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1. Analiza stanu obecnego – doświadczenia 30. lat demokratyzacji państwa i 

urynkowienia polskiej gospodarki 

 

Zmiana ustrojowa, którą na dobre rozpoczęły czerwcowe wybory 1 w 1989 roku, wśród 

radykalnych zmian niemal we wszystkich obszarach polityczno - społeczno – gospodarczej 

rzeczywistości, postawiła jedno z kluczowych pytań dotyczących docelowego modelu systemu 

elektroenergetycznego w Polsce. Spór dotyczył zarówno kwestii własnościowych, jak i 

technicznych, związanych ze źródłami energii. 

Opcja liberalna od początku postulowała prywatyzację całego systemu, z kolei grupy przekonane 

o konieczności utrzymania w elektroenergetyce dominacji własności publicznej, zdecydowanie 

przeciwstawiają się tak ukierunkowanym zmianom. Ten etatystyczny model wspierają zwłaszcza 

środowiska związane z górnictwem, w ty ze szczególnym zaangażowaniem związki zawodowe. 

Urynkowienie polskiej gospodarki, przystąpienie do Unii Europejskiej, podpisanie kolejnych 

międzynarodowych zobowiązań (m.in.: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 

klimatu - Nowy Jork  9 V 1992 r., Protokół z  Kioto, Konwencja sztokholmska, Konferencja ONZ 

w sprawie zrównoważonego rozwoju - Rio de Janeiro 2012 r., Dyrektywa UE w sprawie 

odpowiedzialności  za  środowisko  2013 r.)  w  zakresie  szeroko  rozumianej  ochrony  środowiska  

naturalnego, spowodowało, że głównym dylematem strategicznym polskiej elektroenergetyki 

dotyczył właściwych proporcji pomiędzy własnością prywatną, a własnością publiczną firm 

energetycznych oraz optymalnej  struktury miksu energetycznego: ile energii z węgla a ile z 

innych źródeł? 

 

Utrzymujące się w kolejnych latach, a nawet postępujące, upolitycznienie sektora 

elektroenergetycznego przesądziło o strukturze miksu energetycznego, w którym zdecydowanie 

dominuje energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach węglowych. W kolejnych programach 

i politykach rządowych pojawiała się koncepcja budowy elektrowni atomowych. Oczywiście 

walory OZE – odnawialnych źródeł energii – zostały dostrzeżone przez polityków i docenione 

przez rynek, ale w żadnej z strategicznych koncepcji nie przyznano im statusu źródła 

podstawowego.  

XXI wiek, sytuacja geopolityczna (Chiny w 2018 roku odnotowały 30% udział OZE w miksie, 

Kalifornia deklaruje osiągnięcie w 2045 roku 100% produkcji energii z OZE, propagowana 

zwłaszcza przez UE neutralność klimatyczna), polityka  zrównoważonego rozwoju, nakładają na 

decydentów obowiązek podjęcia kluczowych decyzji w kierunku radykalnej transformacji 

polskiej energetyki. 
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2. W kierunku monizmu elektrycznego OZE 

 

Czym jest monizm elektryczny OZE? Jest cywilizacyjnym Projektem XXI wieku1. 

Elementami składowymi tego projektu są: 1) reelektryfikacja OZE (i sukcesywne zwiększanie 

efektywności  w tradycyjnym obszarze użytkowania energii elektrycznej) 2) elektryfikacja 

ciepłownictwa, zawsze po pasywizacji budownictwa (i w harmonii z konieczną zmianą polityki 

zagospodarowania przestrzennego kraju oraz z powszechnym cywilizacyjnym – powolnym – 

autoograniczaniem się społeczeństwa w sferze konsumpcji „mieszkaniowej”   3) Elektryfikacja 

transportu, realizowana równolegle ze zmianą cywilizacyjną od samochodu stojącego w 

„korkach” i na trawnikach do wydajnego transportu publicznego, ale przede wszystkim jest to 4) 

uwolnienie społecznej świadomości i indywidualnej wyobraźni od energetikusa, i wzniesienie 

się człowieka na wyższy stopień rozwoju. 

