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ODEJŚCIE OD WĘGLA  NA DOLNYM ŚLĄSKU 

wyzwanie klimatyczne, społeczne i gospodarcze 

rachunek strat dla nowego bloku 450 MW i odkrywki w Turowie 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 

Wrocław, 30 listopada 2018 

K O N F E R E N C J A 
Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska 

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii 



LISTOPAD 2018 – POLSKA POLITYKA ENERGETYCZNA 2040 I INNE 
CO OZNACZAJĄ PRZED COP24? 

Polityka Energetyczna Polski 2040 (v. 1.2 – 23.11.2018, prezentacja rządowa) 

 

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego   

(wydłużenie finansowania restrukturyzacji z budżetu państwa do końca 2023, środki 7 mld PLN) 

 

Rynek mocy (aukcja – listopad 2018, koszty w pierwszym roku 5,5 mld PLN) 

 

Ceny węzłowe (PSE – listopad 2018)  

 

Rynek bilansujący (UE – 1 stycznia 2021) 

 

Taryfa dynamiczna (porozumienie negocjatorów unijnych – październik 2018) 
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1. Największą  nieefektywnością  jest robić efektywnie to, czego 
robić się w ogóle nie powinno; inwestycje w energetykę paliw 

kopalnych i w energetykę jądrową !  

 

2. Częściowe rozwiązania problemów – jako rozmyślnie 
wybiórcze – są gorsze niż brak rozwiązań; rynek mocy ! 

 

3. Poruszając się naśladowczo – bez zdefiniowanego celu, za to 
meandrami, i bezpiecznie (za cenę ochrony interesów 
grup0wych) – w czasie, który okazał się przełomem, lądujemy 
na zapleczu cywilizacyjnym (świata); COP24, ale przede wszystkim 

monizm elektryczny ! 

 

4. Sprawiedliwa transformacja,  ale w czyjej perspektywie – tych 
którzy konsumują dorobek wcześniejszego pokolenia, blokują 
zmiany, a jeśli się już nie da tego robić, to wystarcza im 
pełnoprawny udziału w owocach innowatorów ? i osunięcie się w 

nihilizm ! 
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RECENZJA 1 (publicystyczna) PEP2040 



1. Energetyczny keynesizm zamiast monizmu elektrycznego OZE 
(tripletu paradygmatycznego: prosumenckiego, 
egzergetycznego, wirtualizacyjnego); polityka energetyczna  
przekształcona w politykę transferów politycznych, a 
bezpieczeństwo zaspakajania potrzeb energetycznych 
przekształcone w bezpieczeństwo grup interesów. 

 

2. Roczna energia chemiczna i jądrowa 3500 TWh zamiast 200 
TWh elektrycznej energii napędowej OZE 
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RECENZJA 1 (fachowa) PEP2040 



Dolnośląski System Elektroenergetyczny  
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ANTYCYPOWANE BILANSE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (TWH) 
W WOJEWÓDZTWACH, 2050 
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OK4
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OK3
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  TRANSFORAMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI – PUNKT WYJŚCIA 



Szacowanie rocznych wartości rynków 

2018 

1. Energia elektryczna: 

13,5 TWh · 0,5 mld PLN/TWh = ~ 7 mld PLN 

2. Ciepło: 

15 TWh · 0,2 mld PLN/MWh = ~3 mld PLN 

3. Paliwa transportowe 

15 TWh · 0,5 mld PLN/TWh = ~ 8 mld PLN 

RAZEM: ~ 18 mld PLN 

 

2050 

Energia elektryczna OZE: ~ 10 mld PLN (monizm elektryczny) 

OSZACOWANIA RYNKÓW 
DLA WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO 
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TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA: 
czym jest ? 

przejściem do monizmu elektrycznego 

paradygmatyczny triplet: 
jakie paradygmaty go 
tworzą ? 

prosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny 

mapa: 
z czym jest ona 
utożsamiana ? (jest to 
zarazem pytanie o siłę 
napędową transformacji) 

z architekturą nowego rynku energii 
elektrycznej 

trajektoria: 
które bilanse 
energetyczne tworzą  
krytyczny zbiór bilansów 
(w kontekście  
zarządzania trajektorią 
transformacyjną: A → B) 

energia pierwotna (paliw kopalnych, chemiczna 
i jądrowa) 
energia końcowa (na trzech rynkach: 
elektrycznym, ciepła i paliw transportowych)  
energia użyteczna (zaspakajająca wszystkie 
potrzeby energetyczne, uwzględniająca 
egzergię surowców nieenergetycznych) 
energia elektryczna OZE (o najwyższej egzergii 
(porównywalnej z egzergią energii kinetycznej)   

