
Czy przyszłość Energetyki  
może być związana z... 

                    

Temat konkursu: 
“Wyzwania sektora paliwowo-energetycznego w świetle zmieniających  

się uwarunkowań rynkowych i formalno - prawnych.”

?
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Globalny stan  
energetyczny  

i paliwowy złóż  
światowych 

historia

Rozwój cywilizacji jest nierozerwalnie związany z wykorzystaniem 
surowców mineralnych, w tym kopalnych surowców 
energetycznych. 

Historia energetyki: 

1. Potrzeba ciepła, następnie prądu. 
2. Rewolucja przemysłowa XVIII wieku opierała się przede 

wszystkim na węglu. 
3. Ropa naftowa na przełomie XIX i XX wieku aktywowała 

rozwój przemysłu motoryzacyjnego. 
4. Po II WŚ gaz ziemny stał się surowcem używanym również 

w przemyśle chemicznym. 
5. W drugiej połowie XX wieku energia jądrowa była głównym 

punktem zaczepienia perspektywy rozwoju energetyki. 
Jednak wzbudzała kontrowersje ze względu na siłownię 
atomową w Czarnobylu. Mimo to ostatnie konstrukcje przy 
wykorzystaniu nowoczesnej technologii powinny odsunąć 
negatywny wizerunek reaktorów jądrowych. 

6. Ostatnie lata to koncentracja na źródłach odnawialnych.



Złoża ropy naftowej na świecie



Przyrost ilości wydobycia jak i zasobów węgla systematycznie zwalnia. 

Złoża węgla na świecie



Zasoby przemysłowe gazu  
ziemnego na świecie



Udziały w energii 
odnawialnej na świecie

W 2015 roku inwestycje w paliwa kopalne spadły o 25%. 
 
Ropa naftowa i gaz ziemny nadal notują coroczne wzrosty 
produkcji i konsumpcji rzędu 2-3%. W 2015 roku nasze, polskie 
paliwo odnotowało pierwszy spadek od 1998. 
Światowa produkcja węgla zmalała o 4% w stosunku do 2014. 
Odnawialne źródła energii wyprodukowały w ciągu 2015 roku 
23,7% energii elektrycznej.  

W porównaniu do roku poprzedniego, to wzrost o 0,9%. Łączna 
moc ekologicznych źródeł prądu na całym świecie wzrosła rok 
do roku o 8,7%. Powstaje dużo farm wiatrowych i elektrowni 
słonecznych. W 2015 roku stanowiły one ok. 77% wszystkich 
nowych zielonych źródeł energii. W samej UE blisko 90% nowo 
wybudowanych źródeł energii stanowiły te odnawialne.



Prognozy światowej 
energetyki

Potrzeby rosną szybciej niż wydobywanie, stąd wartość 
energetyczna pochodząca z ograniczonych surowców powinna 
się systematycznie podnosić. 

Energia słoneczna jest tańsza i ekologiczniejsza do otrzymania, 
jednak nie tak bardzo efektywna jak forma z wykorzystaniem 
surowców. 

Moja teza:  
W pewnym momencie dojdzie jednak do sytuacji, gdy 
z powodów finansowych zacznie się opłacać używanie 
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 
zamiast tych dotyczących składników pochodzenia 
naturalnego. To może być kwestia 50 - 100 lat.



Problemy globalne w energetyce
Obiektywne: 

1. Oszczędność energii 
2. Wpływ światowej energetyki na efekt cieplarniany 
3. Wzrost cen nośników energii powyżej uzasadnionego poziomu (ropa naftowa) 

Subiektywne: 

1. Destabilizacja na Bliskim Wschodzie, wojna w Iraku (obecność 61,5% 
udokumentowanych zasobów ropy naftowej i 40,4% zasobów gazu ziemnego) 

2. Surowce powstają przez miliony, a nawet miliardy lat, a nasza cywilizacja 
operuje skalą w setkach, czy najwyżej tysiącach lat. 

3. Ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel nie mają obecnie substytutów, które 
sprostałyby zapotrzebowaniu na energię. (energia jądrowa nie sprostała 
problemom technologicznym reaktorów 4 generacji) 

4. Źródła energii odnawialnej nie są tak efektywne jak pozyskiwanie surowcowe. 

Nadzieja tkwi w otrzymywaniu energii z wodoru i innych ogniw paliwowych, jednak 
nie do końca jest to wystarczające w perspektywie 30-50 lat.



Co to jest BlockChain?
Łańcuch bloków służący do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach 
zawartych w internecie. W sytuacji nasycenia jednego bloku jest tworzony następny. 
W łańcuchu średnio co 10 minut pojawia się nowy blok. 

Zawiera informacje o transakcjach np. handlowych, stanów własności, udziałów, 
akcji, sprzedaży, kupna, wytworzeniu energii elektrycznej, kupnie lub sprzedaży walut, 
w tym kryptowalut, w tym walut elektronicznych. 

Założenia:  
Utrzymanie zbiorowej księgi rachunkowej transakcji w postaci cyfrowej, rozproszonej po 
całej sieci, w takich samych kopiach. Peer - Peer bez centralnych komputerów, systemów 
zarządzających i weryfikujących transakcje. Księga otwarta dla wszystkich, ale w pełni 
zabezpieczona przed niepowołanym dostępem przez skomplikowane narzędzia 
kryptograficzne. Użytkownik ma wgląd tylko w swoje transakcje. Dzięki temu zapisowi 
transakcje są publiczne lub publiczne w ramach praw dostępu dla danego użytkownika 
wraz z całą historią, od samego początku istnienia blockchain do chwili obecnej.



BlockChain 
jako model 

działania

Bazy danych replikowane na komputerach użytkowników.  

W modelu otwartym, serwery rozprowadzają bazę na komputery 
wszystkich zainteresowanych użytkowników. 

W modelu półotwartym lub zamkniętym bazy rozprowadzane 
są tylko na komputery uprawnionych użytkowników np. organy 
administracji, czy podmioty zabezpieczające rynek. 

Każda zmiana informacji w bazie wymaga uzgodnienia 
z pozostałymi użytkownikami. System odporny na manipulację 
poszczególnymi elementami. Przejęcie jednego komputera nie 
wpływa na informacje w systemie. Nie ma centralnego punktu, 
który mógłby być narażony na ataki. 

Krócej?  
Zdecentralizowana harmonia między wspólnotą 
użytkowników dotycząca przebiegu i kontrolowania 
historii transakcji.



BlockChain w sektorze energetycznym

Przeprowadza się pierwsze projekty pilotażowe przez oddziały B+R.  

BlockChain może być narzędziem rozliczającym transakcje na rynku 
energetycznym. Rozproszone rejestry stosują tzw. “inteligentne umowy” w celu 
automatyzacji narzędzi dla sektora energetycznego od platform obsługi klienta 
indywidualnego (płatność za nośniki energii, podpisywanie umów, publikację 
dokumentów) po budowę struktur całego systemu.  

Stworzenie giełd energii umożliwiających rejestrację transakcji i zapisywanie 
ich historii na BlockChainie oraz rozliczanie ich za pomocą regulowanego 
(choćby przez publicznego nadzorcę rynku) pieniądza elektronicznego. 

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się także stworzenie platformy płatności 
w systemach elektromobilności.



Elementy rynku energii 
elektrycznej

1. Wytwórcy 

2. Podmioty zajmujące się sprzedażą na rzecz jednego 

lub grupy wytwórców 

3. Właściciel sieci 

4. Operator sieci przesyłowej 

5. Spółki dystrybucyjne 

6. Operatorzy sieci dystrybucyjnej 

7. Podmioty zajmujące się zakupem na rzecz odbiorców 

8. Podmioty zajmujące się wyłącznie obrotem energią, 

rynek ofertowy.
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Po co BlockChain w energetyce?

