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Przeprowadźmy transformację energetyki. Ochrońmy klimat, 

zapewnijmy sobie tańsze pokrycie wszystkich potrzeb energetycznych, 

utrzymajmy się w nurcie przemian cywilizacyjnych. 

Niewielkim naszym wysiłkiem, za to zapewniając znośną przyszłość następnym pokoleniom. 

 

Jeśli wiemy, że za tę przyszłość odpowiada entropia, 

a transformacja energetyki pozwala spowolnić jej działanie, 

to niewielki wysiłek większości jest uzasadniony, 

aby ci, którzy żyją poza granicami wiedzy i wyobraźni, a także moralności 

nie czynili z obecnej energetyki jedynie wygodnego narzędzia 

(do robienia interesów korporacyjnych i politycznych). 

 

Polska transformacja energetyki do zeroemisyjnego sposobu zaspakajania usług 

energetycznych rozpoczyna się od kryzysowego przesilenia. Inaczej niż w UE, w Chinach, 

w USA, i ogólnie na świecie, gdzie transformacja była inicjowana, niezależnie od polityki 

klimatycznej, względami (programami) strategicznymi mającymi na celu zdobycie za jej 

pomocą przewagi konkurencyjnej w rodzącym się nowym układzie geopolitycznym. 

Bez wątpienia najbardziej wyrazisty charakter ma w tym kontekście transformacja 

realizowana w postaci stabilnej strategii budowy niezależności energetycznej i przewagi 

konkurencyjnej realizowana od ponad 20 lat przez UE. Mianowicie, jest to strategia 

polegająca na przekształcaniu energetyki w czynnik rozwoju endogenicznego, czyli strategia 

eliminowania znaczenia energetyki jako czynnika egzogenicznego. To oznacza oczywiście 

realizację dalekosiężnych celów, takich jak eliminacja zależności UE od paliw kopalnych 

poprzez wykorzystanie źródeł OZE, a także budowa za pomocą własnych zasobów ludzkich 

przewagi technologicznej na rynkach zaspakajania potrzeb energetycznych, które w wyniku 

transformacji zastąpią współczesną sektorową energetykę WEK (energetykę paliw 

kopalnych). Przede wszystkim jednak doprowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu 

europejskiej gospodarki  i europejskiego społeczeństwa. 

Chiny, inaczej niż Europa i USA, weszły w transformację energetyki wycofując się 

w marszu z rozwoju naśladowczego energetyki i przejściu do rozwoju w trybie innowacji 

przełomowych. Efektem jest „porzucenie” rozwoju naśladowczego energetyki w „połowie” 

                                                           
1 Raport jest ściśle osadzony w środowisku Powszechnej Platformy Transformacyjnej Energetyki; 

stosowane w Raporcie akronimy, pojęcia, oszacowania mają źródło w Pierwszej Konsolidacji 

Bazowego Kompendium Kompetencji PPTE. W wypadku zagadnień o szczególnym znaczeniu dla 

wiarygodności prezentowanej transformacji energetycznej stosuje się jawne odwołania do 

konkretnych źródeł w Pierwszej Konsolidacji …      
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tradycyjnej elektryfikacji gospodarki (w szczególności zapowiedź, że do zeroemisyjnej 

energetyki w horyzoncie 2050 nie będą musiały korzystać z przejściowego transferu 

gazowego na rynek wytwarzania energii elektrycznej). Ponadto, efektem jest dynamika 

rozwoju rynku samochodów elektrycznych, produkowanych na razie na rynek wewnętrzny, 

który jest rynkiem wschodzącym ogólnie, nie tylko w segmencie samochodów elektrycznych 

(chińska produkcja samochodów elektrycznych, i hybrydowych, na rynek wewnętrzny 

osiągnęła w 2017 r. poziom prawie 600 tys. samochodów i zdominowała produkcję światową; 

poza Chinami wyprodukowano około 45% ). 

Jeszcze inaczej, niż UE i Chiny, energetyczną transformację realizują Stany Zjednoczone. 

W okresie 2001-2017 węgiel został zdetronizowany w 14 stanach z pierwszego miejsca wśród 

paliw na rynku wytwarzania energii elektrycznej; w 2001 r. był na pierwszym miejscu w 32 

stanach, a w 2017 r. już tylko w 18 (The New York Times 2018.12.24). Podkreśla się, że 

w 2017 r. gaz był pierwszym paliwem na rynku wytwarzania energii elektrycznej w 14 

stanach (w 2001 r. tylko w 6 stanach). Przy tym zwrot w kierunku gazu dokonał się w Stanach 

Zjednoczonych pod wpływem mechanizmów rynkowych działających na poziomie 

federalnym, w pełni wystarczających (bez systemów wsparcia) do wytworzenia  

konkurencyjności gazu łupkowego względem węgla. Rozpoczynający się, kolejny etap 

amerykańskiej transformacji elektroenergetyki, w kierunku zeroemisyjnej produkcji energii 

elektrycznej, ma już inny charakter. Symbolem tego etapu jest Kalifornia, której rząd 

(stanowy) podjął zobowiązanie transformacji rynku energii elektrycznej do modelu 

zeroemisyjnego w horyzoncie 2045. Strategiczna decyzja Kalifornii (za strategiczną decyzją 

idą pakiety rozwiązań prawno-regulacyjnych) oznacza dobitnie, że model endogeniczny 

rozwoju i zasada subsydiarności (pomocniczości) stają się już główną siłą sprawczą procesów 

transformacyjnych w energetyce. 

Wszystkie strategiczne warianty transformacyjne energetyki na świecie – w tym unijny, 

chiński i amerykański – są realizowane w środowisku polityki klimatycznej „zarządzanej” 

przez ONZ. Raport IPCC opublikowany przed konferencją klimatyczną COP24 

w Katowicach, najbardziej dramatyczny z dotychczasowych Raportów, przynagla świat do 

zintensyfikowania transformacji energetyki  (do pełnej realizacji jej modelu zeroemisyjnego      

przed 2050 r.). Za takim rozwiązaniem opowiadają się kraje najuboższe, które w wymiarze 

względnym ponoszą największy ciężar zmian klimatycznych. Ponieważ kraje te nie 

przyczyniały się dotychczas do zmian klimatycznych, to oczekują dużych transferów 

finansowych, jako należnej im rekompensaty ze strony największych emitentów CO2 (czyli  

krajów rozwiniętych); są to transfery potrzebne najuboższym krajom po to, aby u siebie 

mogły od podstaw rozpocząć budowę energetyki zeroemisyjnej. 

Niezależnie od bardzo jednoznacznych podstaw naukowych polityki klimatycznej istnieje 

ważny argument, który niejawnie jest stale obecny (w niniejszym Raporcie) w uzasadnieniu 

prezentowanej koncepcji transformacji energetyki do modelu monizmu elektrycznego OZE 

w horyzoncie 2050. Jest to „zakład Pascala” o życie wieczne. Na gruncie teorii 

prawdopodobieństwa bardzo podobny do zakładu Pascala jest zakład o zmiany klimatyczne. 

Mianowicie, jeśli zmiany klimatyczne są (tak jak dowodzi Raport IPCC), jednak świat nie 

przeprowadzi radykalnej transformacji energetycznej, to straci „wszystko”. Jeśli zmian 

klimatycznych nie ma, a radykalna transformacja energetyczna zostanie przeprowadzona, to 

ryzyko poniesione przez świat sprowadza się jedynie do wysiłku potrzebnego do 
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przekroczenia w powszechnej skali długotrwałych barier mentalnych, np. w wypadku 

górnictwa węgla kamiennego wytworzonych przez około 300 lat, w wypadku 

elektroenergetyki węglowej i ropy naftowej oraz transportu przez ponad 120 lat, w wypadku 

energetyki jądrowej przez 70 lat, a w wypadku elektroenergetyki gazowej przez około 30 lat.   

Zysk i strata są zatem niewspółmierne. Zwłaszcza jeśli osiągnięty już poziom technologiczny 

gwarantuje (w środowisku kosztów/cen krańcowych): rynkową racjonalność ekonomiczną 

modelu off grid (osiągnięcie parytetu sieciowego) w wypadku domu jednorodzinnego 

wyposażonego w źródło PV zintegrowane z akumulatorem elektrycznym, rynkową 

racjonalność ekonomiczną domu pasywnego wyposażonego w monowalentną pompę ciepła, 

a także rynkową racjonalność ekonomiczną samochodu elektrycznego (pod warunkiem 

dostępności publicznej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych; zadanie do 

zrealizowania w ramach ustrojowej subsydiarności). 

 

*** 

Fakt, że polska transformacja energetyki rozpoczyna się od kryzysowego przesilenia stawia 

szczególne wymagania (stawia wyzwanie) w zakresie osadzenia reaktywnego (operacyjnego) 

programu, stanowiącego oddolną odpowiedź na przesilenie, w rozległym środowisku 

koncepcji transformacyjnej 2050. Osadzenie takie musi uwzględniać złożoność sytuacji 

polegającą między innym na tym, że program jest potrzebny na okres przesilenia 

kryzysowego w elektroenergetyce w latach 2019-2020, a transformacja energetyczna do 

zeroemisyjnego sposobu zaspakajania usług energetycznych (horyzont 2050) dotyczy 

energetyki w całości; obejmuje całą energetykę WEK (górnictwo i elektroenergetykę, ale 

także gazownictwo, przemysł i infrastrukturę paliw transportowych, ciepłownictwo), a także 

energetykę przemysłową. 

Fundamentalne znaczenie spójności proponowanych działań oddolnych realizowanych 

w trybie kryzysowym z koncepcją transformacyjną 2050 potwierdza całkowita niespójność 

doraźnych (kryzysowych) działań rządu (i parlamentu) oraz polityki energetycznej PEP2040. 

Mianowicie, w ostatnich dniach 2018 r. były to działania na rzecz sztucznego zablokowania 

podwyżek cen energii elektrycznej, mających bez wątpienia cechy genetyczne kryzysu 

długotrwałego (strukturalnego). Z drugiej strony była to polityka energetyczna PEP2040 

przedstawiona przez rząd do publicznej dyskusji w listopadzie 2018 r. Jest to na pewno 

polityka systemowo kreująca wszystkie rodzaje wzrostów cen energii elektrycznej 

(krótkoterminowe oraz średnio- i długo-terminowe), a równocześnie kreująca wzrost 

zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego oraz szans rozwojowych Polski (również we 

wszystkich horyzontach czasowych). 

