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Tytuł prezentacji w świetle
NOWEJ (2018) KLASYFIKACJI DZIEDZIN I DYSCYPLIN NAUKOWYCH 
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Dziedziny Dyscypliny

(1) Dziedzina nauk humanistycznych ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

(2) Dziedzina nauk inżynieryjno-
technicznych

(1) architektura i urbanistyka

(2) informatyka techniczna i telekomunikacja

(9) inżynieria środowiska, górnictwo i 
energetyka

… …

(5) Dziedzina nauk społecznych

(1) ekonomia i finanse

(3) nauki o bezpieczeństwie

(7) nauki prawne

(8) nauki socjologiczne

… (11)

(6) Dziedzina nauk ścisłych
i przyrodniczych

(6) nauki fizyczne 
(7) nauki o Ziemi i środowisku  

…

(8) Dziedzina sztuki ………………………………………………………………………



DWA RAPORTY (11, 12) – Cykl Raportów BPEP 
CIRE, PPTE2050

Raport 11 (fundamenty)
TRANSFORMACJA ENERGETYKI
paradygmatyczny triplet prowadzący do monizmu elektrycznego OZE

Raport  12 (heurystyki)
TRANSFORMACJA ENERGETYKI
ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej, program restrukturyzacji 
energetyki paliw kopalnych

3



PODSTAWY
TRANSFORMACJI ENERGTYKI

4



(„TWARDY”) PARADYGMAT EGZERGETYCZNY (2)

Punkt wyjścia do sformułowania paradygmatu:
równanie na sprawność egzergetyczną
(J. Szargut: Termodynamika techniczna. Gliwice 2011)  



6

W paradygmacie egzergetycznym (w równaniu na sprawność egzergetyczną) 
brakuje inwestycji,

a ogólnie środowiska społeczno-ekonomicznego
Dlatego potrzebne są dwa dalsze paradygmaty



HEURYSTYKI 
TRANSFORMACJI ENERGTYKI
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OSZACOWANIA EKONOMICZNE DLA POTRZEB
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 

…

8. Ekonomia transformacji energetyki paliw kopalnych do monizmu elektrycznego 
w cenach stałych (2020)
8.1. Skumulowany (2020-2050) efekt transformacji – 2 bln PLN
8.2. Nakłady inwestycyjne na I cykl reelektryfikacji OZE – 750 mld PLN
8.3. Rynkowe (nie etatystyczne) wsparcie pasywizacji budownictwa – 500 mld PLN
8.4. Rynkowe wsparcie elektryfikacji ciepłownictwa – 350 mld PLN
8.5. Rynkowe wsparcie elektryfikacji transportu – 200 mld PLN
8.6. Rynkowe wsparcie sprawiedliwej transformacji – 200 mld PLN

9. Weryfikacja realizowalności transformacji energetyki do monizmu elektrycznego 
OZE 2050 za pomocą ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (i restrukturyzacji 
właścicielskiej – poszczególnych sektorów – energetyki paliw kopalnych)

…
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MONIZM ELEKTRYCZNY OZE

monografia pod redakcją Jana Popczyka
autorzy: Jan Popczyk, Krzysztof Bodzek, Marcin Fice, Marzena Czarnecka, Paweł Ruszkowski
środowisko (PPTE 2050): Stowarzyszenie Klaster 3x20, Konwersatorium IE, Sekcja NKTE SEP  
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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    


