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Słowo od Koordynatora Rady Programowej (Ścieżka 3 – luty 2021) 

 

1. Wzmożenie odgórne i oddolne na początku 2021 r., o którym jest na stronie wirtualnej 

Ścieżki, jest spowodowane w Polsce unijną perspektywą budżetową 2021-2027 (walką 

o pieniądze). Podobne wzmożenie jest charakterystyczne dla całej UE. Jednak różnica jest taka, 

że w jądrze UE wzmożenie jest związane przede wszystkim z ramami programowymi polityki 

klimatyczno-energetycznej 2030 i unijną Agenda 2050, czyli z wartościami. W Polsce Ramy 

programowe i unijna Agenda 2050 są natomiast na „dole” przedmiotem tylko „nieśmiałego” 

wsparcia (przez ruchy klimatyczne) lub ostrej krytyki (ze strony ciągle dużej części 

społeczeństwa). Na „górze” natomiast są przedmiotem kompromitującej gry politycznej. Takiej 

na przykład jak oświadczenie premiera, że Polska wynegocjowała zgodę polityczną w sprawie 

neutralności klimatycznej 2050, ale takiej, którą UE zrealizuje bez Polski (co oznacza, że UE 

zrealizuje flagowy cel 2050 za Polskę, bo Polska będzie korzystać z derogacji). 

2. Zasygnalizowana diagnoza ma charakter fundamentalny. Wymaga zatem głębszej 

refleksji. Rutynowe jej potraktowanie, np. technikami ankietowymi obecnej socjologii), jest 

niewystarczające. Potrzebne jest przejście do fundamentalnych technik osadzonych w triplecie 

paradygmatycznym. Zdolnych do sprostania zadaniu w obszarze społeczno-politycznym 

i gospodarczym (domena paradygmatu prosumenckiego). Także w obszarze efektywności 

energetycznej i zagrożenia ekologicznego (domena paradygmatu egzergetycznego). Wreszcie 

w obszarze rewolucji technologicznej (szeroko rozumianych elektrotechnologii i technologii 

ICT umożliwiających wirtualizację rynku energii elektrycznej na niewyobrażalną dotychczas 

skalę (domena paradygmatu wirtualizacyjnego). 

3. Analiza politologiczna, gdyby ktoś ją wykonał, wykazałaby zapewne (oczywiście nie 

wprost) pewną zbieżność obecnej sytuacji Polski w przebudowującym się – za pomocą 

transformacji energetyki – świecie oraz historycznej sytuacji Polski przedrozbiorowej 

w przebudowującej się Europy w tamtym okresie. Zwłaszcza w kontekście takich „atrybutów” 

jak „klasa” (brak klasy) współczesnych polityków i współczesnego establishmentu korporacji 

energetycznej energetyki WEK-PK i „klasa” przedrozbiorowej oligarchii (magnackiej, 

szlacheckiej, z takimi instytucjami jak np. liberum veto). 

4. Polityka jądrowo-energetyczna PEP2040, wyeksponowanie w niej sprawiedliwej 

transformacji energetycznej (na rzecz interesów energetyki węglowej), a dalej ofensywa 

rządowo-korporacyjna na rzecz transformacji energetycznej WEK-PK → WEK-OZE 

(z „gigantycznymi” farmami wiatrowymi i PV, z wielkimi elektrowniami szczytowo-

pompowymi, z uwłaszczeniem wybranych samorządów na funduszach sprawiedliwej 

transformacji zmierzające do zawłaszczenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji   

„podpadają” w pełni pod współczesną wersję węgierską oligarchizacji, tworzoną wewnątrz UE. 

5. Mianowicie jest to w wersji polskiej budowa typowego korporacjonizmu autorytarnego, 

czyli jest to oligarchizacja za pomocą takich mechanizmów jak niszczenie historycznego etosu 

kadr energetycznych z jednej strony, a z drugiej budowanie niekompetentnej nowej oligarchii 

korporacyjnej, tym razem już energetyki WEK-OZE (w środowisku politycznego psucia 

edukacji, prawa, osłabiania samorządów, likwidacji wolnych mediów, …). 
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6. Równolegle z procesem  oligarchizacji następuje w polityce energetycznej psucie 

społeczeństwa za pomocą wszechogarniających energetykę narkotycznych 

(ponadwymiarowych dla danej fazy transformacji energetycznej) systemów wsparcia; 

najdrastyczniejszym przykładem tych systemów były systemy wsparcia dla źródeł PV w latach 

wyborczych 2019 i 2020. 