Takie potencjalne skutki mają źródło w bardzo silnym wzmocnieniu w polityce PEP2040 

egzogenicznego modelu rozwojowego gospodarki, wbrew deklaratywnym założeniom 

polityki o dążeniu do niezależności energetycznej. Na spychanie gospodarki za pomocą 

polityki PEP2040, firmowanej przez rząd, w egzogeniczny model rozwojowy składają się:  

skrajne uzależnienie od importu paliw kopalnych (ropy, gazu, ale także od rosnącego importu 

węgla, i wreszcie od importu paliw jądrowych), skrajne uzależnienie od importu dóbr 

inwestycyjnych reprezentujących schyłkowe technologie elektroenergetyczne (bloki 

węglowe, bloki jądrowe, także wielkie bloki gazowe, jak również dobra inwestycyjne 

charakterystyczne dla tradycyjnych sieci elektroenergetycznych 110-220-400 kV). 
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Wielka szkodliwość działań blokujących podwyżkę cen energii elektrycznej i polityki 

PEP2040, traktowanych łącznie, polega na tym, że Polska na poziomie rządzących wyklucza 

się przez nie (przez działania i politykę), z trendów światowych i przede wszystkim z unijnej 

strategii budowy jednolitego, konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. A ten daje już 

efekt w postaci wchodzenia kolejnych krajów członkowskich na ścieżkę trwałych, 

rynkowych, obniżek cen energii elektrycznej dla ludności, i dla wszystkich nabywców energii 

elektrycznej. 

Jednak prawdziwym polskim problem jest to, że władze uruchomiły w całej energetyce 

na szeroką skalę zjawisko polegające na tym, że nie znosi się tych, co burzą zastany porządek 

(a w konkretnym wypadku chodzi przecież wręcz o prządek historyczny). Z drugiej strony 

trzeba pamiętać, że podupadają zawsze kraje odrzucające zmiany wprowadzane przez innych. 

I (kraje) nie mające dla innych lepszych propozycji własnych (we współczesnym świecie dla 

kraju wielkości Polski mogą to być, w wypadku transformacji energetycznej, jedynie 

propozycje-rozwiązania kooperacyjne, nigdy dominujące). 

 

Krytyka projektu polityki PEP2040 

 

PEP2040 – polityka energetyczna najniższej jakości 

i największej nieracjonalności we współczesnym świecie. 

  

Żaden kraj nie planuje rozwoju energetyki jądrowej 

od zera do poziomu, który w 2043 r. będzie oznaczał jej udział 

w miksie wytwórczym na rynku energii elektrycznej (w wysokim wariancie) 

wynoszący ponad 30%, a w dodatku będzie on uzyskany za pomocą bloków, 

które nigdzie na świecie w skuteczny satysfakcjonujący sposób nie zostały wdrożone.  

 

W żadnym kraju energetyka węglowa (na węgiel kamienny i brunatny) 

mająca obecnie udział w miksie  ponad 70% nie utrzyma swojej pozycji, 

w wymiarze bezwzględnym, do 2050 r.        

 

Dla oceny projektu polityki PEP2040 jest bardzo ważna sekwencja czterech wydarzeń 

(w okresie od 23 listopada do 27 grudnia2018 r.), w które projekt został wpisany (tu zakłada 

się, że świadomie) przez Ministerstwo Energii  Z całą pewnością jest to sekwencja 

utrwalająca główny przekaz zawarty w pierwszym wydarzeniu. A tym wydarzeniem było 

przedstawienie projektu polityki PEP2040 przez kierownictwo Ministerstwa Energii 

(w pełnym składzie) do publicznej konsultacji. 

Główny przekaz wynikający z projektu PEP2040 – orientacja Polski na rozmach 

inwestycyjny w energetykę (WEK) paliw kopalnych, w tym ogromny rozmach na inwestycje 

w energetykę jądrową (w wariancie wysokim 6 bloków po 1500 MW każdy), oraz orientacja 

na bardzo silną etatyzację (eliminowanie mechanizmów rynkowych) – został natychmiast 

wzmocniony, przede wszystkim w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego oraz do 

elektroenergetyki węglowej, przez serię trzech kolejnych wydarzeń. Wzmocnienie to 

nastąpiło ze strony władz państwa (prezydenta, premiera, ministra energii)  już 30 listopada 

z okazji dorocznych obchodów barbórkowych (w Katowicach), i manifestacyjnie (wobec 
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całego świata) w czasie konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach, pod polskim 

przewodnictwem, która rozpoczęła się 3 grudnia. 

 Ostatnim wydarzeniem w serii, niezwykle silnie wzmacniającym przekaz polityki 

PEP2040 w zakresie etatyzacji energetyki, było ustawowe zablokowanie (przez parlament, 

z inicjatywy rządu) podwyżek cen energii elektrycznej na 2019 r., będące w gruncie 

rzeczy  przejściem do ręcznego sterowania. 

Odrębną sprawą, ale o wielkiej wadze z punktu widzenia przekazu, który niesie z sobą 

polityka PEP2040, jest fuzja grup petrochemicznych PKN Orlen oraz Lotos. Nasilenie wokół 

niej przekazów medialnych na równoległej ścieżce do wymienionych czterech wydarzeń 

potwierdza dążenie rządu do państwowej monopolizacji sektora paliw płynnych, co utrudni  

jego restrukturyzację do zeroemisyjnego monizmu elektrycznego (stosunkowo szybkie 

wygaszenie segmentu paliwowego). A taką restrukturyzację rozpoczęły już największe grupy 

petrochemiczne na świecie (z polskiego punktu widzenia bez wątpienia największe znaczenie 

w tym aspekcie ma strategia firmy Equinor ASA (do maja 2018 r. Statoil ASA). 

 

 
 

Rys. 1. Polityka PEP2040 w konfrontacji z monizmem elektrycznym OZE 

 

Punktem wyjścia do przedstawionej krytyki polityki PEP2040 są trajektorie rozwojowe 

energetyki na rys. 1. Polityce PEP2040 odpowiada, w grubym przybliżeniu (po 

uwzględnieniu ilościowego programu rozwojowego energetyki jądrowej w wariancie 
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wysokim, przewyższającego 1,5-krotnie program z przełomu 2009/2010, „opóźniony” już 

ponad 10 lat) trajektoria wzrostu rocznej podaży energii chemicznej (z węgla, ropy i gazu) 

z około 1100 TWh w 2018 r. do około 3000 TWh energii chemicznej i jądrowej w 2050 r. Do 

wykonania przedstawionych oszacowań wykorzystane zostały zasoby Powszechnej Platformy 

Transformacyjnej Energetyki, w szczególności – Bazowego Kompendium Kompetencji 

(PKBKK-PPTE). Jest to naturalnie trajektoria całkowicie nieracjonalna: technologicznie, 

ekonomicznie (na poziomie mikroekonomicznym i makroekonomicznym), politycznie, 

i najważniejsze – cywilizacyjnie. 

Konfrontacja polityki PEP2040 z historią polskiej energetyki (PKBKK-PPTE, pierwszy 

Raport Cyklu BPEP) oraz jej weryfikacja przez pryzmat cywilizacyjnej transformacji 

energetycznej wskazują, że Polska może się stać kolejny raz ofiarą swojej niezdolności do 

uznawania prawd, z uznawaniem których świat sobie radzi znacznie lepiej (respektuje je). 

Uwzględniając przy tym, że przedstawiony projekt PEP2040 nie spełnia standardów 

wymaganych w wypadku dokumentu jakim ogólnie jest polityka energetyczna, szczegółową 

jego krytykę uznaje się tu za pozbawioną sensu. Ważne jest natomiast uchwycenie istoty 

ośmiu zagrożeń systemowych, które polityka PEP2040 z sobą niesie, i wykorzystanie wiedzy 

o nich w budowie racjonalnej (podbudowanej naukowo) koncepcji transformacji 

w perspektywie 2050, a następnie zharmonizowanie z nią oddolnych działań kryzysowych 

w okresie przejściowym 2019-2020. 

 

1. Polityka PEP2040 jest dobitnym przykładem ilustrującym niezdolność polskiego rządu 

do uznania prawdy, że „największą  nieefektywnością  jest robić efektywnie to, czego robić się 

w ogóle nie powinno” (P. Drucker). A polityka PEP2040 jest właśnie tym, co nigdy nie 

powinno być zrobione. Bo jest ona nie tylko bezwartościowa, ale jest szkodliwa. Otóż z całą 

pewnością rząd nie powinien współcześnie proponować polityki energetycznej, która nie 

prowadzi do transformacji, a która przeciwnie – jest jej zaprzeczeniem. Dlatego, bo jest 

polityką intensywnych inwestycji sektorowych (kreowaniem „największego placu budowy” 

w Europie) obejmującą całą energetykę paliw kopalnych (elektroenergetykę węglową, 

gazową i jądrową; gazownictwo; przemysł i infrastrukturę paliw transportowych; górnictwo 

węgla brunatnego i kamiennego). Są to przy tym inwestycje realizowane w horyzontach 2030, 

2040, które świat przyjmuje, w szybko narastającym tempie (Norwegia, Dania, Szwecja, 

Szkocja, Kalifornia, …), jako horyzonty całkowitej eliminacji energetyki paliw kopalnych, 

szczególnie elektroenergetyki korzystającej z tych paliw.  

2. Inną uniwersalną prawdą, która w kontekście polityki energetycznej ma kluczowe 

znaczenie, jest prawda mówiąca o tym, że częściowe rozwiązania problemów – jako 

rozmyślnie wybiórcze: – są gorsze niż brak rozwiązań. Otóż polityka PEP2040 jest 

rozmyślnie wybiórcza, koncentruje się na ochronie wąskich grup interesów polityczno-

korporacyjnych (broniących starego porządku). Niestety, jest to zarazem polityka wpychająca 

Polskę w energetykę, która staje się czynnikiem nasilającego się uzależnienia Polski – aż do 

poziomu odbiorców energii elektrycznej i nabywców paliw transportowych oraz gazu 

ziemnego – od importu paliw kopalnych (w tym węgla kamiennego i paliw jądrowych) oraz 

od importu dóbr inwestycyjnych (których w Polsce nie jesteśmy już w stanie wytworzyć) 

potrzebnych energetyce WEK do rozwoju w trybie naśladowczym. Czyli jest to polityka, 

w ramach której energetyka wpychana w uzależnienie od importu paliw sama wpycha całą 
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Polskę w model egzogeniczny rozwoju gospodarczego (o ekstremalnym nasileniu), na 

poziomie kraju, województwa, aglomeracji (metropolii), miasta, gminy wiejskiej. Jest to 

odwrotność tego, co w kontekście energetyki wszystkim tym poziomom jest potrzebne 

(a w kontekście energetyki jest potrzebny model endogeniczny rozwoju). 

