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BEZWZGLĘDNYM WYMAGANIEM METODYCZNYM
ANALIZY SWOT W WYPADKU MONO RYNKU ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ OZE JEST JEGO TRAKTOWANIE
W KATEGORIACH INNOWACJI PRZEŁOMOWEJ



BEZPIECZEŃSTW0 ENERGETYCZNE
co się kryje pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego

w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku ?

1. Bezpieczeństwo KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) ?

istnieje wielkie, bardzo kosztowne wyzwanie techniczne (zagrożenie), które 
trzeba systematycznie redukować  (odchylenie częstotliwości → utrata 
stabilności → black out) ! 

2. Bezpieczeństwo grup (polityczno-korporacyjnych) interesów ? 

istnieją wielkie interesy, które trzeba obnażyć  (rynki paliw kopalnych, a w 
elektroenergetyce: miliardowe inwestycje w źródła wytwórcze → opłata 
systemowo-sieciowa → ceny transferowe) !

3. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej użytkownikom ?

istnieje rynkowy róg obfitości, ale poza modelem rozwoju naśladowczego, w 
ramach modelu innowacji przełomowej (trzeba z niego skorzystać, w 
szczególności w modelu rozwoju endogenicznego: prosumenci, niezależni 
inwestorzy, klastry, …) ! 
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Energetyka
przez kolejne lata będzie areną brutalnej wojny propagandowej 



SWOT TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI
problemem nie jest już bezpieczeństwo energetyczne,

problemem jest opór grup interesów

Struktura analizy SWOT

(S – strengths, W – waknesses, O – opportunities, T – threats)

w kontekście transformacji energetyki

czynniki/wyróżniki pozytywne negatywne

wewnętrzne

mono rynek energii elektrycznej OZE
S W

zewnętrzne

energetyka WEK w szerokim środowisku, od 

rządowej polityki energetycznej (krajowej) aż po 

transformację cywilizacyjną (globalną)

O T



MOCNE STRONY
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Potencjał rozwojowy mono rynku energii elektrycznej OZE – rozwój 
endogenczny i nowe: technologie, ekonomika, uwarunkowania społeczne, 
metoda energetyki

Dwa już istniejące sieciowe parytety cenowe: 1° - inteligentnej infrastruk-
tury i źródeł OZE w środowisku krańcowych kosztów krótkookresowych 
(cenotwórstwa czasu rzeczywistego) oraz 2° - efektywności energetycznej 
i źródeł OZE w środowisku kosztów unikniętych (krańcowych kosztów 
długoterminowych/inwestycyjnych). Potencjał (startowy) tych parytetów 
tylko w segmencie ludnościowym EP i tylko dla dwóch technologii, LED i PV 
(łącznie z inteligentną infrastrukturą) obejmuje nie mniej niż 20% 
obecnego krajowego rynku energii elektrycznej WEK㊀ (mechanizm 
rynkowy pobudzenia: ujawnienie elastyczności cenowej popytu na rynku 
WEK㊀ za pomocą substytucji prosumenckiej na rynku NI/EP)

Potencjał dyfuzji mono rynku energii elektrycznej OZE do środowiska 
(całej) energetyki prosumenckiej. Bazą tej dyfuzji są: efektywność usług 
multienergetycznych, przekształcenie kosztów zakupu energii i paliw 
(około 180 mld PLN/rok) w inwestycje prosumenckie, kapitał niezależnych 
inwestorów (nie mniejszy niż 300 mld PLN) oraz kompetencje młodego 
pokolenia w segmencie ludnościowym EP w zakresie szeroko rozumianej 
cyfryzacji

Potencjał transformacyjnej redukcji rocznego (pierwotnego) rynku paliw 
kopalnych „1500/1000/500” TWh w mono rynek energii elektrycznej OZE 
„250/200” TWh



DEFICYTY
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Brak (na razie) dostatecznie rozwiniętego centrum kompetencyjnego, 
stworzonego przez krajowe środowisko uznające nieuchronność 
transformacji energetyki, zdolnego odpowiadać nadążnie na 
gwałtownie narastające potrzeby w zakresie kształtowania mono rynku 
energii elektrycznej OZE

Brak podręczników (z jednej strony jest to w pewnym stopniu słabość 
środowiska pro-transformacyjnego, ale brak ten ma też drugi wymiar, 
mianowicie oznacza obiektywnie, że zmiana, w skali globalnej, 
paradygmatu rozwojowego energetyki jest wprawdzie nieodwracalna, 
ale  jeszcze się nie zakończyła)

Brak (na razie) kapitału społecznego, działającego na rzecz 
transformacji energetyki, a z drugiej strony rozwijającego się w
środowisku tej transformacji (według przykładów z bliskiego i 
bezpośredniego otoczenia Polski: Szwajcaria, Austria, Niemcy, i przede 
wszystkim Skandynawia)