 

Monizm elektryczny OZE cechuje się wielokrotnie wyższą efektywnością termodynamiczną i 

ekonomiczną (w tym również ekologiczną) niż energetyka paliw kopalnych (elektroenergetyka, 

ciepłownictwo, sektor paliw transportowych, górnictwo, gazownictwo razem wzięte). Jest  

nieporównywalnie prostszy od energetyki paliw kopalnych. Jest łatwo skalowalny w pełnym 

zbiorze rozwiązań, zarówno w ujęciu podmiotowym, jak i przedmiotowym. W ujęciu 

podmiotowym obejmuje: gospodarstwo domowe (w domu jednorodzinnym i w budynku 

wielorodzinnym), gospodarstwo rolne, spółdzielnię i wspólnotę mieszkaniową oraz osiedle 

deweloperskie, sektor MMSP (w tym przemysł ICT, spożywczy, samochodowy, maszynowy i 

budowlany), samorządy (od gminy wiejskiej po Warszawę i Górnośląsko Zagłębiowską 

Metropolię), wielkie przedsiębiorstwa/sieci korporacyjne (przemysłowe, infrastrukturalne, 

handlowo-usługowe), wreszcie cały kraj. W ujęciu przedmiotowym obejmuje szeroki zbiór, 

rozciągający się na budynki jednorodzinne i wielorodzinne, obiekty samorządowe i w sferze 

usług, budynki przemysłowe, procesy przemysłowe w wielkim przemyśle (chemicznym, 

hutniczym, górniczym), infrastrukturę krytyczną (kolejową z podstacjami trakcyjnymi, drogową 

z siecią terminali do ładowania samochodów elektrycznych). 

Transformacja nie może mieć charakteru defensywnego, oznaczającego zmiany poszczególnych 

sektorów energetycznych jedynie w trybie innowacji przyrostowych, co oznaczałoby 

transformację polegającą na dostosowywaniu się do regulacji unijnych na najniższym możliwym 

poziomie. Musi mieć charakter ofensywny - chodzi o transformację do monizmu elektrycznego 

 
1 Szerzej na ten temat: Jan Popczyk ppte2050.pl 
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OZE 2050, budowanego w trybie innowacji przełomowej. 

Tak ukierunkowana transformacja wymaga zaangażowania szerokiego grona interesariuszy, a co 

za tym idzie, przezwyciężenia wielu barier i uprzedzeń. Konieczna jest zmiana sposobu myślenia 

oraz zmiana pozycji grup interesów. Proces ten musi się odbywać wielotorowo, wieloaspektowo, 

wielopodmiotowo oraz wielośrodowiskowo. 

Kluczowa jest w tym procesie rola samorządu terytorialnego, co najmniej w trzech aspektach, 

JST: w roli prosumenckiej (w obszarze zadań własnych); w roli nadzorcy i kreatora   szkolnictwa 

ponadpodstawowego – zawodowego (umiejętności i kwalifikacje) oraz edukacji (kształtowanie 

powszechnej świadomości); w roli władczej - decyzyjnej (w zakresie realizacji zasady 

pomocniczości). 

Niezwykle ważną rolę do odegrania przypisano szeroko rozumianej nauce, dzięki której kreowane 

są m.in. kompetencje na poziomie wyższym.   

Udział sektora MMSP w trzech rolach: prosumenckiej; inwestorów (na rynku wschodzącym 1 

energii elektrycznej); dostawców usług i urządzeń na rynki 2xUEP (rynki urządzeń i usług dla 

energetyki prosumenckiej). Obecni operatorzy energetyczni. 

Należy również uwzględnić rolę sektora NGO, który jest kluczowym kreatorem kapitału 

społecznego. 

 

3. Redukcja pięciu krytycznych błędów poznawczych transformacji energetyki 

 

Radykalną transformację energetyki znacząco ogranicza, a wręcz uniemożliwia, zakorzenienie w 

społecznej świadomości stereotypów dotyczących sposobów produkowania energii, jej przesyłu, 

form zakupu oraz użytkowania, co dotyczy zarówno odbiorców indywidualnych jak i zbiorowych. 

Ugruntowany przez dziesięciolecia sposób myślenia, uniemożliwia budowanie strategii 

transformacji energetyki w kategoriach innowacji przełomowej. Powolna ewolucja, kosmetyczne 

zmiany, doraźne działania nie prowadzą do rozwiązania kluczowych problemów, wręcz stają się 

przeciwskuteczne, wprowadzając chaos, oddalający wdrożenie docelowego rozwiązania 

systemowego, jakim jest monizm elektryczny OZE 2050. 