3. Gdyby polityka PEP2040 była w pełni realizowalna, to rzeczywiste efekty 

scharakteryzowane w p. 2 byłyby zaprzeczeniem formalnie deklarowanego w niej wzrostu 

niezależności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tryb 

warunkowy (użyty w pełni świadomie, i oznaczający niepełną realizowalność) jest pewną 

szansą na złagodzenie negatywnych skutków polityki 2040. Jednak nie odnosi się to do tej 

części polityki, która dotyczy zwiększania bezpieczeństwa kraju poprzez zwiększanie 

inwestycji dywersyfikujących kierunki importu paliw potrzebnych energetykom sektorowym. 

Istotą tej części polityki (realizowalnej) jest to, że cały ciąg „drobnych kroków” (sektorowych 

inwestycji dywersyfikujących import, rozmyślnie wybiórczych) stawia Polskę o wielki krok 

za światem, w jego głównym (przełomowym) nurcie rozwojowym, bez paliw kopalnych 

(w tym jądrowych). Całościowo (uwzględniając część realizowalną oraz nierealizowalną)  

Polska poruszając się, odpowiednio do polityki PEP2040, naśladowczo – co oznacza brak 

koncepcji z jasno zdefiniowanym celem transformacyjnym, a w praktyce oznacza poruszanie 

się  meandrami (od kryzysu do kryzysu), bezpieczne krótkoterminowo (bo chroniące interesy 

grupowe) – przesuwa się na zaplecze cywilizacyjne (świata). 

4. Polityka PEP2040 w ogóle nie podejmuje fundamentalnego zagadnienia transformacji 

całej energetyki do modelu monizmu elektrycznego OZE i wynikającej z niej systemowej 

alokacji zasobów, która czyni restrukturyzację całej energetyki WEK nieuchronną.  Podkreśla 

się, że restrukturyzacja elektroenergetyki WEK, sektora paliw płynnych i sektora gazowego 

będzie politycznie znacznie trudniejszym zadaniem niż dotychczasowa restrukturyzacja 

górnictwa węgla kamiennego). Jej waga będzie porównywalna z ustrojową (po 1989 r.) 

restrukturyzacją całego przemysłu ciężkiego. To oznacza, że powinna jej być poświęcona   

duża uwaga w polityce PEP2040, jeśli miałaby ona być użyteczna. W tym kontekście zwraca 

się tu uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, kluczową sprawą w restrukturyzacji całej 

energetyki WEK w Polsce (bardzo mocno opóźnionej w rozwoju OZE) są dwa transfery 

paliwowe na rynek wytwarzania energii elektrycznej: gazu ziemnego (z ciepłownictwa) 

i paliw transportowych. Po drugie, potrzebny jest długoterminowy program społeczny 

restrukturyzacji całej energetyki WEK (umożliwiający „rozminowanie” takiego pojęcia jak 

„sprawiedliwa” restrukturyzacja/transformacja, aby nie trzeba było go stosować 

w perspektywie narzuconej przez tych którzy konsumują dorobek wcześniejszego pokolenia, 

blokują zmiany, a jeśli się już nie da tego robić, to wystarcza im pełnoprawny udziału 

w owocach innowatorów). 

5. Polityka PEP2040 pomija całkowicie potrzebę zapoczątkowania procesu wycofywania 

się państwa z energetyki (ze wszystkich sektorów) i przebudowy struktury odpowiedzialności 

za „bezpieczeństwo” realizacji potrzeb energetycznych. Chodzi o taką przebudowę, która 

oznacza szybką rezygnację państwa z władztwa w energetyce. Czyli chodzi o szybkie 

wycofywanie się państwa z rządowej polityki energetycznej na rzecz ustrojowej zasady 

subsydiarności, stosowanej adekwatnie do zmian technologicznych, ekonomicznych 

i społecznych oraz do wymagań polityki klimatycznej i ochrony środowiska. Jest to 



8 
 

oczywiście przebudowa odpowiedzialności w kierunku oznaczającym decentralizację 

energetyki wyzwalającą mechanizmy trwałego pobudzania konkurencji na rynku usług 

energetycznych. Chociaż w dokumencie nie jest to bezpośrednio zapisane, to polityka 

PEP2040 w rzeczywistości oznacza odwrotny kierunek, mianowicie nasilanie się modelu 

etatystycznego energetyki (realizację – za pomocą spółek z większościowym udziałem skarbu 

państwa – gigantycznych inwestycji energetycznych, politykę energetyczną przekształcaną 

w politykę transferów politycznych, a bezpieczeństwo zaspakajania potrzeb energetycznych 

przekształcane w bezpieczeństwo grup interesów). W terminach ekonomicznych oznacza to 

energetyczny keynesizm (w szczególności pobudzanie popytu za pomocą podaży energii 

elektrycznej i paliw na poziomie rządowym) zamiast całkowicie rynkowego  monizmu 

elektrycznego OZE.   

6. Nie ma wątpliwości, że strukturalna przebudowa interesów (p. 5), od interesów 

ześrodkowanych w polityce PEP2040 wokół rocznej wartości energii chemiczna i jądrowej 

rzędu 3000 TWh w 2050 r. do interesów ześrodkowanych w modelu monizmu elektrycznego 

na elektrycznej energii napędowej OZE rzędu 200 TWh, rys. 1, musi wywołać ogromny opór 

grup interesów – ale już nie ludzi etosu i kompetencji energetycznych – skupionych 

w energetyce WEK. Tym ważniejsze są sprawy związane z odbudową kompetencji 

sektorowych (niezbędnych do racjonalnego bezinwestycyjnego wykorzystania zasobów 

istniejącej energetyki WEK) oraz z budową nowych kompetencji (niezbędnych do 

przeprowadzenia transformacji w kierunku monizmu elektrycznego). Zasługują one 

bezwzględnie na istotne miejsce w polityce energetycznej, jeśli ma ona przejściowo odgrywać 

jeszcze rolę. Jednak w  polityce PEP2040 potrzeba zmian metodologicznych 9obszar 

kompetencji) jest całkowicie pominięta. „Zakonserwowanie”, w aspekcie metodologicznym, 

w polityce PEP2040 struktury bilansów energetycznych charakterystycznej dla energetyki 

paliw kopalnych (z takimi kategoriami/pojęciami jak energia pierwotna, energia końcowa 

brutto, energia końcowa netto), oznaczające brak otwarcia na bilansowe kategorie 

charakterystyczne dla monizmu elektrycznego (takie jak elektryczna energia napędowa OZE, 

egzergia czynników nieenergetycznych oraz energia użyteczna) rodzi poważne trudności 

w modelowaniu procesów transformacyjnych.   

7. Chociaż polityka PEP2040 jest autorstwa rządu – i stała się dla samego rządu pułapką, za 

którą poniesie on odpowiedzialność – to wyjście z pułapki musi znaleźć cała Polska, i cała 

Polska poniesie oczywiście konsekwencje. Ten konflikt ma współcześnie fundamentalne 

znaczenie. Jest to w gruncie rzeczy klasyczny konflikt z ekonomii politycznej między 

nadbudową czyli władzą (dążącą do powstrzymania wzrostu kompetencji w bazie) i bazą, 

w tym wypadku świadomą częścią społeczeństwa odmawiającą przyzwolenia dla 

niekompetencji nadbudowy. Problematyka cenowa dotycząca energii elektrycznej (ujawniona 

na wielką skalę w 2018 r.) nadała temu konfliktowi już nieodwracalną dynamikę. W tym 

kontekście działania rządu związane z cenami energii elektrycznej są szamotaniną 

pozbawioną całkowicie sensu. Natłok szczegółowych decyzji rządowych, logicznie 

niespójnych, a nawet sprzecznych, całkowicie nieprzejrzystych, obarczonych wielkim 

ryzykiem niezgodności z unijnym prawem o konkurencji (o dopuszczalnej pomocy 

publicznej) pokazuje skalę zagubienia rządu. Jednak najważniejszy wniosek, który wynika 

z działań rządu, jednocześnie mający znaczenie ustrojowe, to taki, że w elektroenergetyce  

Polska weszła ponownie w fazę ręcznego sterowania, charakterystycznego dla gospodarki 
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socjalistycznej. Jest to kierunek niebezpieczny dla państwa. Racjonalnych rozwiązań trzeba 

szukać w przeskalowywaniu, stosownie do nowych potrzeb, procesów transformacji 

ustrojowej (reformy zapoczątkowane w 1989 r.). Wówczas najważniejsza, w praktycznych 

skutkach, była transformacja gospodarki socjalistycznej w sektor MMSP. Obecnie chodzi 

o zapoczątkowanie procesów napędzających transformację energetyki WEK do monizmu 

elektrycznego (i o zapoczątkowanie transformacji istniejącego sektora MMSP w sektor nowej 

generacji, stanowiący bazę przemysłu 4.0). 

8. W kontekście nieuchronności transformacji energetyki (do monizmu elektrycznego OZE) 

politykę PEP2040 najbardziej obciąża całkowicie pasywna prezentacja kluczowych zagadnień 

z obszaru: 1° - sieciowego (w szczególności w elektroenergetyce, ale także w gazownictwie, 

w sektorze paliw transportowych, i również w ciepłownictwie), 2° - rynku energii 

elektrycznej, 3° - modeli biznesowych. Jest to mianowicie prezentacja wymienionych 

zagadnień ukierunkowana na ilościowy rozwój naśladowczy energetyki. Jest zrozumiałe, że 

brak innowacyjnych propozycji w wymienionych obszarach (z archaicznymi już modelami 

funkcjonowania infrastruktury sieciowej, rocznymi taryfami energii elektrycznej dla 

odbiorców końcowych oraz modelami biznesowymi wysyconymi wszechogarniającą 

kosztową regulacją ex ante) eliminuje politykę PEP2040 jako dokument przydatny do 

transformacji energetyki.  