Zdecentralizowanie 
przechowywania 

danych, 
dokonywanie 

płatności i 
weryfikacji 
transakcji, 

zawieranie tzw. 
smart - contractów

Zlikwidowanie 
pośredników w 

kwestiach 
biznesowych

Możliwość 
bezpośredniego 
nawiązywania 

kontaktów pomiędzy 
podmiotami 

znajdującymi się po 
sąsiedzku i 
odsprzedaż 
nadwyżki 

wykupionych ilości 
prądu

Konsument miałby 
szansę zarządzać 
umowami i sam 

określać warunki 
poboru i zużycia 

energii elektrycznej

Wzbogacenie rynku 
lokalnego i handlu 

o prywatnych 
producentów przy 
użyciu np. paneli 
fotowoltaicznych, 

czy turbin 
wiatrowych 
(sprzedaż 
sąsiadom)



Skutek nadrzędny: 

Zmniejsza 
koszty zakupu 

prądu 
i pozbywa się 
pośredników

Użycia BlockChaina w energetyce na świecie

Niemiecka firma Eon 
Włoska firma Enel  
W Europie i USA wdraża się 
system Enerchain służący do 
handlu hurtowego energią 
i synchronizacji procesów 
związanych z jej przesyłem. 
Spółka Innogy wdraża na terenie 
Niemiec sieć stacji ładowania 
samochodów elektrycznych 
opartych na sieci bloków



Aktualny stan dystrybucji 
energetyki w Polsce

Koncesję na dystrybucję prądu ma 300 podmiotów 
gospodarczych. 

5 największych dystrybutorów, wydzielonych z dawnych 
zakładów energetycznych. 

Lokalna działalność dystrybucyjna jest prowadzona przez firmy 
posiadające własne sieci energetyczne, np. Polenergia 
posiadająca własną sieć na osiedlu Marina Mokotów 
w Warszawie lub PKP Energetyka, która oferuje swoje usługi 
klientom zlokalizowanym niedaleko zelektryzowanych sieci 
kolejowych.



Koncepcja BlockChain  
w Polsce

Projekty BlockChain obejmują: 

+ uproszczenie transakcji na rynku energii elektrycznej 

i wykorzystaniem do tego blockchaina ~ Energa 

+ tzw. “inteligentne sieci”~ Tauron 

+ Billon i wysyłanie klientom umów oraz tzw. 

tokenizacja energii ~PGNiG 

+ system rozliczeń automatyzujący procesy zawierania 

transakcji między prosumentami a operatorami sieci 

dystrybucyjnej



1. Z czasem cena energii pochodzącej 
z surowców będzie zbliżona do 
energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych. 

2. Technologia BlockChain obniża koszt 
zakupu energii i zapewnia sprzedaż 
bezpośrednią oraz odsprzedaż 
“sąsiadom”.

Wnioski



Przygotował: Mateusz Piepiórka 
student Politechniki Warszawskiej, 
Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie, I rok, I stopień

Bibliografia: 

“ŚWIATOWE ZASOBY SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH - WNIOSKI DLA POLSKI”   
Autorzy: Eugeniusz Mokrzycki, Roman Ney, Jakub Siemek („Rynek Energii” – nr 6/2008) 

https://cyfrowaekonomia.pl/blockchain-revolution-energetyka/ 
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/ener_srod/rozdzial1.pdf  
https://www.cire.pl/publikacje/gielda/art004.pdf  
https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec/ 
http://biznesalert.pl/blockchain-w-energetyce-analiza/  
https://enerad.pl/rynek-energii/dodatkowo/osd-dystrybutorzy/ 
https://www.green-projects.pl/energia-odnawialna-w-statystyce/  
https://www.green-projects.pl/zielona-energia-statystyki/  
 
 

Czy przyszłość 
Energetyki może 

być związana 
z BlockChain?

https://cyfrowaekonomia.pl/blockchain-revolution-energetyka/
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/ener_srod/rozdzial1.pdf
https://www.cire.pl/publikacje/gielda/art004.pdf
https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec/
http://biznesalert.pl/blockchain-w-energetyce-analiza/
https://enerad.pl/rynek-energii/dodatkowo/osd-dystrybutorzy/
https://www.green-projects.pl/energia-odnawialna-w-statystyce/
https://www.green-projects.pl/zielona-energia-statystyki/

