ziemnego, mld m3

Prognoza PAN nie zawierała prognoz dla 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
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2018 2025 2050

1000 TWh

E

600 TWh

2005 2030 2040

Ech

Ek

Euż

200 TWh

Ech + Ej = 3000 TWh

1100 TWh

(4 bloki węglowe +1, klasy 1000 MW każdy)

(energetyka jądrowa)

(2006)

(2009) 2020,            2025,               2035, ???

paradygmatyczny triplet, 

monizm elektryczny OZE

2100 ?

2080 ?

160 mld PLN

30 mld PLN



Błąd liczby odbiorców

Jest to błąd: „każdy odbiorca energii elektrycznej jest przyłączony do sieci 
elektroenergetycznej KSE”, i że stąd wynika konieczność umowy na 
przyłączenie do tej sieci. W rezultacie w Polsce jest prawie 18 mln 
odbiorców mających umowę o przyłączenie z 5 dominującymi operatorami 
OSD (błąd powoduje, że taka umowa jest uznawana praktycznie za 
nieuchronnie potrzebną). W rzeczywistości operatorzy mają jednak mniej 
niż 7 mln przyłączy sieciowych [xx], i to taka liczba umów z operatorami 
jest obecnie racjonalna. Ten błąd poznawczy w praktyce wywołuje 
ogromne koszty transakcyjne na rynku energii elektrycznej, blokuje 
konkurencję, blokuje innowacje. Uwolnienie się od błędu (jeśli nastąpi) 
przyczyni się do „przekształcenia” (potencjalnie) ponad 10 mln 
skomplikowanych umów operatorów OSD z klientami w dodatkowe –
bardzo „proste” – pozycje „należność za energię elektryczną” w fakturach 
wystawianych przez spółdzielnie mieszkaniowe zasilające gospodarstwa 
domowe za pomocą wewnętrznych instalacji budynkowych (również przez 
wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, właścicieli budynków). 
Uruchomienie procesu jest możliwe praktycznie natychmiast. Kosmetyczne 
zmiany prawne  (bardzo racjonalne z punktu widzenia alokacji zasobów na 
poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym) mogłyby 
przyspieszyć radykalnie proces. I bardzo przyspieszyć transformację 
energetyki poprzez przyspieszenie innowacji w tym obszarze.  
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Czy wirtualizacja rynku energii elektrycznej jest tym,
co dopiero będziemy mieć, czy tym co mamy od „zawsze”?
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OSD

Liczba, mln Stosunek

odbiorców „umownych” 
rzeczywistych 

przyłączy
2:4 3:2łączna w tym 

„wirtualnych”

1 2 3 4 5 6

PGE 5,4 2,40 3,00 1,8 0,44

Tauron 5,6 3,60 2,00 2,8 0,64

Energa 3,0 2,00 1,00 3,0 0,67

Enea 2,6 1,76 0,84 3,1 0,68

Innogy 1,0 0,94 0,06 16,6 0,94

Razem 17,6 10,7 6,90 2,6 0,61

OSD

Liczba, mln Stosunek

odbiorców „umownych” 
rzeczywistych 

przyłączy
2:4 3:2łączna w tym 

„wirtualnych”

1 2 3 4 5 6

PGE 5,4 2,40 3,00 1,8 0,44

Tauron 5,6 3,60 2,00 2,8 0,64

Energa 3,0 2,00 1,00 3,0 0,67

Enea 2,6 1,76 0,84 3,1 0,68

Innogy 1,0 0,94 0,06 16,6 0,94

Razem 17,6 10,7 6,90 2,6 0,61

Rynek schodzący (WEK) energii elektrycznej, 2019
(segment popytowy – odbiorcy przyłączeni do sieci nN-SN, większość 

„wirtualnych”)