Niezdolność (na razie) środowisk prorozwojowych do stworzenia 
przekazu medialnego w sprawie mono rynku energii elektrycznej OZE, 
adresowanego do społeczeństwa, zmuszającego rząd do zaniechania 
petryfikacji energetyki (włączenia Polski w globalny nurt transformacji 
energetyki) 



SZANSE
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Zmiana (transformacja) cywilizacyjna (świata/globalna) obejmująca sferę 
realnej gospodarki (rewolucja technologiczna, nowa ekonomia) oraz procesy
społeczne (rewolucja społeczna w szerokim znaczeniu)

Ratyfikacja (globalna) układu paryskiego 2015 (w ciągu niespełna roku),
a z drugiej strony szybkie przesuwanie w globalnym przekazie politycznym 
akcentów z polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego na 
transformację energetyki jako platformę innowacyjności przełomowej
i kształtowania nowego globalnego układu sił     

Realizacja reelektryfikacji OZE strefy euroatlantyckiej w trybie innowacji 
przełomowej, a z drugiej strony odejście od modelu naśladowczego rozwoju 
(pierwotnego) całej energetyki i budowa mono rynku energii elektrycznej 
OZE przez Indie, potencjalnie przez Afrykę, a w dużym stopniu także przez 
Chiny. Potencjał obniżki krańcowych kosztów transformacyjnych (horyzont 
2050) zaspokajania potrzeb energetycznych (w skali globalnej w wypadku 
gospodarstwa domowego jest to obniżka z 1000 do 900 $/rok, Berlin 2017) 

Szokowe wygaszenie w latach 2015-2016 inwestycji na rynkach energetyki 
paliw kopalnych, w tym przede wszystkim na rynkch wytwarzania energii 
elektrycznej, i ich alokacja na mono rynki energii elektrycznej OZE, przy 
jeszcze bardzo dużym potencjale obniżki cen technologii na tych ostatnich 
do 2020 roku (zwłaszcza cen akumulatorów elektrycznych, ogniw 
fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych, pomp ciepła, technologii 
domów pasywnych i technologii z obszaru inteligentnej infrastruktury)



ZAGROŻENIA

Krajowy korporacyjno-rządowy opór transformacyjny mający przyczynę
w braku transformacyjnych kompetencji oraz w interesach grupowych (w 
tym w interesach bezproduktywnej infrastruktury, rozrastającej się szybko 
pod wpływem wsparcia dla energetyki, realizowanego w Polsce
w systemie etatystycznym)

Zdezorientowane/zmanipulowane społeczeństwo, poddane przez krajowe 
grupy interesów, w tym przez grupy syndykalistyczne, nowoczesnym 
technikom oddziaływania realizowanym (świadomie lub nie)
z uwzględnieniem podatności ludzi na ucieczkę od wolności (a także 
podatności ludzi na syndrom sztokholmski); z drugiej natomiast strony 
problemy społeczne związane z nieuchronnością bardzo trudnej 
restrukturyzacji naprawczej całej energetyki, w tym górnictwa węgla 
kamiennego   

Polityczno-korporacyjny, terroryzm energetyczny (naftowo-gazowy)
ze strony państw o niskich standardach demokratycznych oraz interesy 
globalnych, z obszaru państw demokratycznych, korporacyjnych 
dostawców dóbr inwestycyjnych dla energetyki WEK 

Pogłębienie marginalizacji Polski w UE (dwóch prędkości), związane z 
blokowaniem unijnej transformacji energetyki; wejście w strefę (jedną z 
trzech na świecie) postkolonializmu realizowanego przez globalny 
korporacjonizm 



OK

Ceny, PLN/MWh 

obecny rynek
nowy model 

rynku

krańcowe ceny transformacyjne 
(horyzont 2050)

miks węglowo-
jądrowo-gazowy

mono rynek energii 
elektrycznej OZE

OK5 140 > 140

OK4 280 (A) > 280 580

OK3 360 (B) < 360

OK2 570 (C) < 570

OK1 680 (G z VAT) < 680 1000 600

Roczny koszt usług energetycznych, PLN/gospodarstwo domowe

OK1 14 000 < 14 000 20 000 6000

JAK BĘDĄ DZIAŁAĆ (JEŚLI BĘDĄ) KOSZTY KRAŃCOWE
I MONO RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ OZE ?