Zdiagnozowano pięć krytycznych błędów poznawczych transformacji energetyki, których 

eliminacja pozwoli na wdrożenie koniecznych zmian. 

1. Błąd prognozy - Jest to błąd w sferze zapotrzebowania na energię: „zapotrzebowanie na energię 

będzie dynamicznie rosło” (polskie prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną z 1970 

roku, sięgające po rok 2000, w skrajnej postaci przekraczały 5-krotnie jej rzeczywiste zużycie). 

2. Błąd liczby odbiorców – w Polsce jest prawie 18 mln odbiorców, mających umowę o 

przyłączenie z 5 dominującymi operatorami OSD,  na dzień dzisiejszy są to skomplikowane 
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umowy z każdym z odbiorców, generujące ogromne koszty transakcyjne, blokujące konkurencję 

i innowacje. Docelowa zmiana ma przyczynić się do „przekształcenia” (potencjalnie) ponad 10 

mln skomplikowanych umów operatorów OSD z klientami w dodatkowe – bardzo „proste” – 

pozycje „należność za energię elektryczną” w fakturach wystawianych przez spółdzielnie 

mieszkaniowe zasilające gospodarstwa domowe za pomocą wewnętrznych instalacji 

budynkowych (również przez wspólnoty mieszkaniowe, deweloperów, właścicieli budynków). 

3. Błąd nieadekwatności źródeł OZE - „a jak słońce nie świeci, jak wiatr nie wieje” -  błąd tkwi 

w poglądach (brak wiedzy!) redukujących strukturę źródeł OZE do dwóch technologii 

wytwórczych: źródeł wiatrowych lądowych i fotowoltaicznych. Błąd „żywi” się brakiem wiedzy 

na temat szerokiej palety technologii zasobnikowych, w szczególności na temat gwałtownego 

przyspieszenia technologicznego w obszarze akumulatorów elektrycznych. Przede wszystkim 

jednak żywi się brakiem wiedzy o potencjale nowego sposobu użytkowania energii elektrycznej. 

4. Syndrom sieciowo-systemowy KSE - „każdy prosument, każdy wirtualny system 

elektroenergetyczny WSE powstający oddolnie musi dostosować się do istniejącego systemu 

KSE” i dalej, „a ten będzie istniał zawsze”. Błąd ten blokuje niezbędne odwrócenie relacji, 

wynikające z trzech przesłanek: istniejącego poziomu technologicznego, z uwarunkowań 

ekonomicznych i z etapu rozwojowego procesów społecznych. Są to przesłanki wymagające 

odwrócenia relacji. Odwrócenia polegającego na tym, że to istniejący system KSE musi się od 

zaraz zacząć dostosowywać do potencjału monizmu elektrycznego OZE 2050. 

5. Błąd ceny przeciętnej - jest silnie uwarunkowany monopolem sieciowym (obecnie bardziej 

regulacyjnym) i „rozerwaniem” konkurencyjnych rynków czasu rzeczywistego (RCR) oraz 

długoterminowych rynków inwestycyjnych. Generalnie oznacza to zastępowanie metod 

optymalizacji rozwoju systemów energetycznych rynkiem zaspakajania potrzeb energetycznych. 

 

4. Badanie ankietowe  

 

Dla opracowania Strategicznego Projektu Transformacji Energetycznej do monizmu 

elektrycznego OZE 2050, przygotowano ankietę dotyczącą GZM Górnośląsko -Zagłębiowskiej 

Metropolii.  

Pytania zawarte w ankiecie są w założeniu jedną z heurystyk transformacji energetycznej w 

horyzoncie 2050, mającej na celu pobudzenie zasobów kreatywności zbiorowej. Z jednej strony 

propozycja jest nastawiona na twórcze wydawania sądów prowadzących do wykazania błędów 

poznawczych, które są niewątpliwie największą barierą transformacji energetycznej. Z drugiej 

jednak strony bazuje na rozpoznaniu/opisie  transformacji energetycznej (już rozpoznanej i 

opisanej na platformie ppte2050.pl) 
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Celem ankiety było skonfrontowanie idei monizmu elektrycznego OZE z wiedzą osób 

zaangażowanych w proces transformacji energetyki, świadomych konieczności wprowadzania 

przełomowych innowacji i radykalnych zmian, w tym zmian w sposobie myślenia. 

Przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 33 osób, związanych ze środowiskiem  

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. 