 

Zarys koncepcji transformacyjnej w horyzoncie 2050 

  

Koncepcja obejmuje działania w zakresie przebudowy współczesnej polskiej energetyki WEK 

(w całości) do modelu monizmu elektrycznego OZE, zdolnego do zaspokojenia, na 

warunkach rynkowych, potrzeb energetycznych wszystkich, którzy je mają. Chodzi przy tym 

o potrzeby uwarunkowane w dominującym stopniu przez model rozwoju endogenicznego, 

poczynając od najniższej usytuowanego modelu prosumenckiego, poprzez model rozwoju 

endogenicznego gminy wiejskiej, miasta, aglomeracji (metropolii), województwa, kraju. Ten 

typ rozwoju, stanowiący fundament koncepcji, jest sposobem przeciwstawienia się rosnącemu 

uzależnieniu Polski (polityka PEP2040) od importu paliw kopalnych (w tym węgla 

kamiennego i paliw jądrowych) oraz od importu dóbr inwestycyjnych (których w Polsce nie 

jesteśmy już w stanie wytworzyć) potrzebnych energetyce WEK do rozwoju w trybie 

naśladowczym (w wypadku paliw, łącznie z jądrowymi, jest to uzależnienie od kilku 

krajów/regionów, z których większość ma daleko do demokracji; w wypadku dóbr 

inwestycyjnych jest to uzależnienie od globalnych dostawców, z których praktycznie wszyscy 

są w procesie wygaszania kompetencji). 

W kontekście rozwoju gospodarczego prezentowana koncepcja transformacyjna 

energetyki polega na odwróceniu historycznie utrwalonej zasady „tyle rozwoju – kraju 

w całości; trójsektorowej gospodarki (rolnictwa, przemysłu i budownictwa, usług); ludności 

(odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego oraz nabywców paliw 

transportowych) – ile energii (z paliw kopalnych, w tym jądrowych) i wielkoskalowej 

(systemowej) infrastruktury energetycznej”. Mianowicie, odwróceniu do postaci: „ile 

pomysłów na rozwój – prosumentów, przedsiębiorców MMSP, gmin wiejskich, miast, 

aglomeracji (metropolii), przemysłu 4.0, województw, całego kraju – tyle energii elektrycznej 

OZE i usług energetycznych”. Ta zasada oznacza zarazem systemowe odwrócenie kierunku 
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sprawstwa w zakresie zaspakajania potrzeb energetycznych i kreacji PKB (ewentualnie 

innych wskaźników makroekonomicznych). Mianowicie zastąpienie kierunku „od góry do 

dołu” kierunkiem „od dołu do góry”. Czyli oznacza zastąpienie kierunku od makroekonomii 

(od polityki energetycznej) do mikroekonomii (do odbiorców, do kupujących) kierunkiem od 

prosumenckiego zaspakajania potrzeb energetycznych oraz wykorzystania zasady 

subsydiarności (tam gdzie prosumenci sobie nie radzą samodzielnie władza musi ich 

wesprzeć) do wyniku w postaci PKB. 

Jeszcze inaczej, prezentowana transformacja energetyczna  koncentruje się na całkowicie 

nowej architekturze zaspakajania potrzeb energetycznych. Istotą tej architektury jest rynkowa 

kreacja transformacji, oznaczająca w szczególności transformację dokonującą się 

w środowisku efektów (użyteczności i produkcyjności) krańcowych. Inaczej, jest to 

transformacja w środowisku cen jednoskładnikowych, w których nie można oczywiście,  

niektórzy powiedzą niestety, wyodrębnić w konkretnej postaci rozłącznych kosztów 

zmiennych (paliwowych) i kosztów stałych (kapitałowych oraz pracy). W aspekcie 

praktycznym jest to architektura  uwzględniająca odrębne rozwiązania dla obszarów 

wiejskich, o małej gęstości powierzchniowej rynku energii elektrycznej (czyli o bardzo 

dużych kosztach krańcowych) i dla korytarza infrastrukturalno-urbanistycznego (odwrócona 

„kotwica”) o ekstremalnie dużej gęstości obciążenia powierzchniowego (czyli o małych 

kosztach krańcowych). 

Ostatnia uwaga we wstępie do przedstawienia zarysu koncepcji polskiej transformacji 

energetycznej odnosi się do relacji między tą transformacją oraz trzema czynnikami 

niezależnymi od Polski, będącymi domeną uwarunkowań globalnych (świadomość tych 

relacji jest bardzo pożądana w procesie formowania koncepcji, bo pozwala lepiej oceniać 

ryzyko rozwiązań tworzących pakiet transformacyjny). Głównym z tych czynników jest 

polityka klimatyczna. Otóż w tym wypadku stawia się bardzo daleko idącą roboczą hipotezę, 

że polityka klimatyczna współcześnie nie jest już czynnikiem warunkującym zeroemisyjną 

transformację  energetyki w horyzoncie 2050; również bez polityki klimatycznej taka 

transformacja jest racjonalna w kategoriach rozwoju długoterminowego (w środowisku 

efektów krańcowych). Inną natomiast sprawą jest ewentualne przyspieszenie zeroemisyjnej 

transformacji zgodne z postulatami Raportu IPCC stanowiącego oś sporów w czasie COP24. 

W tym wypadku konieczne byłoby sprzęgnięcie na nowo transformacji energetycznej 

z polityką klimatyczną za pomocą systemów wsparcia (jednak gruntownie przebudowanych, 

w stosunku do dotychczasowych); w prezentowanej tu koncepcji transformacyjnej energetyki 

jest to jednak sprawa pominięta (uznaje się tu, że Polska utraciła już bezpowrotnie zdolność 

do realizacji przyspieszonej transformacji zeroemisyjnej). 

Drugim czynnikiem jest transformacja zeroemisyjna energetyki w kontekście potrzeb 

energetycznych lotnictwa. W prezentowanej koncepcji transformacyjnej tę sprawę się pomija, 

z uwagi na to, że w lotnictwie obowiązują standardy międzynarodowe i żaden kraj nie może 

funkcjonować poza tymi standardami (o jednolitych rozwiązaniach stosowanych w lotnictwie 

zadecydują producenci samolotów, a tych jest kilku na świecie, oraz przepisy 

międzynarodowe, bezwzględnie wymagalne). 

Trzeci czynnik ma z kolei bardzo specyficzną naturę, obecnie jest praktycznie 

niewidoczny, ale w kolejnych latach może się stać główną siłą motoryczną transformacji 

energetycznej. Na czynnik ten składają się uwarunkowania dotyczące systemów prądu 
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elektrycznego (prąd stały, prąd przemienny, hybrydowe układy dosyłowe z morskich 

elektrowni wiatrowych). O zmianach w tym obszarze zadecydują wielcy producenci 

odbiorników elektrycznych (zdolni wytwarzać nowe standardy), państwa, umowy 

międzynarodowe. W wypadku systemów prądu elektrycznego unifikacja nie musi być tak 

radykalna jak w wypadku lotnictwa. Z drugiej strony zmiana systemu prądu przemiennego na 

system prądu stałego ma, w środowisku energetyki rozproszonej, ogromny potencjał 

efektywnościowy. 

 

1. Trzy paradygmaty. Koncepcja restrukturyzacji energetyki w horyzoncie 2050 ma 

u podstaw trzy paradygmaty: prosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny. Nazwę 

pierwszego można rozszerzyć następująco: jest to paradygmat efektu prosumenckiego 

łańcucha wartości, wzmacnianego przez efekt fabryczny (skalowalności), zastępujący efekt 

skali występujący w energetyce WEK. Proponowana lista synonimów dla paradygmatu  

prosumenckiego, to paradygmat: anty-korporacyjny, pro-efektywnościowy, pro-edukacyjny, 

behawiorystyczny, … Z kolei rozszerzenie nazwy drugiego paradygmatu ma postać: jest to 

paradygmat zwalczania wielkich strat egzergii chemicznej i jądrowej za pomocą wysoko 

egzergetycznej energii elektrycznej ze źródeł OZE (i wykorzystania egzergii surowców 

nieenergetycznych w pasywizacji budownictwa oraz strat egzergii źródła dolnego pompy 

ciepła napędzanej energią elektryczną). Proponowana lista synonimów,  to paradygmat: anty-

entropijny (opóźnianie wzrostu entropii w czasie), proefektywnościowy, transformacji 

energetyki termodynamicznej w elektrotechniczną, … Wreszcie trzeci paradygmat, 

wirtualizacyjny, to inaczej (w rozwinięciu) paradygmat współużytkowania sieci 

elektroenergetycznych (paradygmat zasady TPA+ pozwalającej na intensyfikację 

wykorzystania sieci za pomocą konkurencji na rynku energii elektrycznej w przestrzeni 

ograniczeń sieciowych zarządzanych przez inteligentne sieciowe terminale dostępowe). 

Proponowana lista synonimów w tym wypadku, to paradygmat: anty-monopolowy, 

wykorzystania sieci nN-SN, zasady TPA+, mikrotransakcji, … 

2. Transformacja do monizmu elektrycznego OZE. Koncepcja restrukturyzacji 

energetyki do monizmu elektrycznego OZE, stanowiącego w horyzoncie 2050 siłę napędową 

rozwoju rynku RPE (Rynek Potrzeb Energetycznych), oznacza fundamentalną przebudowę 

pojęciową. Mianowicie, stopniowe odchodzenie od pojęcia energetyki, które w całej historii, 

od początków górnictwa węgla kamiennego, było odzwierciedleniem modeli funkcjonowania 

poszczególnych korporacji energetycznych. Korporacyjny aspekt pojęcia najsilniej zafiksował 

się w powszechnej przestrzeni w odniesieniu do elektroenergetyki. Zadecydowała o tym 

niewzruszoność paradygmatu, zgodnie z którym dokonywał się cały historyczny rozwój 

elektroenergetyki, mianowicie paradygmat w postaci technicznego monopolu sieciowego oraz 

efektu skali w wytwarzaniu. Monizm elektryczny, oznaczający też prosumeryzm 

(indywidualizm), stanowi zaprzeczenie (w praktyce jest to zasadnicze ograniczenie): zarówno 

monopolu sieciowego jak i efektu skali w wytwarzaniu. Oczywiście, monizm elektryczny  ma 

też wiele innych kontekstów. Przede wszystkim odnosi się do potrzeb całej gospodarki 

(obejmuje swoim zasięgiem całą gospodarkę). Ważne jest zwłaszcza to, że w środowisku 

nowych paradygmatów i monizmu elektrycznego trzeba na nowo poukładać rynki. Podkreśla 

się na przykład, że  rynek RPE jest bardzo daleko od współczesnych korporacyjnych rynków 

energii (pierwotnych rynków paliw kopalnych, oraz końcowych rynków energii elektrycznej, 



12 
 

ciepła i paliw transportowych). Nie jest też tożsamy z rynkiem usług energetycznych. 

