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O tym jak sytuacja geopolityczna w trakcie trwania przedsięwzięcia1 zweryfikowała 

pozytywnie doktrynę TETIPE  

Jan Popczyk 

 

Tezy do wykładu kończącego przedsięwzięcie 

 

Część 1. Geopolityka 

 

1. Wygaszenie paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) w horyzoncie 2050 stało się 

standardem globalnym. 

2. Zmiana modelu biznesowego od energetyki WEK do energetyki oddolnej 

(rozproszonej) stała się nurtem dominującym. 

3. Stały się wreszcie widoczne postulaty powiązania transformacji energetycznej ze 

zmianami ustrojowymi. Zmianami oznaczającymi potrzebę korekty ładu 

oświeceniowego. Czyli zmianami oznaczającymi zablokowanie drogi do powrotu 

konfrontacyjnego porządku Zachód-Wschód z przeszłości: do zimnej wojny, spirali 

zbrojeń oraz imperializmu (choćby niezamierzonego). To wszystko oznacza potrzebę 

nowego pacyfistycznego porządkiem Południe-Północ, nową geopolitykę, która 

określi rolę narodów – bo od tego jest geopolityka – ale będzie zdolna ochronić 

demokrację. A to współcześnie oznacza  tyle (i aż tyle), że Stany Zjednoczone 

korzystając ze swojego statusu imperium (zapewniającego im dominację w świecie) 

pozostaną republiką. 

4. Uwarunkowania dotyczące zmian ustrojowych, zakotwiczone w geopolityce, 

zmieniają całkowicie perspektywę transformacji energetycznej. Mianowicie, zmieniają 

siłę napędową transformacji w postaci dotychczasowych celów politycznych na 

bardziej fundamentalną, a taką jest transformacja energetyki w trybie innowacji 

przełomowej do elektroprosumeryzmu (TETIPE) z tripletem paradygmatycznym 

monizmu elektrycznego u podstaw.     

 

Część 2. TETIPE a polityka energetyczna Polski (w szczególności PEP2040) 

 

1. Pierwotna (datowana 2018) doktryna TETIPE w 2022 r. została w dużym stopniu 

zweryfikowana. Szczególnie ważne są w tym kontekście weryfikacje mające źródło 

w obserwowanej w 2022 r. dynamice zmian celów politycznych transformacji 

ustanawianych sukcesywnie w Stanach Zjednoczony (zwłaszcza dwie ustawy: 

o bezpieczeństwie narodowym oraz antyinflacyjna), a także celów politycznych 

przyjmowanych przez UE; są to cele „sklejające” się coraz bardziej z heurystykami 

TETIPE (w tym kontekście nie wolno nie dostrzec chwiejności celów politycznych, 

która ma jednak wyraźnie charakter procesowy i dynamikę krótkookresową, 

pozwalającą – chociaż ze stratami – korygować polityczne trajektorie. 

transformacyjne. Bardzo ważne dla pozytywnej weryfikacji doktryny TETIPE są 

 
1 Przedsięwzięcie nt.: Przygotowanie specjalistów ds. bezpieczeństwa transformacji energetycznej 

JST/odporności elektroprosumenckiej JST. Zrealizowane w okresie październik 2022 – marzec 2023 na 

podstawie umowy (pro publico bono) między Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszeniem 

Założycielskim Elektroprosumeryzmu. 
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również wyniki Raportów Uniwersytetów Stanforda i Oxfordzkiego, także 

z 2022 r. Mianowicie, obydwa Raporty prezentujące wyniki badań w perspektywie 

globalnej (badań metodologicznie osadzonych w trybie innowacji przyrostowych 

charakterystycznych dla transformacji energetycznych realizowanych zgodnie 

z celami politycznymi) są generalnie zbieżne z heurystykami bilansowymi (energii) 

i ekonomicznymi, które zostały uzyskane dla Polski przy wykorzystaniu doktryny 

TETIPE.  

2. W 2022 r. nastąpiło istotne wzbogacenie pierwotnej doktryny TETIPE i nastąpił 

istotny wzrost jej obecności w przestrzeni publicznej. W ten sposób zwiększyło się 

oddziaływania doktryny na kształtowanie/wzmacnianie potrzeby przełomowego 

postrzegania transformacji energetycznej w Polsce.   

3. Dzięki temu doktryna TETIPE zyskała realne znaczenie w procesie konfrontacji 

z polityką energetyczną PEP2040. Przy tym jest to niestety ciągle znaczenie 

niewystarczające. 

4. W szczególności staje się ona (doktryna) istotnym źródłem argumentów przeciwko tej 

polityce (czyli PEP2040). Zwłaszcza coraz silniejszą  zaporą (znowu daleko 

niewystarczającą) dla energetyki jądrowej. I dla bardzo kosztownych segmentów 

infrastruktury elektroenergetycznej nierozerwalnie związanych z energetyką jądrową. 

Pierwszym z nich są sieci elektroenergetyczne, w szczególności  przesyłowe.  Drugim 

są  elektrownie szczytowo-pompowe.  

 

Część 3. Rola i szanse samorządów w TETIPE 

 

1. Punktem wyjścia do analizy roli i szans polskich samorządów w TETIPE jest hipoteza 

nawiązująca do dwóch spec ustaw: pierwszej dotyczącej inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej (przyjętej w lutym 2023 r. przez Sejm i Senat), i drugiej 

dotyczącej elektrowni szczytowo-pompowych (przyjętej na razie przez Sejm 

i skierowanej do Senatu). Głosowania w sprawie tych ustaw oraz wyniki 

natychmiastowych (po głosowaniach w parlamencie) sondaży opinii publicznej 

w sprawie energetyki jądrowej (ponad 86% ankietowanych wyrażających poparcie dla 

elektrowni jądrowych) każą bić na alarm. Dlatego, bo są to już symptomy wielkiego 

polskiego schorzenia. W szczególności są zapowiedzią ciężkiego przebiegu skutków 

cyfryzacji kryjących się (w liczbie mnogiej) pod nazwą „wykluczenia” (dotykających 

świat, nie tylko Polskę, ale w Polsce w ostatnich latach nasiliły się one dramatycznie). 