Wytwarzanie energii elektrycznej, PLN/MWh
1. Obecna cena (uśredniona) na rynku wytwarzania – 180
2. Ceny z krajowych analiz inwestycyjnych: bloki węglowe – 350
3. Ceny z jednolitego rynku unijnego: bloki jądrowe – 500; źródła PV – 350, źródła 

wiatrowe (lądowe) – 350, źródła biogazowe bilansujące – 500
Magazynowanie/akumulatory, cena za pojemność – 800 PLN/kWh    



METODA NOWEJ ENERGTYKI: KOSZTY KRAŃCOWE, ZASADA KOSZTÓW UNIKNIĘTYCH
PROSUMENCKIE KOSZTY KRAŃCOWE DŁUGOOKRESOWE (INWESTYCYJNE)

CENA GRANICZNA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ANALIZY PROSUMENCKICH KOSZTÓW 
UNIKNIĘTYCH (CGEEPKU)

Prosumenckie gospodarstwo domowe (OK1)  
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zapotrzebowanie [MWh]

321

cena [PLN/MWh]

1000

680

LED
CGEEPKU

<70 PLN/MWh

PV-router
CGEEPKU

600 PLN/MWh

PV-NM
CGEEPKU

700 PLN/MWh

off grid
PKF = 1000 PLN/MWh

PV-NM-A
CGEEPKU

800 PLN/MWh

Prosumencka krzywa cenowa popytu „zewnętrznego”
(obecnie całkowicie zaspakajanego przez KSE)

Koszty uniknięte (krańcowe długookresowe)
w praktyce inwestycyjnej prosumenta z segmentu ludnościowego 



METODA NOWEJ ENERGTYKI: KOSZTY KRAŃCOWE, ZASADA KOSZTÓW UNIKNIĘTYCH
KOSZT KRAŃCOWY TRANSFORMACYJNY NA RYNKU WEK㊀

(OK5 – market coupling; OK4 – RB, RDN, RDB; OK1/OK2/OK3 – CCR)
KOSZTY KRAŃCOWE DŁUGOOKRESOWE (INWESTYCYJNE)

CENY GRANICZNE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ANALIZY ALOKACJI WYTWARZANIA
POZA RYNEK WEK㊀

Rynek WEK㊀między osłonami OK5 i OK4  

160   TWh 

Wytwarzanie [TWh]

135100

cena [PLN/MWh]

580

180
OK5

market coupling
140 PLN/MWh

Miks węglowo-jądrowo-gazowy
cena krańcowa transformacyjna
na osłonie OK4 

Krzywa cenowa podaży własnej rynku WEK㊀

Alokacja wytwarzania energii elektrycznej na rynku WEK㊀

poza ten rynek oraz jego redukcja za pomocą inwestycji proefektywnościowych 

280
OK1

LED, PV
< 680 PLN/MWh



KSE

400/220 kV

110 kV/SN
GPZ

SN/nN

KLASTRY ENERGETYCZNE

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE

(obszary wiejskie – 30% rynku)SIECI 110 kVSIEĆ PRZESYŁOWA

MIKS ENERGETYCZNY 
JEDNOLITY 

RYNEK 

EUROPEJSKI

Opracowanie: J. Popczyk

Opracowanie graficzne: M.Fice
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AUKCJE KLASTROWE
NARZĘDZIE OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

I WSPOMAGANIA ROZWOJU ENDOGENICZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH

CHARAKTERYSTYCZNE ZADANIA PODMIOTÓW KLASTROWYCH

Samorządy. Kreowanie strategii rozwoju gmin/powiatu w zakresie gospodarki 
obiegu zamkniętego. Szerzej: wykorzystanie lokalnych zasobów
i zaspokajanie potrzeb mieszkańców na rzecz: dywersyfikacji rolnictwa, 
pasywizacji budownictwa, elektryfikacji ciepłownictwa i budowy infrastruktury 
transportu elektrycznego (likwidacja smogu), cyfryzacji lokalnej gospodarki  
Niezależni inwestorzy (NI). Innowacyjne inwestycje na rzecz rozwoju 
klastrowego mono rynku energii elektrycznej (głównie inwestycje w 
infrastrukturę techniczną umożliwiającą realizację synergicznych łańcuchów 
wartości, wymagającą zaawansowanego know how)
Prosumenci (EP). Inwestycje (własne) na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb 
energetycznych (z wykorzystaniem klastrowych zasobów), ukierunkowane na 
zwiększenie majątku własnego
Operatorzy (OSD). Restrukturyzacja/rewitalizacja systemu operatorskiego,
w szczególności  infrastruktury sieciowej SN/nN na rzecz rozwoju mono rynku 
energii elektrycznej (przystosowanie infrastruktury do nowych potrzeb w 
zakresie publicznej obserwowalności klastrowego mono rynku energii 
elektrycznej oraz w zakresie automatyki i sterowania infrastrukturą za pomocą 
cenowych sygnałów sterowniczych)
Przedsiębiorcy (MŚP). Produkty i usługi (deweloperstwo, projektowanie, 
montaż, serwis) na rzecz rozwoju endogenicznego obszarów wiejskich,
w szczególności w części dotyczącej realizacji zadań klastrów energetycznych13