Ankieta składa się z 7 pytań. W każdym z nich możliwe jest wskazanie jednej z odpowiedzi do 

wyboru i/lub w ostatnim podpunkcie udzielenie odpowiedzi otwartej, która może być zarówno 

uwagą do samego pytania, jak i sugerowaniem innej możliwości.  

 

W kolejnych pytaniach wybory i odpowiedzi respondentów kształtowały się w następujący 

sposób: 

1. Jaka liczba umów odbiorców (łącznie z prosumentami) dotyczących energii 

elektrycznej jest właściwa dla GZM w 2050? 

□ 0,9  mln (liczba odbiorców „umownych” posiadających umowę z operatorem OSD, stan 

2018)  

□ 0,3 mln (liczba przyłączy sieciowych operatora OSD, stan 2018) 

□ inna, zaproponuj ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

W możliwych do wyboru odpowiedziach kolejno zaznaczyło stosownie 13, 12 ankietowanych, 9 

wpisało swoje pytania, uwagi i sugestie. Odpowiedzi dotyczące liczby umów różniły się znacząco 

między sobą: 0,45 mln, 1 mln, 1,2 mln, 1,5 mln, 2 mln, 4 mln 

Odnotowano odpowiedzi: 

- czy nie powinno to być w relacji do ogólnej liczby odbiorców? Nie mogę odpowiedzieć, nie 

znając ile będzie odbiorców w ogóle; 
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- ważne jest skąd wzięły się te liczby, czy poprawnie zostały podane i jaka myśl (sens) 

przyświecała autorowi pytania; 

- dążenie do zera, idąc z trendem rozliczania się w czasie rzeczywistym. Pomijając odbiorców 

użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. 

 

2. Które rozwiązanie jest właściwe dla GZM w zakresie budownictwa, i jego pasywizacji, w 

horyzoncie 2050? 

□ rewitalizacja 1 mln mieszkań (80% istniejących zasobów) do standardu budynku 

pasywnego; wyburzenie 260 tys. mieszkań (20% istniejących zasobów) i budowa w ich 

miejsce nowych pasywnych; budowa nowych 130 tys. mieszkań pasywnych (wzrost liczby 

mieszkań w GZM o 10% względem stanu 2018) 

□ rewitalizacja 650 tys. mieszkań (50% istniejących zasobów) do standardu budynku 

pasywnego; wyburzenie 650 tys. mieszkań (50% istniejących zasobów) i budowa w ich 

miejsce nowych pasywnych; budowa nowych 260 tys. mieszkań pasywnych (wzrost liczby 

mieszkań w GZM o 20% względem stanu 2018)     

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 

 

 

 
 

 

W możliwych do wyboru odpowiedziach kolejną zaznaczyło stosownie 12,15 

ankietowanych, 4 dołączyło następujące uwagi i sugestie: 

- rewitalizacja 500 tys., wyburzenie 250 tys., budowa 100 tys. nowych pasywnych; 

- rewitalizacja 50 % bez wyburzenia (koszt społeczny!) + nowe zasady budownictwa; 

- zbyt duże ryzyko odpowiedzi przy braku wiedzy na temat zmiennych – koszty społeczne; 

- ważne jest skąd wzięły się te liczby, czy poprawnie zostały podane i jaka myśl (sens) 

przyświecała autorowi pytania. 
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3. Które rozwiązanie jest właściwe dla GZM w zakresie dostaw ciepła w horyzoncie 2050? 

□ wszystkie budynki przyłączone są do centralnej sieci ciepłowniczej zasilanej 

wielkoskalowymi źródłami kogeneracyjnymi WEK: węglowymi (30%) i gazowymi (70%) 

□ wszystkie budynki wielorodzinne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przyłączone są 

do centralnej  sieci ciepłowniczej zasilanej źródłami kogeneracyjnymi gazowymi (100%); 

pozostałe budynki, oprócz domów jednorodzinnych, zasilane są z indywidualnych źródeł   

kogeneracyjnych gazowych; domy jednorodzinne są zasilane pompami ciepła 

□ wszystkie budynki wielorodzinne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przyłączone są 

do zdecentralizowanych systemów ciepłowniczych (powstałych w wyniku restrukturyzacji 

dominującego sieciowego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, dostosowanych do spółdzielni i 

wspólnot) zasilanych źródłami kogeneracyjnymi gazowymi (100%), własnymi i 

konkurencyjnymi (niezależnych inwestorów); pozostałe budynki są zasilane pompami ciepła 

□ wszystkie budynki są zasilane pompami ciepła 

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 

 

 
 

Respondenci mogąc wskazać jedną z 4 odpowiedzi do wyboru i/lub dodać swoją sugerowaną, 

dokonali kolejno wyboru po: 3,8,16,3,3 ankietowanych. 