PODSTAWOWY APARAT POJĘCIOWY 
cztery pytania związane z tytułem i autorskie odpowiedzi 



PARADYGMAT EGZERGETYCZNY (2) 

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

𝜂𝐵 =
𝐵𝑢ż − 𝐵𝑠𝑛 + 𝐿𝑢ż + 𝐸𝑒𝑙𝑢ż + Δ𝐵ź𝑟𝑢ż + Δ𝐵𝑢𝑢ż

𝐵𝑁 + 𝐿𝑁 + 𝐸𝑒𝑙𝑁 + Δ𝐵ź𝑟𝑁
 

gdzie: 𝑩𝒖ż  użyteczna egzergia produktów użytecznych procesu, 𝑩𝒔𝒏  egzergia 
surowców nieenergetycznych, 𝑳𝒖ż , 𝑬𝒆𝒍𝒖ż   użyteczna praca, użyteczna energia 
elektryczna uzyskana w procesie, 𝜟𝑩ź𝒓𝒖ż  przyrost egzergii zewnętrznych źródeł 
ciepła, których ogrzewanie lub ochładzanie jest zadaniem procesu, 𝜟𝑩𝒖𝒖ż   
użyteczny przyrost egzergii układu, 𝑩𝑵  egzergia substancji napędowych (paliw), 
𝑳𝑵, 𝑬𝒆𝒍𝑵  praca napędowa, napędowa energia elektryczna, odpowiednio, 𝜟𝑩ź𝒓𝑵  

spadek egzergii zewnętrznego źródła ciepła napędowego 
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Rynek energetyczny 
„czynnik” 

napędowy 

jednostka 

„wiążąca”  

oszacowanie 

wzór liczbowe 

energia elektryczna  
ludność, 

gospodarka 

kWh/(os., 

PKB) 
(-) 1 

ciepło 

grzewcze, 

CG 

ludność, 

mieszkalnictwo 
kWh/m2 

𝐸𝑃𝐻
𝐸𝑔
∙
1

𝐶𝑂𝑃
1

3
∙
1

3
= 0,1

CWU ludność kWh/os. 
1

𝐶𝑂𝑃
1

3
= 0,3

transport 
ludność, 

transport 
kWh/sam. 

𝜂𝑠
𝜂𝐸𝑉

0,2

0,6
= 0,3

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

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

WSPÓŁCZYNNIKI TRANSFORMACYJNE 
obecnej energii końcowej 𝑬𝒌, 

w energię napędową / egzergię użyteczną 𝑬𝑵/𝑩𝒖ż 
(monizm elektryczny)    



(EKLEKTYCZNY) PARADYGMAT PROSUMENCKI (1) 

MAKROEKONOMIA 

PKB, rząd, polityka energetyczna, korporacje energetyczne 

ludzie, decyzje prosumenckie, samorządy, MSP 

MIKROEKONOMIA 

tak będzie 

(tak się powoli staje)  

tak było 

(i ciągle jeszcze jest)  

 (EKLEKTYCZNY) PARADYGMAT WIRTUALIZACYJNY (3) 
 

„Specyficzny” market coupling w postaci transosłonowych platform handlowych 

między schodzącym rynkiem energii elektrycznej oraz rynkami wschodzącymi 1 i 2 
1. Bezpośrednie nawiązanie do systemu ERO z przeszłości działającego na 
miedzianej płycie i na kosztach zmiennych wytwarzania: 

𝑲 𝑷𝑮 = 𝑘𝑖(
𝑛𝐺

𝑖=1
𝑃𝐺𝑖) 

gdzie: 𝑲 𝑷𝑮   całkowity koszt zmienny wytwarzania energii elektrycznej we 
wszystkich źródłach pracujących w systemie elektroenergetycznym, 𝑘𝑖  nieliniowa 

charakterystyka/funkcja określająca koszt zmienny wytwarzania energii 
elektrycznej w źródle 𝑖,  𝑃𝐺𝑖   moc generowana przez źródło 𝑖,  𝑃𝐺𝑖  liczba źródeł 

wytwórczych pracujących w systemie. 
2. Wyjście (przyszłość, ale niedaleka) na „maszynową” platformę transakcji 
rynkowych koordynowanych/redukowanych przez inteligentną infrastrukturę 
systemu ograniczeń sieciowych (sieciowe terminale dostępowe, zasada TPA+). 
 