Mianowicie, w wymiarze symbolicznym różnica między rynkiem RPE i rynkiem usług 

energetycznych jest energetyką prosumencką (EP). 

3. Bilans elektrycznej energii napędowej OZE (i miks energetyczny) 2050. W modelach 

rozwoju gospodarki centralnie planowanej bilanse energetyczne były formalnie zmiennymi 

endogenicznymi (objaśnianymi). Praktyka była jednak odwrotna: poziom rozwoju 

gospodarczego był mierzony właśnie zużyciem energii, zwłaszcza energii elektrycznej. To 

bardzo szybko doprowadziło do wytworzenia metod regresyjnych prognozowania rynków 

energetycznych, i w konsekwencji przekształcenia bilansów energetycznych w zmienne 

egzogeniczne (objaśniające). Dlatego pierwszym celem koncepcji transformacyjnej 2050 jest 

przywrócenie bilansom energetycznym roli zmiennej endogenicznej, i ograniczenie statusu 

zmiennej egzogenicznej (objaśniającej) do liczby ludności oraz do środowisku w którym 

ludność żyje (w szczególności do zasobów OZE). Konsekwencją są całkowicie nowe bilanse 

energetyczne. Na przykład (pomijając w tym miejscu ciągle znikomy udział źródeł OZE) na 

współczesny roczny bilans energetyczny Polski w syntetycznej  postaci składają się, 

w wielkim przybliżeniu: 1100 TWh – energia chemiczna paliw kopalnych (węgiel kamienny 

i brunatny, paliwa transportowe, gaz ziemny), poza ich wykorzystaniem procesowym; 600 

TWh – energia końcowa brutto (energia elektryczna – 170 TWh, ciepło 220 – TWh, paliwa 

transportowe – 210 TWh); 530 TWh – energia końcowa netto (130, 200, 200 TWh – energia 

elektryczna, ciepło, paliwa transportowe, odpowiednio). Bilans 2050, w modelu monizmu 

elektrycznego OZE, tworzy (stanowi) natomiast około 200 TWh elektrycznej energii 

napędowej brutto (energia napędowa netto wynosi około 175 TWh, z tego na potrzeby 

budownictwa, po elektryfikacji ciepłownictwa, przypada około 15 TWh, a na potrzeby 

transportu, też po elektryfikacji, około 65 TWh). Ten szokujący bilans (PKBKK-PPTE, drugi 

Raport Cyklu BŹEP)  ma podstawy naukowe w najwyższej egzergii energii elektrycznej OZE 

(wśród wszystkich rodzajów energii), oraz w egzergii czynników nieenergetycznych. 

Antycypowana struktura (miks) źródeł OZE w bilansie 2050 jest następujący: 5 – (10 … 15) – 

(20 … 25) – 30 – 30 %, gdzie 5 % – to μEB (mikroelektrownie biogazowe), 10 … 15 % – EB 

(elektrownie biogazowe),  20 … 25 % – lądowe elektrownie wiatrowe;  30 % – źródła PV; 30 

% – morskie elektrownie wiatrowe. 

4. 2025 – horyzont eliminacji systemów wsparcia z rynku energii elektrycznej 

i wytworzenia jego dojrzałej (w pełni konkurencyjnej) architektury. Podstawą 

wytworzenia nowego rynku energii elektrycznej jest unijny Pakiet Zimowy, 

a w szczególności  rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Na 

poziomie ogólnym nowy wewnętrzny rynek energii elektrycznej oznacza dostosowanie jego 

architektury i mechanizmów do wymagań rozwojowych energetyki OZE (do właściwości 

źródeł OZE), konwergencję sprzedaży hurtowej oraz detalicznej i najważniejsze – oznacza 

rynek jednotowarowy oraz cenotwórstwo czasu rzeczywistego (w tendencji z cyklami 

rozliczeniowymi 5-minutowymi). Na poziomie szczegółowym, jest to rynek z takimi 

ważnymi rozwiązaniami jak nowy (od 2021 r.) rynek bilansujący, taryfy dynamiczne 

(porozumienie unijnych negocjatorów w sprawie obowiązku dostawców energii elektrycznej 

do zapewnienia odbiorcom możliwości skorzystania z takich taryf) i wieloma innymi. 

Problemem polskim w tym kontekście jest wielkie zapóźnienie, zwłaszcza podtrzymywanie 

przez URE kosztowych systemów taryf końcowych, zupełnie nieadekwatnych do właściwości 
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źródeł OZE, za to umożliwiających szeroki zakres subsydiowania skrośnego na rynku WEK 

między segmentami operatorskim, wytwórczym i obrotu, a także  między grupami 

odbiorców). Przełamanie (systemowe) tego zapóźnienia jest równoznaczne z budową nowej 

(trwałej) architektury rynku energii elektrycznej w średnioterminowym procesie 

wdrożeniowym przypadającym na okres 2021-2025. Wdrożony w pełni rynek zapewni, 

poprzez jego trwałe działanie (w okresie 2026-2050), racjonalną – z punktu widzenia celu 

2050 – trajektorię transformacyjną energetyki. W koncepcji transformacji energetycznej 

podstawowe znaczenie w dojrzałej postaci (2025) rynku energii elektrycznej ma jego 

architektura (PKBKK-PPTE, piąty Raport Cyklu BŹEP). Obejmuje ona w szczególności dwa 

rynki wschodzące ukierunkowane na właściwości źródeł OZE. Podstawowym jest rynek 

wschodzący 1 (na infrastrukturze sieciowej nN-SN na obszarach wiejskich oraz w miastach 

i aglomeracjach, poza przemysłem i infrastrukturą wymagającą obecnie zasilania 

bezpośrednio z sieci 110 kV).  Dopełniającym jest rynek 2 (w korytarzu infrastrukturalno-

urbanistycznym „kotwica” w części wymagającej obecnie zasilania z sieci 110-220-400 kV). 

Te dwa rynki konkurują z rynkiem schodzącym WEK; przede wszystkim na osłonie 

kontrolnej OK4, za pomocą taryf węzłowych w GPZ (po stronnie SN), ale również na 

wszystkich osłonach niższego rzędu (OK3, OK2, OK1). Wraz z wejściem w życie 

architektury dojrzałego, konkurencyjnego rynku energii elektrycznej (czyli począwszy od 

2026 r.) wygaszone zostaną wszelkie systemy wsparcia w (całej) energetyce. Do tego czasu 

jakikolwiek system wsparcia jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy obejmuje komponent 

ukierunkowany na budowę kompetencji (technicznych, a także ekonomicznych) w obszarze 

rynku RPE napędzanego rynkiem energii elektrycznej (deficyt kompetencji, zarówno 

elitarnych jak i egalitarnych, uznaje się za największe zagrożenie dla realizacji koncepcji). 

5. Osadzenie reaktywnego programu oddolnej odpowiedzi, potrzebnego na okres 

przesilenia kryzysowego w elektroenergetyce w latach 2019-2020 w środowisku 

koncepcji transformacyjnej 2050. Reaktywny (doraźny, krótkoterminowym) program 2019-

2020 – rozwiązanie ukierunkowane na rynkowe działania odbiorców energii elektrycznej oraz 

przedsiębiorców MMSP, także na działania samorządów w ramach zasady subsydiarności, 

ponadto na działania sektora NGO i innych podmiotów – podstawowo jest osadzony 

w istniejącym środowisku: prawno-regulacyjnym oraz wrogiej polityki PEP2040. Z drugiej 

strony nie odrzuca działań na rzecz zmiany tego środowiska (na rzecz szukania 

porozumienia). Zasadniczą cechą reaktywnego programu, mającego charakter 

krótkoterminowy, jest jego integracja (w spójną całość) z dwoma rozwiązaniami: 

systemowym (średnioterminowym, w horyzoncie 2025) dotyczącym przejścia do dojrzałej 

postaci rynku energii elektrycznej (spełniającego współczesne wymagania, i spójnego 

z modelem monizmu elektrycznego) oraz ze strategiczną koncepcją transformacyjną 

energetyki w horyzoncie 2050 (harmonizacja w tym kontekście jest zapewniona głównie 

poprzez harmonizację z rynkiem energii elektrycznej 2025). To oznacza, że reaktywny 

program jest poligonem do kształtowania sił, i testowania rozwiązań potrzebnych rynkowi 

2025. Warunki wyjściowe do tworzenia tego rynku stanowią: rynek bilansujący i taryfy 

dynamiczne. Szczególne znaczenie ma w tym względzie kształtowanie nowej, 

zdecentralizowanej struktury odpowiedzialności za dostateczną podaż na rynku RPE ( tab. 1). 

Ta nowa kategoria zastępuje kategorię bezpieczeństwa energetycznego w dotychczasowej 

energetyce WEK. Przy tym, o ile zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oznaczało 
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odpowiedzialność państwa, o tyle zapewnienie dostatecznej podaży na rynku RPE jest 

zadaniem rynku ukształtowanego adekwatnie do sposobu praktycznej realizacji zasady 

subsydiarności. W tym kontekście jest zrozumiałe, że w reaktywnym programie oddolnej 

odpowiedzi na bieżącą kryzysową sytuację w sektorze elektroenergetycznym istotny udział 

muszą mieć samorządy (na poziomie gminy, miasta). 

6. Restrukturyzacja biznesu sieciowego. Nie jest możliwa fundamentalna zmiana rynku 

energii elektrycznej (p. 4) bez głębokiej restrukturyzacji biznesu sieciowego. Restrukturyzacja 

ta, i nowe zasady rozwoju, są w koncepcji transformacyjnej rozpatrywane odrębnie 

w odniesieniu do rynków wschodzących 1 i 2 (PKBKK-PPTE, piąty Raport Cyklu BŹEP). 