W przypadku odpowiedzi innej niż możliwa do wyboru z ankiety, wpisano następujące 

odpowiedzi: 

- ważne jest skąd wzięły się te liczby, czy poprawnie zostały podane i jaka myśl (sens) 

przyświecała autorowi pytania 

- domy jednorodzinne zasilane pompami ciepła, natomiast wielorodzinne itp. przyłączone do 

sieci ciepłowniczej (kopalnia dużo ciepła oddaje do powietrza, huty, elektrownie) – 

przebudowa w sposób umożliwiający wykorzystanie tego ciepła, które już jest 

marnotrawione. 
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4. Które rozwiązanie jest właściwe dla GZM w zakresie gospodarki odpadami 

i gospodarki obiegu zamkniętego w horyzoncie 2050? 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,3 t, udział recyklingu i kompostowania – 45%  

(wskaźniki 2018 przeciętne dla Polski) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,5 t, udział recyklingu i kompostowania – 50%  

(wskaźniki 2018 przeciętne dla UE) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,8 t, udział recyklingu, kompostowania 

i mineralizacji – 50%  (wskaźniki 2018 przeciętne dla Danii, ilość odpadów na mieszkańca 

najwyższa w UE, drugi wskaźnik nie obejmuje mineralizacji – nie jest jeszcze w Danii 

stosowana) 

□ ilość odpadów na mieszkańca – 0,3 t, udział recyklingu, kompostowania 

i mineralizacji – 70%  (udział recyklingu i kompostowania 2018 przeciętny dla Niemiec, 

najwyższy  w UE, drugi wskaźnik nie obejmuje mineralizacji – nie jest jeszcze 

w Niemczech stosowana) 

□ inne rozwiązanie, zaproponuj …………………………………………………………... 

 

 
 

 

Wskazania w kolejnym pytaniu, w którym można było dokonać wyboru  jednej odpowiedzi 

spośród 4, przedstawiają się w następujących liczbach: 2,5,3,20 oraz 3 odpowiedzi otwarte 

uczestników badania ankietowego. 

Odnotowano wpisy: 

- nie wiem ile będzie ton odpadów w przyszłości, brak wiedzy na temat innych koniecznych 

zmiennych; 

- nieprodukowanie odpadów, czysta technologia, odejście od postrzegania rozwoju w 

kategoriach wzrostu konsumpcji – zmiana paradygmatu rozwoju 

- 100 % recyklingu i utylizacji. 
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5. Jaka liczba samochodów na tysiąc mieszkańców, i jakich, jest właściwa dla GZM 

w 2050? 

□ 700 tradycyjnych (stan 2018) 

□ 1000 tradycyjnych (liczba o 40% większa od obecnej) 

□ 250 tradycyjnych (stan 2018 w Amsterdamie, Kopenhadze, Nowym Jorku, …) 

□ 500 tradycyjnych i 500 elektrycznych (zasilanych akumulatorami, ewentualnie 

wodorowymi ogniwami paliwowymi) 

□ 250 elektrycznych (zasilanych akumulatorami, ewentualnie wodorowymi ogniwami 

paliwowymi)  w środowisku dobrze rozwiniętego transportu publicznego, car sharingu 

i zmniejszania się potrzeb na skutek rosnącego znaczenia telepracy oraz rozwoju przemysłu 

4.0  

□  inna, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 

 
 

 

W kolejnym pytaniu należało dokonać wyboru jednej spośród pięciu odpowiedzi i/lub 

dołączyć odpowiedź otwartą. Rozkład wskazań był następujący: 0,0,3,6,16,8 odpowiedzi 

uczestników badania. 