Błąd nieadekwatności źródeł OZE

Ten błąd odnosi się do sfery ciągłości dostaw energii elektrycznej i jest na 
ogół ekspresyjnie wyrażany: „a jak słońce nie świeci, jak wiatr nie wieje”. 
Jest to błąd mający przyczynę w poglądach, które u przeciwników 
transformacji, zastępują wiedzę. Mianowicie w poglądach redukujących 
strukturę źródeł OZE do dwóch technologii wytwórczych: źródeł 
wiatrowych lądowych i fotowoltaicznych. W poglądach wytwarzanych
w środowisku bezwiedzy o rynkowej (już) dostępności źródeł wiatrowych 
morskich dla potrzeb korytarza infrastrukturalno-urbanistycznego 
północ-południe oraz regulacyjno-bilansujących źródeł biogazowych 
(w przedziale mocy elektrycznej od kilku kW do 1 MW) na obszarach 
wiejskich. Błąd „żywi” się brakiem wiedzy na temat szerokiej palety 
technologii zasobnikowych, w szczególności na temat gwałtownego 
przyspieszenia technologicznego w obszarze akumulatorów 
elektrycznych. Przede wszystkim jednak żywi się brakiem wiedzy
o potencjale nowego sposobu użytkowania energii elektrycznej. 
Wreszcie, błąd ignoruje istniejące, obszerne już, wyniki badań 
symulacyjnych profili czasowych (5-minutowych) dla monizmu 
elektrycznego OZE 2050, Cykl Raportów BPEP).
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Dochodzenie Warszawy do monizmu elektrycznego OZE (11 TWh)
Struktura bilansu pokrycia potrzeb energetycznych Warszawa

Wariant 1 2 3 4 5

Energia, TWh CWMS1, h Moc, MW

źródła PV 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1050 1000

mikro EW 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1300 150

elektrownie biogazowe 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5000 40

źródła kogeneracyjne 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 5000 200

elektrownie dieslowski 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 2000 200

EW offshore 0,0 0,0 7,4 7,4 8,0 4500 ? 2

Suma 0,0 1,5 8,9 10,2 10,9

Bilans energetyczny Warszawy

Saldo -11,0 -9,5 -2,1 -0,8 -0,1

Nadwyżka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficyt -11,0 -9,5 -2,1 -0,8 -0,1

1 Czas wykorzystania mocy szczytowej
2 Profil potrzeb z perspektywy Warszawy jest różny od profilu 

produkcji elektrowni wiatrowych offshore – zakup energii 
z rynku wschodzącego 2

Uporządkowany profil niezbilansowania potrzeb 

energetycznych Warszawy w monizmie elektrycznym

Stany (deficyty/bilanse):
1. Stan 1 (bazowy) – deficyt względem energii 

napędowej w monizmie elektrycznym 2050 (11 TWh)
Zasoby redukujące deficyt (narastająco):

2. Stan 2 – własne źródła OZE (PV, mEW, EB)
3. Stan 3 – elektrownie wiatrowe offshore
4. Stan 4 – transfer paliw i akumulatory (z PV)
5. Stan 5 – zmiana sposobu użytkowania energii
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Strategie sterowania akumulatorem

Zasoby bilansujące – prace rozwojowe

Opracował K. Bodzek



Syndrom sieciowo-systemowy KSE

Jest to błąd poznawczy transformacji energetyki na rynku energii 
elektrycznej w postaci poglądu : „każdy prosument, każdy wirtualny 
system elektroenergetyczny WSE powstający oddolnie musi dostosować 
się do istniejącego systemu KSE” i dalej, „a ten będzie istniał zawsze”. 
Ten błąd ma wiele wspólnego z syndromem sztokholmskim. Już obecnie 
blokuje on niezbędne odwrócenie relacji, wynikające z trzech 
przesłanek: istniejącego poziomu technologicznego, z uwarunkowań 
ekonomicznych i z etapu rozwojowego procesów społecznych. Są to 
przesłanki wymagające odwrócenia relacji. Odwrócenia polegającego 
na tym, że to istniejący system KSE musi się od zaraz zacząć 
dostosowywać do potencjału monizmu elektrycznego OZE 2050. Po to, 
aby w kolejnych latach gospodarka ponosiła mniejsze koszty osierocone 
nietrafionych decyzji inwestycyjnych (mniejsze, bo kosztów 
osieroconych pięciu bloków wytwórczych klasy 1000 MW każdy – od 
bloku Kozienice do  bloku Ostrołęka – nie da się już uniknąć, tak jak nie 
da się już uniknąć kosztów osieroconych w gazownictwie i w sektorze 
naftowym). I po to, aby w mniejszym stopniu była narażona na koszty 
„sprawiedliwej” transformacji pracowniczej energetyki WEK.  
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Syndrom sieciowo-systemowy KSE

