
Konwersatorium Inteligentna Energetyka, 23 listopad 2021 r

Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

Synteza społecznego programu sprawiedliwej transformacji dla 
Subregionu Wałbrzyskiego i wnioski uwzględniające nową 
dynamikę kryzysu energetycznego w Polsce



Teza strategiczna dla Polski

• Szybka realizacja polityki klimatycznej i transformacji energetyki i 
gospodarki odpowiedzią na kryzys i szansą  na rozwój Polski, 
społeczny, ekonomiczny i ekologiczny

• Szansą na nowoczesne, czyste technologie i produkty, nowe miejsca 
pracy, przeciwdziałania katastrofie klimatycznej, też poprzez przykład 
dla innych krajów



Synteza społecznego Terytorialnego Programu Sprawiedliwej 
Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego 

• Formalnie 2 dokumenty- Społeczny program- TPST SW i załączniki do programu

• Ambitne cele:

• - dekarbonizacja ogrzewnictwa do 2030r

• -neutralność klimatyczna 2040r

Przedstawimy wybrane aspekty środowiskowe i ekonomiczne

• Elektroprosumeryzm w trybie TETIP jako strategia horyzontalna TPST SW-
dokument przygotowany przez prof. Popczyka i dr Bodzka w pełnej formie 
załączników do TPST pt:

• Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu TPST Subregionu Wałbrzyskiego

• TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO. Trajektoria redukcji CO2 w modelu 
transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu. ( dodatkowa praca)



Założenia elektroprosumeryzmu dla 
Subregionu Wałbrzyskiego- 3 modele
• model 1 - sołectwo (wieś) do 1000 mieszkańców zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN (413 sołectw, 

łącznie 117 tys. mieszkańców) – horyzont pełnej transformacji 2035

• model 2 - gmina (wiejska, miejsko-wiejska), miasto 20-50 tys. mieszkańców (łącznie 360 tys. mieszkańców 

- bez sołectw do 1 tys. mieszkańców) – horyzont pełnej transformacji 2040 

• model 3 - miasto 50-100 tys. mieszkańców oraz Wałbrzych (łącznie 168 tys. mieszkańców) – horyzont 

pełnej transformacji 2045



Założenia elektroprosumeryzmu dla Subregionu 
Wałbrzyskiego- Kluczowe punkty trajektorii rynku 
wschodzącego  OZE

model 1 model 2 model 3

2030 2035 2030 2035 2040 2030 2035 2040 2045

Źródła PV, %
39,7 40,0 39,6 40,0 40,0 31,9 32,0 32,0 32,0

Mikroelektrownie wiatrowe, %

2,9 5,0 1,6 3,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elektrownie wiatrowe, %
0,0 0,0 10,0 21,0 25,0 10,9 22,0 32,3 38,0

Mikroelektrownie biogazowe, %

45,0 55,0 8,8 9,9 10,0 4,4 4,9 5,0 5,0

Elektrownie biogazowe, %
0,0 0,0 8,9 16,8 20,0 8,9 16,8 22,5 25,0

Suma OZE, %
87,6 100,0 68,9 90,8 100,0 56,1 75,7 91,8 100,0



Elektroprosumeryzm w Subregionie Wałbrzyskim-
redukcja emisji CO2 – rynek energii elektrycznej

Redukcja emisji, mln ton CO2

Redukcja emisji CO2

(dla bazy 2020), %
Energia elektryczna Ciepło CWU

Paliwa 

transportowe
Razem

2030

1,02 0,42 0,10 0,32 1,86 43

2035

1,32 0,70 0,17 0,52 2,71 63

2040

1,48 1,02 0,25 0,76 3,51 82

2045

1,52 1,39 0,34 1,04 4,28 100

. 



Elektroprosumeryzm – znaczenie i przewagi dla
Subregionu Wałbrzyskiego

• Ma on olbrzymie znaczenie gospodarcze pozwalając zatrzymać wielki strumień
środków. 