Wskazano inne rozwiązania i wątpliwości: 

- 250 tradycyjnych, 250 elektrycznych, 250 wodorowych, 

- 200 tradycyjnych + 400 eko, 

- nie wiem czy będą samochody, nie wiem jaki będzie układ zamieszkania, schemat życia, 

pracy itd. (np. styl życia). Zbyt wiele niewiadomych, 

- rozwój sieci miejskich tj. ilość dąży do zera, 

- ograniczenie do minimum (zera). Rozwój transportu zbiorowego, 

- możliwie jak największą ilość elektrycznych nawet w stosunku 2:1 wykorzystując do 

ładowania energię elektryczną pozyskiwaną z OZE (panele fotowoltaiczne). 
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6. Które rozwiązanie jest właściwe/pożądane dla GZM w zakresie budowania terminali 

ładowania samochodów elektrycznych i wykorzystania stacji benzynowych do transferu 

pomostowego paliw transportowych na rynek wschodzący 1 energii elektrycznej w 

horyzoncie 2050? 

□ rozwiązanie w postaci ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli 

w postaci zaangażowania (wsparcia) ze strony GZM  i operatora OSD w budowę 1000 

terminali ładowania do końca 2020 r.)   

□ rozwiązanie w postaci konkurencyjnego – będącego wynikiem ustrojowej reformy – rynku 

wschodzącego 1 energii elektrycznej   

□  inne, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 

 

 
W pytaniu dotyczącym terminali ładowania, istniała możliwość wskazania jednego z dwóch 

rozwiązań i/lub wpisania własnej odpowiedzi. Odpowiedź pierwszą zaznaczyło 10 osób, 

drugą 18, odnotowano również 2 wpisy: powinno być 500 terminali oraz musi być 

zaangażowanie administracji publicznej, ryzykowne pozostawienie wszystkiego rynkowi. 

 

7. Co jest czynnikiem decydującym z punktu widzenia potrzeby transformacji 

energetycznej GZM do monizmu elektrycznego OZE 2050 

□ zmniejszenie kosztów pokrycia potrzeb energetycznych wszystkich, którzy je mają 

o 30 … 40% (w cenach stałych) 

□ realizacja kryteriów polityki klimatycznej (zastąpienie energii chemicznej paliw 

kopalnych potrzebnych GZM, wynoszącej 66 TWh napędową energią elektryczną brutto ze 

źródeł OZE wynoszącą 12 TWh i redukcja emisji CO2 wynoszącej 11 mln ton do zera)  

□ wsparcie dla przebudowy struktury społecznej GZM (klasy, warstwy w ujęciu 

socjologiczno-ekonomicznym)   

□ wsparcie zmian stylu życia ludzi w kierunku zgodnym ze zrównoważonym rozwojem (w 

ujęciu humanistycznym) 

□  inny, zaproponuj ……………………………………………………………………….. 
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Ostatnie pytanie w badaniu ankietowym, dotyczące transformacji energetycznej, zawierało 4 

odpowiedzi do wyboru i/lub możliwość wpisania własnych sugestii. Wskazania kolejnych 

możliwości dokonało stosownie 8,9,3,15 ankietowanych. Dwie ankietowane osoby dołączyły 

wypowiedzi otwarte: - wszystkie powyższe ryzykowne, wsparcie dla przebudowy struktury 

społecznej – nie czuję się na siłach chcieć przemian w tym zakresie. Nie mam takiej potrzeby. Nie 

wiem, jak będą przebiegać zmiany;  racjonalizacja postępowania i kierunków rozwojowych w 

perspektywie niekoniecznie ograniczonej technologiami obecnymi - docelowe zmniejszanie 

użycia energii i kwestie klimatyczne.  

 

5. Wnioski z badania ankietowego oraz rekomendacje  

 

Przede wszystkim badania ankietowe oraz rozmowy prowadzone z ankietowanymi wykazały, że 

wyobrażenie o transformacji energetyki w Polsce i wyobrażenie o strukturze rynku energii w 

horyzoncie 2050 jest niejasne i mocno nastawione na działania spółek korporacyjnych 

(energetycznych), a nie prosumentów. Dodatkowo należy zauważyć, że pytania były odbierane 

bardzo indywidualnie, z perspektywy własnego obecnego położenia (np. obecnej sytuacji 

prowadzonego przedsiębiorstwa), a nie z perspektywy przyszłych potrzeb energetycznych. 

Przeprowadzone z ekspertami dyskusje wykazały konieczność opracowania dodatkowego 

zestawu pytań ankietowych, które docelowo będą przekształcone na interfejs systemu SCADA. 

Docelowym efektem tak przygotowanej ankiety i przeprowadzonej ankietyzacji będzie bilans 

energetyczny i określone potrzeby na usługi energetyczne.  

 

 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

7. Transformacja energetyczna