Syndrom sztokholmski

- pretendenci deklarujący potrzebę inwestowania w sieci upodobniają się do 
ofiar w syndromie sztokholmskim

- potrzebne są rozwiązania umożliwiające intensyfikację wykorzystania sieci  

Trzy infrastruktury sieciowe

Opłaty sieciowe na rynku wschodzącym 1 (RCR)

- net metering

- roauming elektryczny

Rynki monizmu elektrycznego OZE

- dwa sieciowe rynki energii elektrycznej 1 i 2 (na razie wschodzące)

- dwa bez-sieciowe rynki urządzeń i usług zaspakajania potrzeb 
energetycznych (na razie energetyki prosumenckiej EP)
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elektroenergetyczna nN-SN – terminal STD

ciepłownicza – źródła rozproszone (pompy ciepła, …)

gazowa (biogazowa) – biogazownie 

drogowe (w aglomeracjach) – kontra pas autobusowy)



Błąd ceny przeciętnej

Ten błąd poznawczy jest silnie uwarunkowany  monopolem 
sieciowym (obecnie bardziej regulacyjnym) i „rozerwaniem” 
konkurencyjnych rynków czasu rzeczywistego (RCR) oraz 
długoterminowych rynków inwestycyjnych. W teorii znane są dowody 
hipotezy dotyczącej równości kosztów długoterminowych 
ikrótkoterminowych w wypadku rozwoju optymalnego systemu 
elektroenergetycznego. Rynek RCR z natury zapewnia równość 
krańcowych cen krótkoterminowych: krótkoterminowych 
idługoterminowych. Stąd istnieje potrzeba transformacji energetyki 
(całej) do monizmu elektrycznego za pomocą rynku energii 
elektrycznej RCR  (generalnie oznacza to zastępowanie metod 
optymalizacji rozwoju systemów energetycznych rynkiem 
zaspakajania potrzeb energtycznych)      
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Charakterystyka kosztów dostarczenia energii dla Warszawy

koszty krańcowe dostarczenia energii 

Raport 4 BPEP: CENOTWÓRSTWO (2) dyfuzja dynamicznego cenotwórstwa rozproszonego do inteligentnej infrastruktury rynku 
wschodzącego energii elektrycznej

http://ppte2050.pl/platforma/bkk/pkk/files/01. Cykl Raportow BPEP emitowany na Portalu CIRE i w bibliotekach BPEP oraz BZEP (luty 2018 - nadal)/(04) Cenotworstwo 2. Popczyk J., Bodzek K., Fice M., Pilsniak A., Sztymelski K., Wojcicki R..pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bkk/pkk/files/01. Cykl Raportow BPEP emitowany na Portalu CIRE i w bibliotekach BPEP oraz BZEP (luty 2018 - nadal)/(04) Cenotworstwo 2. Popczyk J., Bodzek K., Fice M., Pilsniak A., Sztymelski K., Wojcicki R..pdf
http://ppte2050.pl/platforma/bkk/pkk/files/01. Cykl Raportow BPEP emitowany na Portalu CIRE i w bibliotekach BPEP oraz BZEP (luty 2018 - nadal)/(04) Cenotworstwo 2. Popczyk J., Bodzek K., Fice M., Pilsniak A., Sztymelski K., Wojcicki R..pdf


Monizm elektryczny OZE 2050
Heurystyka transformacji energetycznej 2050 

Stan B (2050) vs stan A (2020)

Trajektoria: stan B nie zależy od stanu A,
natomiast koszty i owszem
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Lewandowski nie biega za piłką.

Ustawia się tam, gdzie piłka będzie.



efektywność elektro-ekologiczna i koszt elektro-ekologiczny
w moniźmie elektrycznym OZE

w świetle:

kosztu termoekologicznego i efektywności energetyczno-ekologicznej

Szkoła Profesora Jana Szarguta:

Profesorowie  Andrzej Ziębik, Wojciech Stanek, …

(Monografia nt. Analiza egzergetyczna w teorii i w praktyce

Gliwice 2016)
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Temat (jako przedmiot dalszych analiz) jest adresowany do całego 
środowiska platformy PPTE 2050 (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    