7. Uspołecznienie transformacji energetycznej za pomocą Zielonego Ładu i unijnych 

pieniędzy powodujące wymieszanie niewiedzy i błędów poznawczych  (zrównanie statusu tych 

dwóch kategorii w narracji dominującej części grup interesów – polityków, korporacji 

energetycznej WEK-PK, nauki, mediów, NGO-ów, …) spowodowało na początku 2021 r.  

najbardziej niebezpieczne (bo  najbardziej destrukcyjne ze społecznego punktu widzenia)  

zagrożenie dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu (platforma PPTE2050). Jest nim 

mechanizm „urządzania” się społeczeństwa (zwłaszcza zaczątków klasy średniej) w tworzonej 

przestrzeni politycznej  (nazwany przez Kisiela, w innej przestrzeni politycznej, urządzaniem 

się w czarnej  „d…”). Mianowicie, jest to osuwanie się w energetyce, kluczowego działu 

gospodarki dla państwa, w korporacjonizm autorytarny.  

 

Zagrożenia scharakteryzowane w p. 1 do 7 wymagają bezwzględnie odpowiedzi ze strony 

koncepcji transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu (platforma PPTE2050), a następnie 

interaktywnych działań na Ścieżkach 1 i 2. Odpowiedzi mają generalnie podstawę 

w następujących  hipotezach 1,2,3.       

 

Hipoteza 1. Transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu jest koncepcją z natury (z istoty) 

demokratyczną. Na obecnym etapie stosunków społecznych  jest w długim horyzoncie 

czasowym z natury silniejsza od polityków. W tym kontekście siła elektroprosumeryzmu jest   

porównywalna z siłą rewolucji przemysłowych pobudzanych w ciągu 300 lat przez rozwój 

energetyki WEK-PK (w tym przez elektryfikację, której początki przypadają na koniec XIX 

w.) i z siłą rewolucji cyfrowej (trwającej ostatnie 50 lat).  

 

Hipoteza 2. Transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu może być traktowana jako 

unikatowa droga (oprócz dróg realizowanych w strefie euroatlantyckiej przez USA i UE oraz 

względem drogi chińskiej, charakterystycznej poza strefą euroatlantycką) osiągnięcia celu 

politycznego 2050, które świat „zadekretował” w postaci Porozumienia Paryskiego. 

Unikatowość transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu polega na tym, że zapewnia ona 

realizację celu politycznego UE rozszerzonego (w porównaniu z celem Porozumienia 

Paryskiego) do Agendy 2050 w postaci neutralności klimatycznej i Europejskiego Zielonego 

Ładu (Agendy mającej wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy), jednak nie w postaci 

celu politycznego, a na podstawach fundamentalnych (na podstawie tripletu 

paradygmatycznego obejmującego paradygmaty: prosumencki, egzergetyczny 

i wirtualizacyjny). 

 

Hipoteza 3. Rewolucje przemysłowe doprowadziły do ukształtowania się ustroju społecznego, 

w którym na górze była oligarchia polityczno-przemysłowa, a na dole klasa robotnicza. 

Rewolucja cyfrowa wytworzyła ustrój, w którym na górze jest oligarchia polityczno-
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korporacyjna (z dominującym establishmentem globalnych firm cyfrowych), a na dole klasa 

pracowników korporacyjnych  i społeczeństwo ukształtowane przez globalne firmy cyfrowe).  

Elektroprosumeryzm w kontekście procesów społecznych jest zgodny z unijną Agendą 2050, 

której celem jest społeczeństwo obywatelskie (funkcjonujące w środowisku zasady 

pomocniczości): korzystające z wolności obywatelskich, ale odpowiedzialne także za siebie, 

w całości i w wymiarze jednostkowym. Jednocześnie elektroprosumeryzm jest  

kontrpropozycją dla polskiej transformacji energetycznej bazującej na polityce jądrowo-

energetycznej PEP2040 (p.4 do 7). 

 

Potrzebne działania na Ścieżkach 1 i 2, osadzone w hipotezach 1, 2, 3 zostaną przedstawione 

w ramach Konwersatorium IE 23 lutego 2021 r.    

 

Jan Popczyk, 19 lutego 2021 r. 

Wersja alpha  

 