Rynek wschodzący 1 potrzebuje sieci nN-SN. Rynek wschodzący 2 potrzebuje hybrydowych 

układów „dosyłowych” zbudowanych na współczesnym układzie przesyłowym „północ-

południe” prądu przemiennego 220-400 kV oraz na zamkniętych sieciach 110 kV 

w aglomeracjach (w tym w metropolii górnośląsko-dąbrowskiej) w korytarzu 

infrastrukturalno-urbanistycznego odwrócona kotwica. Sieci 110-220-400 kV w całym kraju 

potrzebuje rynek schodzący, z wszystkimi blokami energetycznymi włączonymi (na 

poziomach napięciowych 110-220-400 kV0 do KSE. Z tych fundamentalnych uwarunkowań 

wynika nieuchronność restrukturyzacji biznesu sieciowego według następujących zasad: 1° - 

wyodrębnia się w postaci niezależnego biznesu segment sieciowy SN-nN jako współdzieloną 

infrastrukturę rynków schodzącego WEK i wschodzącego 1, 2° - dla tego segmentu tworzy 

się nowy system opłat sieciowych (operatorskich) z nowym systemem regulacyjnym ex post 

(w którym regulację ex ante wykonywaną przez URE zamienia się na regulację 

antymonopolową), 3° -  wprowadza się, jako główną,  zasadę kosztów unikniętych do 

kalibracji opłat sieciowych w segmencie SN-nN, 4° -  wprowadza się zasadę dostępu TPA+ 

do sieci nN-SN, za pomocą inteligentnych terminali dostępowych ZOS(I,U), do zarządzania 

ograniczeniami sieciowymi prądowymi I (gałęziowymi) i napięciowymi U (węzłowymi), oraz 

terminale ZOK(E,P) do zarządzania bilansami energii E i regulacją mocy P na osłonach 

kontrolnych OK1 do OK4.      

7. Powiązanie budowy nowych kompetencji na rynku usług energetycznych 

z krytycznymi programami społecznymi i transformacją sektora MMSP do wymagań 

przemysłu 4.0 oraz zastąpienie polityki energetycznej zasadą subsydiarności. 

W perspektywie cywilizacyjnej znaczenie transformacji energetycznej jest bardzo silnie 

powiązane ze sferą społeczną. Sfera ta jest wręcz nadrzędna (krytyczna) w kontekście 

stabilizowania celów transformacyjnych 2050, a bardziej dokładnie w kontekście ich 

powiązania z celami ekonomicznymi i ze sposobem użytkowania środowiska naturalnego. 

W takim ujęciu w transformacji energetycznej kluczowa staje się obecność relacji: władza – 

własność – rynek – budowa elitarnych kompetencji – egalitarna edukacja – kapitał społeczny.      

Otóż koncepcja transformacyjna 2050 obejmuje fundamentalną zmianę struktury 

odpowiedzialności za (powszechną) dostępność szeroko rozumianych zasobów 

umożliwiających pokrywanie potrzeb energetycznych. Zindywidualizowane zasoby, to: 

kompetencje, kapitał, oraz zasoby materialne. Społeczne zasoby to: regulacje prawne, 

strategie rozwojowe, a w bardzo ograniczonym zakresie (wyjątkowo) materialna 

infrastruktura rynkowa. Z punktu widzenia odpowiedzialności nadrzędną zasadą w koncepcji 

jest odpowiedzialność prosumenta. Tam gdzie prosument sobie nie radzi działa zasada 

pomocniczości (subsydiarności), realizowana na kolejnych, coraz wyższych poziomach: 
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samorządowym gminnym (na obszarach wiejskich i w miastach), samorządowym 

wojewódzkim, rządowym (państwowym), unijnym. Stosownie do p. 6 koncepcja obejmuje 

(w ramach zasady subsydiarności) natychmiastowe (w 2019 r.) wprowadzenie przez państwo 

rozwiązania umożliwiającego stopniowe przejmowanie odpowiedzialności przez 

zdecentralizowaną strukturę. Mianowicie, w gminach do 20 tys. mieszkańców wprowadzone 

zostanie prawne rozwiązanie (obejmujące zapewnienie finansowania w ramach systemów 

wsparcia, p. 4) dotyczące utworzenia energetyka gminnego. Większe miasta mogą, zgodnie 

z koncepcją ubiegać się o wsparcie indywidualnych rozwiązań transformacyjnych energetyki, 

właściwych dla każdego z miast.    Szczególne znaczenie w tym kontekście (stosowania 

zasady subsydiarności na rzecz łączenia wsparcia z budową kompetencji) nadane jest 

w koncepcji transformacyjnej dwóm systemom, o podstawowym znaczeniu społecznym. 

Pierwszym jest system wsparcia redukcji smogu: zarówno poprzez pasywizację 

i elektryfikację budownictwa, jak i za pomocą transportu publicznego oraz za pomocą 

elektryfikacji całego transportu (samochód elektryczny). Ten system obejmuje w naturalny 

sposób monizm elektryczny, podstawowa kategoria prezentowanej koncepcji 

transformacyjnej. Drugim systemem jest redukcja wykluczenia (na rynku energii 

elektrycznej). Działanie tego systemu w koncepcji łączy się z egalitarną edukacją osób 

wykluczonych, ale także z budową elitarnych kompetencji samorządów, i przede wszystkim 

przedsiębiorców, którzy są potrzebni na rynku (działającym bez wsparcia) usług 

energetycznych w modelu monizmu elektrycznego.       

8. Utworzenie Instytutu Nowych Koncepcji i Rozwiązań Organizacyjnych na potrzeby 

transformacji energetycznej 2050. Niezależny instytut musi być odpowiedzią na załamanie 

się kompetencji potrzebnych do efektywnego (bezinwestycyjnego) wykorzystania 

istniejących zasobów energetyki WEK oraz na deficyt kompetencji potrzebnych do 

pobudzenia rozwoju nowej energetyki i do racjonalizacji trajektorii transformacyjnej 

w horyzoncie 2050. W historycznym nurcie badań załamanie dotknęło jednostki PAN, 

branżowe instytuty badawcze oraz uczelnie. W nowym nurcie (po zmianach ustrojowych) ani 

samodzielne przedsiębiorstwa, ani korporacje energetyczne nie wytworzyły nauki 

korporacyjnej. Jedyna próba podjęta przez PSE w latach 1993-1995, ukierunkowana na 

badania nad Zintegrowanym Programem Rozwoju KSE (kolejne edycje Zintegrowanego 

Programu Rozwoju: ZPR1, ZPR2 i ZPR2+) załamała się w drugiej połowie lat 1990. 

Struktura finansowania Instytutu jest sprawą otwartą. Jednak na obecnym etapie udział 

państwa i tej części sektora MMSP, która widzi w transformacji energetyki do monizmu 

elektrycznego swoją szansę transformacyjną (w przedsiębiorstwa nowej generacji) nie może 

w tym finasowaniu budzić wątpliwości.   

 

*** 

 

Zagadnienie transformacji pojęcia bezpieczeństwo energetyczne w pojęcie odpowiedzialności 

za (powszechną) dostępność szeroko rozumianych zasobów umożliwiających pokrywanie 

potrzeb energetycznych (wywoławczo) obrazuje, w powiązaniu z zasadą subsydiarności, 

tab. 1. W strukturze wyróżnia się podział administracyjny jako podstawę organizacji wielu 

aspektów działalności: na rzecz kraju i na rzecz lokalnych społeczności na niższych 

poziomach administracyjnych. W tym ostatnim wypadku chodzi o takie działalności jak 
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usługi komunalne, ale także edukacja i służba zdrowia. We wszystkich tych obszarach 

zachodzą po zmianach ustrojowych głębokie przeobrażenia, polegające przede wszystkim na 

rozszerzaniu odpowiedzialności samorządów. Obecnie przyszedł czas na przejecie dużej 

części odpowiedzialności za  transformację energetyki. 

  

Tab. 1. Nowa struktura odpowiedzialności za wystarczającą podaż na rynku RPE (rynek 

potrzeb energetycznych) w całości  (w modelu monizmu elektrycznego),  zastępująca  

dotychczasową odpowiedzialność za bezpieczeństwo elektroenergetyczne, 

i energetyczne w całości 

Podział administracyjny,  

segmentacja prosumencka 

Podstawa i gwarant bezpieczeństwa lub współodpowiedzialny 

za środowisko, w którym to bezpieczeństwo się realizuje  

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – PRZESTRZENNE ZAGOSPODAROWANIE KRAJU 

Kraj KSE w systemie UCTE (UCPTE) – rząd (URE), PSE 

Województwo 
OK4 w KSE – samorząd  (urząd marszałkowski) 

w środowisku rynków RS i RW1, ewentualnie RW2 

Wielka struktura osadnicza 

(metropolia, aglomeracja, miasto 

powyżej 500 tys. mieszkańców) 

OK4  W KSE – samorząd  (zarząd metropolii, prezydent  miasta) 

w środowisku rynków RS i RW1, ewentualnie RW2 

Powiat OK4 – klaster energii w środowisku rynków RS i RW1 

Gmina wiejska, wiejsko-

miejska  

OK4 – samorząd (wójt, burmistrz) w środowisku rynków RS i 

RW1 

Mikro struktura osadnicza 

(wieś, kolonia) 
OK2 – spółdzielnia energetyczna w środowisku rynków RS i RW1  

PROSUMENCI 

Ludność 

dom 

jednorodzinny 
OK1 – właściciel domu w środowisku rynków RS i RW1 

budynek 

wielorodzinny 

OK1, OK2 –  właściciel mieszkania, spółdzielnia/wspólnota 

mieszkaniowa, deweloper w środowisku rynków RS i RW1 

MMSP OK1, OK2 –  przedsiębiorcy  w środowisku rynków RS i RW1 

Samorząd – zadania własne OK1, OK2 – samorządy w środowisku rynków RS i RW1 

Wielki przemysł 
Hybrydowe układy dosyłowe AC-DC – zarządy w środowisku 

rynków RS i RW2 

Krajowa 

infrastruktura 

magistrale PKP  
Hybrydowe układy dosyłowe AC-DC – PKP Energetyka, zarządcy 

autostrad w środowisku rynków RS i RW2 
autostrady 

*   RW1, RW2, RS – rynki: wschodzący 1, wschodzący 2, schodzący, odpowiednio. 

** Osłony OK1 do OK4 – patrz (PKBKK-PPTE, piąty Raport Cyklu BŹEP). 
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Oczywiście, nie podlega wątpliwości rosnąca bardzo dynamicznie odpowiedzialność 

prosumentów za transformację energetyki. Na koniec transformacji (w tendencji) prosumenci 

będą ponosić główną odpowiedzialność za pokrywanie swoich potrzeb energetycznych, 

z wykorzystaniem rynków usług energetycznych. Poszczególne szczeble administracyjne 

(samorządy i państwo) w ramach realizacji zasady subsydiarności będą odpowiedzialne za 

regulacje prawne obowiązujące na tych rynkach.     