Dotychczas nie zdołaliśmy jeszcze w pełni rozpoznać wykluczenia najbardziej 

oczywistego, cyfrowego, dotyczącego najstarszych pokoleń, ustępujących. A trzeba 

mieć rozpoznane – w kontekście zadania, które przynależy samorządom w zakresie 

łączenia TETIPE oraz nowego ładu ustrojowego – trzech kolejnych wykluczeń, czyli: 

intelektualnego, etycznego oraz społecznego, obejmujących wszystkie kolejne (po 

najstarszych) pokolenia.       

2. Bardzo ważna jest w kontekście roli i szans polskich samorządów weryfikacja 

doktryny TETIPE przeprowadzona (wrzesień 2020 do listopad 2022) przez 

m. st Warszawa. Jest to weryfikacja mająca postać projektu badawczego nt. Model 

energetyczny dla m. st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki 
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elektroprosumeryzmu (koncepcja modelu została opracowana w 2020 r., dyskusji 

wyników projektu poświęcone było natomiast XVII Forum Operatorów Systemów 

i Odbiorców Energii i Paliw, Warszawa – 30 listopada 2023 r. Generalny wynik 

weryfikacji jest jednoznaczny. Heurystyki bilansowe (energii) uzyskane w ramach 

projektu dla m. st. Warszawa (największej „zwartej” polskiej metropolii, około 

1,9 mln mieszkańców) zweryfikowały pozytywnie – na bardzo wysokim poziomie 

wiarygodności – wszystkie istotne hipotezy doktryny TETIPE, w tym możliwość 

osiągnięcia za pomocą TETIPE neutralności klimatycznej w horyzoncie 2050. 

Heurystyki ekonomiczne potwierdziły natomiast, że nakłady inwestycyjne potrzebne 

na elektroprosumeryzację m. st. Warszawy na trajektorii TETIPE są mniejsze niż 

wynikające z polityki PEP2040 (z energetyką jądrową w miksie energetycznym), ale 

czas zwrotu nakładów jest mniej optymistyczny niż ten, który wynika z doktryny 

TETIPE; ta sprawa wymaga (to jest postulat autora wykładu) dalszych etapów 

weryfikacji. Mianowicie, modeli ekonomicznych coraz bardziej wyzwalających się 

z podejścia naśladowczego obciążającego analizy ekonomiczne zrealizowane 

w projekcie. I przechodzących w tryb analiz przełomowych, uwzględniających 

konieczność zmiany spojrzenia na produktywność ekonomiczną.     

3. Z kolei przedsięwzięcie nt. Przygotowanie specjalistów ds. bezpieczeństwa 

transformacji energetycznej JST/odporności elektroprosumenckiej JST – obejmujące 

142 JST województwa Śląskiego, zamieszkałe przez około 4 mln mieszkańców – nie  

przyczyniło się na razie do satysfakcjonującej redukcji opóźnienia poznawczego 

doktryny TETIPE w środowisku ŚZGiP (nie zrobiło wyłomu w postrzeganiu jej istoty, 

czyli przełomowości), bo nie mogło. Przede wszystkim dlatego, że koncepcja 

przedsięwzięcia nie uwzględniała geopolityki, która dała o sobie znać po napaści Rosji 

na Ukrainę. Z drugiej jednak strony, właściwości doktryny TETIPE umożliwiły jej 

adaptację do nowej sytuacji, i co ważniejsze, nastąpiło wielkie przyspieszenie 

świadomościowe po trzech stronach przedsięwzięcia – wykładowców, uczestników 

oraz organizatorów (ŚZGiP, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie) – 

które jest dobrym, nowym jakościowo, progiem startu do redukcji opóźnienia 

poznawczego doktryny TETIPE. Dlatego ciągle istnieje potencjał takiej redukcji 

(i to w skali całego województwa Śląskiego, około 4,4 mln mieszkańców; w tym 

w granicach „rozproszonej” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, około 2,2 mln 

mieszkańców).     

4. Hipotezę o nowym potencjale redukcji opóźnienia poznawczego doktryny TETIPE 

w wypadku województwa Śląskiego najdobitniej, i najbardziej nieoczekiwanie, 

weryfikuje przypadek Gminy Psary. To w tej Gminie redukcja opóźnienia staje się już 

faktem. Wyłom następuje zatem w jednej z najmniejszych gmin wiejskich 

województwa Śląskiego, a nie w Katowicach (mieście największym, siedzibie 

wojewódzkiej). Mianowicie, opracowanie „Koncepcja samowystarczalności 

energetycznej Gminy Psary” (autorka: Joanna Gołosz-Rączka) daje podstawy do 

hipotezy, że wykorzystanie doktryny TETIPE umożliwia autonomizację Gminy Psary 

względem KSE już w 2035 roku, zapewniając Gminie bardzo istotne liczne korzyści. 

A wójt Tomasz Sadłoń potwierdza zaangażowanie Gminy w realizację transformacji 

do elektroprosumeryzmu nie ze względów ideologicznych, a ze względu na żywotny 

interes społeczności gminnej w całości i mieszkańców w wymiarze indywidualnym.  
 

Gliwice-Katowice 

wersja alpha – 6 marca 2023 r.; wersja beta (opracowana po wykładzie) – 9 marca 2023 r.  