• W Subregionie Wałbrzyskim to ok 3,4 mld zł rocznie

(z włączeniem gmin kamiennogórskich 3,6 mld zł)

• W skali Polski chodzi o przejęcie rocznych rynków energetyki paliw kopalnych i strumieni środków o 
wartości (łącznie z podatkami i parapodatkami) 200 mld PLN ( 2019) 

• Wartość obliczona z wykorzystaniem metody skalowania elektroprosumeryzmu z poziomu krajowego na
Subregion ∙ 

• 200 mld zł/ rok x (0,690꞉ 38) = 3,6 mld PLN/ rok

• gdzie 690 tys. – ilość mieszkańców Subregionu wraz z powiatem kamiennogórskim (subregion jeleniogórski) , 38 
mln- ilość mieszkańców kraju



Objawy kryzysu- brak aktualnych strategicznzych
dokumentów dotyczących transformacji

• Werbalnie „transformacja” w ustach polityków i rządu jest już obecna…

Ale główne dokumenty nie są aktualne  np:

a. PEP2040 z atomem ( 6 bloków po 1- 1,5 GW ?) i gazem w roli głównej

b. KPEiK nie uwzględniający celu UE  redukcji 55 % do 2030r



Kryzys energetyki korporacyjnej, brak polityki państwa

Ogólny dryf „polityki transformacyjnej” rządu:

1. „jazda na węglu” dopóki się da 

Budowa nowych bloków na węgiel Turów ponad 4 mld zł, Jaworzno 8 mld zł. Ostrołęka ( 1,5 
mld zł- stracone)- inwestycje osierocone- nie mają szans na spłatę

Opóźnianie transformacji Turów, Bełchatów, nadreprezentatwność górniczych ZZ ( węgiel 
do 2049)

2. wycinkowe- doraźne- działania inspirowanych przez różne lobby ( atom, gaz, 
Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna [ WEK] główna rola, NABE …)

Przykład: planowanie gazowej elektrowni Ostrołęka po kompromitacji budowy bloku 
węglowego

3. Niekonsekwencja wobec OZE- blokowanie prosumentów – mikroinstalacje PV



Kolejne przejawy kryzysu - przykłady 11.21
1) Nie działające lub działające z przerwami nowo wybudowane bloki węglowe Jaworzno 
900 MW, Turów 500 MW

• Turów- planowany na inne jakościowo  złoże węgla zasypane w wyniku katastrofy w 
kopalni w 2015r ( Reportaż Superwizjera w TVN)

• Jaworzno nie działa- spór z wykonawcą Rafako SA

2) Kto w kraju rządzi- rząd, PGE, liderzy ZZ?

• Warunek transformacji regionu zgorzeleckiego ( Ministerstwo, KE)- przedstawienie przez 
PGE harmonogramu wyłączenia Turowa.

• Został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego, ale utajniony przez PGE !

• TPST i szansa na ok 1 mld zł z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wstrzymana

3) Lansowanie  energetyki atomowej min na SMR nie poparty żadnymi analizami, poza 
modą i lobbingiem? 



Wnioski dla samorządów, NGO, obywateli

1. Realizować to co się da  na swojej, komunalnej własności z zakresu transformacji 
energetycznej nie licząc na władzę centralną- pod hasłem „róbmy swoje”

2. Testować, rozwijać technologie, innowacje organizacyjne w sferze OZE, informatyki, prawa, 
rozwiązań elektroprosumenckich i prosumenckich długofalowo ( praca nakierowana na 800 
tys. prosumentów- potencjalnych elektroprosumentów)

- Magazyny energii współpracujące  z PV

- Możliwość przełączenia pracy PV poza siecią- przy wyłączeniach sieci

- Wzory umów  na sprzedaż nadwyżek energii- próba sądowego przeforsowania zgody OSD- roaming prądu z OZE

3. Przygotowywać rozwiązania prawne, które wymagają zmian legislacyjnych

4. Perspektywa - System stanie sią coraz bardziej niewydolny i drogi- awarie?- politycy przyjdą 
do Was z prośbą o radę i  pomoc…



Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, TEPP

rgawlik@eko.org.pl