 

Reaktywny program oddolnej odpowiedzi potrzebny na okres przesilenia kryzysowego 

w elektroenergetyce w latach 2019-2020 

 

Tytułowy reaktywny program ma szanse zrodzić się w wyniku skonfrontowania „katalogu” 

stanów kryzysowych z trzema innymi „katalogami”: istniejących (często „uśpionych”) 

różnorodnych zasobów technicznych, katalogiem nowych technologii (znajdujących się na 

różnym etapie komercjalizacji) oraz katalogiem nowych rozwiązań (modeli) biznesowych. 

Konfrontowanie, ukazujące relacje między katalogiem pierwszym i pozostałymi trzema, musi 

się odbywać w środowisku efektów krańcowych. W wypadku stanów kryzysowych jest to 

środowisko użyteczności krańcowej. W wypadku trzech pozostałych katalogów jest to z kolei 

środowisko produkcyjności krańcowej. 

 

1. Pierwszy z katalogów (stanów kryzysowych), najważniejszy, obejmuje: 1 ° - deficyty 

mocy w KSE, 2 ° - deficyty zdolności przyłączeniowych do sieci nN i SN, 3 ° - przerwy 

w zasilaniu z sieci nN i SN (zarówno awaryjne jak i planowe/eksploatacyjne; w wypadku 

przerw awaryjnych szczególne znaczenie mają przerwy spowodowane rozległymi awariami 

sieciowymi), 4 ° -  silne wzrosty cen energii elektrycznej (w prezentowanym reaktywnym 

programie chodzi o wzrosty zarówno „rynkowe” jak i pozarynkowe). 

2. Katalog istniejących („uśpionych” lub nieefektywnie wykorzystywanych) różnorodnych 

zasobów technicznych jest bardzo obszerny. Tu podkreśla się istnienie specyficznych 

zasobów w postaci silnikowych agregatów prądotwórczych. Istnieją dwie bardzo 

charakterystyczne sytuacje związane z nimi. Pierwsza, to agregaty UGZ (układy 

gwarantowanego zasilania, o mocy jednostkowej kilkuset kW (o łącznej mocy rządu 

1000 MW), przyłączone do sieci SN: w szpitalach, biurowcach, halach widowiskowych, 

i w wielu innych obiektach). Druga sytuacja jest związana z praktyką operatorów sieciowych 

(dużych), którzy w ostatnich latach poczynili inwestycje w agregaty prądotwórcze, 

o reprezentatywnej mocy jednostkowej 0,5 MW (o łącznej mocy rządu 100 MW). Zasoby te, 

istotne z punku widzenia całego KSE, mogą być bardzo łatwo, i szybko, przystosowane do 

wykorzystana w stanach kryzysowych.  

3. Powołanie energetyka gminnego w gminach (do 20 tys. mieszkańców) jest, w obecnej 

sytuacji dotyczącej cen energii elektrycznej,  krytycznym warunkiem uczestnictwa tych gmin 

w procesie przejmowania odpowiedzialności za wystarczalność podaży usług energetycznych 

(na terenie gmin) w ramach zasady subsydiarności. Jest to również dobry punkt wyjścia do 

podwyższenia poziomu realizacji zadań własnych gminy związanych z zasilaniem obiektów 

gminnych, ale także zadań wynikających bezpośrednio z ustaw takich jak ustawa Prawo 

energetyczne, ustawa o infrastrukturze krytycznej, i inne. Jest to również punkt wyjścia 
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(ogólnie) do budowy kompetencji na rzecz transformacji energetyki w gminie (w tym do 

kształtowania potrzebnego tej transformacji profilu szkolnictwa zawodowego, za które gminy 

są odpowiedzialne) i do szeroko zakrojonych działań edukacyjnych (np. za pomocą strony 

internetowej dedykowanej transformacji energetycznej gminy). 

4. Szokowy rozwój nowych koncepcji, technologii i usług wymaga powołania do życia 

publicznego Obserwatora, który ten rozwój będzie śledził. Ponieważ reaktywny program 

wymaga natychmiastowych działań, to Obserwator odpowiadający na potrzeby programu 

powinien być budowany w trybie przeglądu wyspecjalizowanych newsletterów, ale przede 

wszystkim w trybie przeglądu ofert sklepów internetowych (są to już bardzo zróżnicowane 

oferty, odpowiednie zwłaszcza dla ludnościowego segmentu prosumenckiego). Można 

przyjąć, że budowa Obserwatora powinna być zainicjowana przez sektor NGO, przy 

założeniu, że inicjatywa szybko zostanie przejęta przez firmy start-up.      

5. Wielki potencjał działań, mających potencjał radykalnej odpowiedzi na przesilenie 

kryzysowe w elektroenergetyce mają spółdzielnie energetyczne przy spółdzielniach 

mieszkaniowych (PKBKK-PPTE, dziewiąty Raport Cyklu BPEP). 

6. Bardzo istotny potencjał odpowiedzi na przesilenie kryzysowe w elektroenergetyce mają 

wiejskie spółdzielnie energetyczne tworzone („na kosztach zmiennych”) wokół inwestycji 

w postaci mikroelektrowni biogazowych μEB, klasy 10 do 50 kW,  w średniotowarowych 

gospodarstwach rolnych  (PKBKK-PPTE, dziesiąty Raport Cyklu BPEP). 

7. Konwergentne modele biznesowe EP-NI-MMSP mają do odegrania kluczową rolę 

w transformacji energetycznej 2050. Reaktywny program na lata 2019-2020 stanowi jedynie 

poligon do wytworzenia najprostszych z nich, gównie w wypadkach, w których istnieje już 

odpowiedni kapitał społeczny.   

8. W odpowiedzi na przesilenie kryzysowe 2019-2020 (w które weszła elektroenergetyka 

WEK) potrzebne są oddolne inicjatywy prawno-regulacyjne (które powinny się stać ważną 

właściwością  samorządów oraz sektora NGO). Poligonem doświadczalnym w tym zakresie 

powinny (mogą) być, między innymi, inicjatywy dotyczące wykorzystania zasobów 

scharakteryzowanych w p. 2 do pokonywania stanów kryzysowych opisanych w p. 1. Na 

przykład, w odniesieniu do segmentu „odbiorców” posiadających układy UGZ potrzebna jest 

nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nadająca tym odbiorcom status prosumenta. Ponadto, 

potrzebna jest w stosunku do tego segmentu, modyfikacja rozwiązania, którym jest net 

metering. Mianowicie, musi to być net metering dynamiczny, ze współczynnikiem 

kalibrowanym odpowiedni do stanu kryzysowego (PKBKK-PPTE, ósmy Raport Cyklu 

BŹEP). Podkreśla się, że proponowana nowelizacja prawna (prosta w realizacji)  mogłaby 

otworzyć drogę (stać się poligonem) do trudniejszej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne 

ukierunkowanej na wprowadzenie taryf dynamicznych, które muszą się stać podstawowym 

mechanizmem wyzwalającym konkurencję na dojrzałym rynku energii elektrycznej 2025. 

 

*** 

 

Reaktywny program jest zbudowany z uwzględnieniem innego, od dotychczasowego, 

podejścia do zaspokajania potrzeb energetycznych, wynikającego z architektury rynku energii 

elektrycznej 2025 oraz z koncepcji transformacyjnej 2050. Czyli z podejścia zbudowanego na  
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oddolnej inicjatywie, w której odpowiedzialność za (powszechną) dostępność szeroko 

rozumianych zasobów umożliwiających pokrywanie potrzeb energetycznych (obecnie: 

energia elektryczna, ciepło, transport) ma charakter lokalny. Oddolny łańcuch 

odpowiedzialności bazuje na prosumentach, którzy na najniższym poziomie (domy 

jednorodzinne) mogą zainstalować sobie źródła PV (coraz częściej z akumulatorami). 

Mikrostruktury osadnicze (wieś, kolonia) mają możliwość instalacji mikroelektrowni 

biogazowej. Na poziomie gminy jest możliwość budowy elektrowni biogazowej 

zintegrowanej z pojedynczą elektrownią wiatrową. Większość województw w Polsce ma 

możliwość zakończyć swoją zeroemisyjną transformację w horyzoncie 2040. Kraj powinien 

tę transformację zakończyć w horyzoncie 2050; jeśli jednak nie zdoła zrealizować celu, to 

poniesie konsekwencje, podobne do tych, które ponosi obecnie w związku z działaniem 

regulacji dotyczących opłat za uprawnienia do emisji CO2. 

 

Tab. 2.  Tablica interakcji między sytuacjami kryzysowymi oraz dostępnymi zasobami 

                Sytuacja kryzysowa po 

stronie energetyki  

WEK 

Zasoby 

DM 

deficyt  

mocy  

DZP 

deficyt sieciowych 

zdolności 

przyłączeniowych 

PZ 

przerwy  

w zasilaniu 

SWC 

silny  

wzrost cen 

Gospodarstwo domowe (OK1) 

Źródła PV + AKU 3 1 2 3 

Spółdzielnia energetyczna na obszarach wiejskich (OK2) 

Źródła PV + AKU 1 1 1 3 

Mikroelektrownia biogazowa 3 3 3 2 

Wirtualne magazyny energii 2 2 2 1 

Spółdzielnia energetyczna w miastach (OK2) 

Źródła PV + AKU 1 1 1 3 

Kogeneracja gazowa 3 3 3 2 

Klaster energii (OK3) 

Źródła PV + AKU 1 1 1 3 

Elektrownie wiatrowe 1 1 1 3 

Układy gwarantowanego zasilania 2 2 3 2 

Wirtualne magazyny energii 2 3 2 1 

Elektrownia biogazowa 3 2 3 3 

Kogeneracja gazowa 3 2 3 2 

Wielki przemysł (OK3) 

Źródła PV + AKU 1 1 1 3 

Układy gwarantowanego zasilania 2 2 3 2 

Kogeneracja gazowa 3 3 3 2 

Elektrownie szczytowe gazowe 3 3 3 1 

Województwo (OK4) 

Źródła PV + AKU 1 1 1 3 

Elektrownie wiatrowe 1 1 1 3 

Układy gwarantowanego zasilania 2 2 3 2 

Wirtualne magazyny energii 2 3 2 1 

Elektrownia biogazowa 3 2 3 3 

Kogeneracja gazowa 3 2 3 2 

Elektrownia szczytowo-pompowa 3 2 2 2 
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Potencjalną strukturę odpowiedzi na stany kryzysowe charakterystyczne dla przesilenia 

w elektroenergetyce, „współbieżne” z transformacją rynku WEK energii elektrycznej w rynki 

wschodzące 1 i 2 zebrano w tab. 2. Z katalogu/podzbioru stanów kryzysowych wynikają 

potrzeby szerokiego otoczenia, i dalej – potrzebne na rynku produkty-usługi. 