 



energetyka 2050, 
 

to energetyka, która ukształtuje się w procesie weryfikacji 
egzergetycznej, prosumenckiej, cyfryzacyjnej 

współczesnej energetyki WEK, 
 

czyli w procesie alienacji energetyki paliw kopalnych, sektorowej 
(korporacyjnej), przedcyfryzacyjnej  
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dekada             –   decydują: ludzie (instytucje, polityka) 

30 lat i więcej  –  decydują: wydarzenia, metoda (paradygmaty), 
kształcenie 

HORYZONT 2050 



2018 2025 2050

1000 TWh

E

600 TWh

2005 2030 2040

Ech

Ek

EelNOZE

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

200 TWh

węgiel brunatny?
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2100 ? 

2080 ? 

160 mld PLN 

30 mld PLN 

2100 ? 

lepsze od bloków Ostrołęka i Turów 

(w budowie), od elektrowni wodnej 

w Siarzewie (w planach) 

i od energetyki jądrowej (w propagandzie) 

są: istniejące UPS-y oraz dostępne 

na rynku akumulatory i wielka „rodzina” 

technologiczna źródeł silnikowych 

korzystających z transferów paliwowych 

(paliwa gazowe i płynne transportowe)    
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KRYZYS 
 

Spadek wartości giełdowej grup elektroenergetycznych (14.09.2018) 
Enea (2008): ~50 (max 70)%, PGE (2009): ~70 (max 70)%, Tauron 
(2010): ~70 (max 75)%, Energa (2014): ~60 (max 70)%, 
 
Wzrost cen energii elektrycznej na rynku terminowym: nawet o 100% 
 
Finansowanie inwestycji wytwórczych pod bilans skonsolidowany 
Udział dystrybucji w strukturze EBITDA, I połowa 2018: PGE – 36%, 
Tauron – 61%, Enea – 44%, Energa – 85% 
 
Przeciwbieżność polskiej polityki energetycznej względem polityki 
unijnej i względem trendów globalnych 
 

RYZYKA/ZAGROŻENIA 
 

 czy UE sprosta Chinom ?  
czy Polska sprosta  UE ? 



OK5 OK4 OK3 OK2 OK1 

CENY, KTÓRYCH PRZEKROCZYĆ SIĘ NIE DA, 
ALBO KTÓRYCH PRZEKROCZENIE 

 JEST GROŹNE DLA KAŻDEGO KTO TO ZROBI, RÓWNIEŻ DLA POLITYKÓW !!! 

160 320 360 450/550* 650*/620 

CENY PRZECIĘTNE ROCZNE, W PLN/MWh  
wartości charakterystyczne dla metodologii stosowanej 

w funkcjonującym cenotwórstwie    

2% 100% 75% 30% 45% 

JESZCZE WIĘKSZY KRYZYS 
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MAPA ISTNIEJĄCYCH  „SZKIELETOWYCH” ZASOBÓW ENERGETYKI 
WEK (ELEKTROENERGETYKA, CIEPŁOWNICTWO, PALIWA 

TRANSPORTOWE, GAZOWNICTWO, GÓRNICTWO WĘGLOWE) 
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MAPA NAJWIĘKSZYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH, 
OKRĘGÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH 
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OBSZARY WIEJSKIE, WRAZ Z MIASTAMI 50-500 TYS. MIESZKAŃCÓW  
POZA KORYTARZAMI INFRASTRUKTURALNO-URBANISTYCZNYMI (K I-
U) W TLE ANTYCYPOWANE BILANSE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (TWh) W 

WOJEWÓDZTWACH, 2050 
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KORYTARZ INFRASTRUKTURALNO-URBANISTYCZNY ”KOTWICA” 
(MIASTA – INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA, 

KOLEJOWA, DROGOWA – PRZEMYSŁ) 
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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, 