Z zaproponowanych rozwiązań przetrwają tylko te, które wytrzymają konfrontację potrzeb 

z istniejącymi kompetencjami.  W  tab. 2. każdemu  działaniu powiązanemu z określonym 

stanem kryzysowym jest nadany odpowiedni ranking (niski – 1, średni – 2, wysoki – 3). Jest 

to mianowicie ranking skuteczności działania będącego odpowiedzią na (antycypowane) 

sytuacje kryzysowe. 

Mapa rozwiązań ogólnie dla monizmu elektrycznego (transformacji elektroenergetyki 

2050) oraz w sytuacjach kryzysowych charakterystycznych dla reaktywnego programu (2019-

2020) została przedstawiona na rys. 2. Obecnie dla każdego stanu/sytuacji można 

zaproponować rozwiązanie. Potrzeby jest rozwój kompetencji do efektywnego wykorzystania 

działań. (PKBKK-PPTE, Cykle Raportów BŹEP oraz BPEP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Mapa spójności doraźnych działań w programie reaktywnym z celem 

transformacji energetycznej województwa do modelu monizmu elektrycznego  
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Tabela uwzględnia zidentyfikowane (tylko jakościowo) interakcje między stanami 

kryzysowymi, istniejącymi zasobami i nowymi technologiami w środowisku efektów 

krańcowych (efektu użyteczności w wypadku stanów kryzysowych oraz efektu 

produkcyjności w wypadku istniejących zasobów i nowych technologii). 

 

Zakończenie 

 

Cała zaprezentowana koncepcja transformacji energetycznej 2050, ale  przede wszystkim 

reaktywny program 2019-2020  i dojrzały rynek energii elektrycznej 2025 są mocno osadzone 

w środowisku transformacji globalnej. Na początku 2019 r. można sygnalny opis tego 

środowiska skoncentrować – w kontekście weryfikacji programu, rynku i koncepcji – na 

charakterystycznych obszarach. W wypadku reaktywnego programu charakterystyczne są 

przede wszystkim cztery obszary. W wypadku rynku energii elektrycznej 

charakterystycznych jest pięć obszarów. W wypadku całej transformacji energetycznej 

charakterystyczne są  kolejne trzy obszary. 

 

*** 

Reaktywny program 2019-2020. Cztery charakterystyczne obszary z punktu widzenia tego 

programu dotyczą następujących zagadnień. Pierwszym są prognozy cenowe małych 

akumulatorów: od jednoogniwowych, do stosowania w odbiornikach, do baterii o pojemności 

(do całkowitego wyładowania) nie większej niż 10 kWh. Drugim są modele biznesowe 

z udziałem prosumentów i przedsiębiorców z segmentu MMSP. Trzecim są charakterystyczne 

działania i rozwiązania z obszaru kapitału społecznego oraz sektora NGO. Czwartym jest 

subsydiarność (samorządy). Z puntu widzenia skuteczności reaktywnego programu 2019-

2020 zagadnieniem szczególnie ważnym (charakterystycznym) jest rozpoznanie perspektyw 

rozwoju rynku zastosowań małych akumulatorów (przeznaczonych do współpracy ze 

źródłami PV, a także do wykorzystania w układach podtrzymania zasilania w awaryjnych 

stanach off grid. W tym kontekście ważne jest, że akumulatory stają się (upoważnia do 

takiego stwierdzenia ewidentna już konkurencja między Chinami, Europą, i USA) czwartą 

technologią pod względem wpływu (kolejno po: lądowych źródłach wiatrowych, źródłach PV 

i morskich źródłach wiatrowych) na przebieg transformacji energetycznej na świecie. Zgodnie 

z najnowszą prognozą firmy badawczej BloombergNEF przewiduje się, że w kolejnych 22 

latach (w horyzoncie 2040) obniżki kosztów (cen) akumulatorów doprowadzą do bardzo 

silnego wzrostu ich zastosowań; rynek akumulatorów przyciągnie w tym czasie inwestycje 

rzędu 1,2 biliona dolarów. (Antycypuje się tu, że kolejno będą wysycane w akumulatory: 

odbiorniki, odbiory, instalacje prosumenckie, mikrosystemy elektroenergetyczne, i wreszcie 

wirtualne systemy akumulatorowe realizujące usługi systemowe na rynkach schodzących). 

Rozpoczynająca się konkurencja ma zróżnicowany charakter, co jest dodatkową szansą dla 

systemów magazynowania (systemów zasobnikowych) energii elektrycznej. Ukierunkowanie 

tej konkurencji w USA uosabia Tesla Gigafactory (E. Musk). Chińska firma Envision Energy 

zapowiada obniżkę cen akumulatorów do poziomu 100 $/kWh już w 2020 r. W ciągu 

kolejnych 5 lat cena obniżona zostanie do 50 $/kWh i tym samym zakończone zostanie 

„panowanie” silnika spalinowego (źródło: forbes.com). Dlatego Chiny rozpoczynają w 2019 

r. wielki program wysycania sieci elektroenergetycznych w akumulatory. Z kolei kilkunastu 
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europejskich ministrów gospodarki opublikowało oświadczenie określające kolejne kroki 

zmierzające do przekształcenia Europy w przemysłowe centrum produkcji akumulatorów na 

dużą skalę. W oświadczeniu podkreślona została rola sektora MMSP i konkurencji; 

ministrowie stwierdzili, że produkty europejskie powinny charakteryzować się innowacjami 

w zakresie wykorzystania surowców i zrównoważonego rozwoju, co oznacza odchodzenie od 

akumulatorów litowo-jonowych (źródło: pv-magazine.com). Z kolei producent domowych 

magazynów energii firma Sonnen i jej partner technologiczny Tiko Energy Solutions, podali 

do wiadomości, że uzyskali wstępną akceptację niemieckiego operatora systemu 

przesyłowego TenneT na realizację usług bilansujących przy użyciu ogólnoniemieckiej sieci 

domowych systemów zasobnikowych. W Wielkiej Brytanii start-up Social Energy, 

współpracujący z firmą Duracell Home Energy Storage, zapowiada, że  "zmieni całkowicie 

przemysł energetyczny i obniży rachunki za energię nawet o 70 procent”; Social Energy 

wykorzystuje baterię 3,3 kWh w połączeniu z platformą sztucznej inteligencji, umożliwiającą 

prognozowanie domowego zapotrzebowania na energię elektryczną, i optymalne 

wykorzystanie produkcji własnej (prosumenckiej).  

 

*** 

 

Rynek energii elektrycznej 2025. Pięć charakterystycznych obszarów z punktu widzenia 

tego rynku to obszary obejmujące bardzo eklektyczne zagadnienia. Pierwszym jest obszar 

sieci. Drugim – rozwiązań rynkowych. Trzecim – wielkich baterii akumulatorów. Czwartym 

– blockchainu. Piątym – modeli biznesowych. Z puntu widzenia kształtowania rozwiązań na 

rynku energii elektrycznej 2025 krytycznym zagadnieniem są sieci elektroenergetyczne. W 

tym kontekście bardzo ważne są doświadczenia niemieckie. Mianowicie, mimo ponad 40-

procentowego udziału źródeł OZE w produkcji netto energii elektrycznej (2018)  niemiecki 

system elektroenergetyczny spełnia kryteria stabilnościowe (stabilność statyczna, 

dynamiczna), a przerwy w dostawach energii elektrycznej do odbiorców końcowych 

(wskaźniki , SAIFI) nie pogarszają się. 

 

*** 

 

Koncepcja transformacyjna 2050. Wiarygodność zaprezentowanej koncepcji 

transformacyjnej 2050 trzeba weryfikować w trzech obszarach. Pierwszym są prognozy 

długoterminowego rozwoju technologicznego. Drugim jest polityka energetyczna coraz 

wyraźniej zastępowana rynkiem i zasadą subsydiarności. Trzecim są wybrane przykłady 

realizacji transformacji energetycznej na świecie, specyficzne z punktu widzenia polskiej 

sytuacji (i dlatego szczególnie ważne jest ich zasygnalizowanie). Rozszerzony opis obszarów 

ma postać. 

1. W prognozach długoterminowych rozwoju technologicznego produkcja energii 

elektrycznej w źródłach PV może na świecie wzrosnąć w horyzoncie 2050 aż 65-krotnie 

(źródło: greenmatters.com). Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) udział 

produkcji energii elektrycznej w źródłach PV już w horyzoncie 2040 będzie ustępował w 

miksie energetycznym jedynie źródłom gazowym. Nawet w najbardziej zachowawczym 
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scenariuszu, Agencja antycypuje, że udział ten przekroczy 20% całej produkcji (bez źródeł 

gazowych).  

2. W miarę postępów w globalnej transformacji energetyki do zeroemisyjnej coraz 

wyraźniej widać, że polityka energetyczna zastępowana jest rynkiem i zasadą subsydiarności. 

Najdobitniej widać to na przykładzie Europy, gdzie bardzo konsekwentnie wdrażane są 

rozwiązania Pakietu Zimowego (skoncentrowane na bardzo silnym wzmocnieniu 

mechanizmów rynkowych z jednej strony i ochronie odbiorców wrażliwych z drugiej).  

3. Najciekawszą perspektywą badawczą odnoszącą się do realizacji transformacji 

energetycznej na świecie, i zarazem kluczową pod względem znaczenia z punktu widzenia 

polskiej sytuacji, jest perspektywa gazowa. W tej perspektywie USA, Chiny i Niemcy 

wglądają następująco. W USA gaz (łupkowy) wyparł w dużym stopniu węgiel (osiągnął już 

największy udział w miksie produkcji energii elektrycznej) i rozpoczyna się nowa faza 

konsolidacji miksu, z największą dynamiką wzrostu produkcji w źródłach OZE.  Chiny 

ogłosiły nowa „erę” w transformacji swojej energetyki polegającą na tym, że nie będą już 

potrzebowały „pomostu gazowego” do zeroemisyjnej elektroenergetyki. Niemcy natomiast 

rozpoczęły już bardzo intensywną redukcję gazu ziemnego w miksie wytwórczym energii 

elektrycznej; w 2018 r. była to redukcja o prawie 10%. 

 

Datowanie – wersja alpha: 9 stycznia 2019 r.  


