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Wymiary zarzÈdzania energiÈ:
podejĂcie multilateralne
Jan Polaszczyk*
Rozwój technologiczny implikuje ciÈgïy wzrost popytu na energiÚ, co stwarza potrzebÚ kontroli
jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Powstaje w tym zakresie wiele nowych rozwiÈzañ,
zarówno technologicznych, jak i systemowych. MajÈc powyĝsze na uwadze, zoptymalizowane
zarzÈdzanie energiÈ promujÈce ekologiczne zachowania w róĝnych skalach jest niezwykle
istotne. ZarzÈdzanie energiÈ to tematyka czÚsto podejmowana przez autorów literatury,
jednakĝe brak w niej jednolitej nomenklatury podziaïu zagadnienia. Opracowania traktujÈ
jedynie o konkretnych zastosowaniach przedmiotu niniejszego artykuïu. Autor podejmuje
próbÚ stworzenia klasyfikacji podziaïu zarzÈdzania energiÈ w róĝnych wymiarach, opierajÈc
siÚ na badaniach literatury przedmiotu. Ponadto artykuï zawiera odniesienie wielu pïaszczyzn
energetyki do funkcji zarzÈdzania.
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Dimensions of Energy Management: Overall Approach
Technological development implies a constant increase in energy demand, which creates
abneed for an effective tool for control of its production, distribution and consumption. There
are a variety of solutions that have come up recently in the technological and system approach
to this cause. Having said this, optimized energy management which promotes eco-friendly
behaviors in different scales seems to be essential. Energy management is a subject widely
taken up by literature authors, yet it has not been summarized and its consistent nomenclature has not been created. Existing works only consist of specified solutions of the described
subject. The author attempts to create a classification of division of energy management in its
many dimensions on the basis of a related literature review. Moreover, this article refers many
perspectives of energy to main management functions.
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1. Wprowadzenie
Energetyka w swojej multilateralnoĂci
dotyka niemal kaĝdego aspektu funkcjonowania wspóïczesnych gospodarek, a co za
tym idzie równieĝ ich podstawowych elementów – konsumentów i przedsiÚbiorstw.
Wpïyw sektora energetycznego na kondycjÚ
gospodarki w tych fundamentalnych zakresach jest znaczny. DostÚpnoĂÊ do energii,
jej ceny czy w koñcu forma jej konsumpcji
sÈ elementarnymi determinantami rozwoju
cywilizacyjnego. Sïusznym zatem wydaje
siÚ zapytanie o istotÚ zarzÈdzania energiÈ
zarówno z poziomów personalnego, organizacyjnego, jak i gospodarki jako caïoĂci.
Czy wïaĂciwym jest odgórne zarzÈdzanie
energiÈ i odgórna jej dyspozycja? Czy przyszïoĂÊ, zwïaszcza w dobie przemysïu 4.0
niesie ze sobÈ globalne regulacje energetyczne dotyczÈce wszystkich jej aspektów?
I w koñcu, czy moĝliwym jest stworzenie
efektywnego systemu zarzÈdzania energiÈ
na wszystkich jej pïaszczyznach? Celem
niniejszego opracowania jest ukazanie
istoty zarzÈdzania energiÈ na wielu polach,
próba usystematyzowania definiowania
zarzÈdzania energiÈ w literaturze i wskazanie poruszanych koncepcji tego zagadnienia przez wspóïczesnych autorów poprzez
analizÚ literatury przedmiotu.

2. ZarzÈdzanie energiÈ
– pojÚcie i istota
Energia to przede wszystkim wielkoĂÊ
fizyczna, wyraĝona w jednostkach pracy
ib skalarna (https://sjp.pwn.pl/slowniki/energia.html). Przyjmuje ona róĝne formy, przykïadowo energia mechaniczna, elektryczna,
cieplna, chemiczna, jÈdrowa i in. (Gronkowska, 1994, s. 155). Wyraĝana jest wbdĝulach
[J], jednakĝe spotkaÊ siÚ moĝna ze sïusznie odmiennymi oznaczeniami dotyczÈcymi
jej róĝnych form, np. ciepïo [°C, °K], praca
[W], prÈd elektryczny [A, kWh], kaloria [cal]
czy erg [erg]. Energia charakteryzuje stan
ukïadu fizycznego materii jako jego zdolnoĂÊ do wykonywania pracy. Norma ISO
50001 definiuje energiÚ jako elektrycznoĂÊ,
paliwa, para, ciepïo, sprÚĝone powietrze,
ibinne podobne media, przy czym odnosi siÚ
do róĝnych form energii, wïÈczajÈc energiÚ
w formie odnawialnej, którÈ moĝna zakupiÊ,
przechowywaÊ, obrabiaÊ, stosowaÊ wbwyposaĝeniu lub procesie lub odzyskiwaÊ. Zmiana
postaci energii oraz moĝliwoĂÊ – umiejÚt-
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noĂÊ dokonania tej zmiany jest fundamentem funkcjonowania energetyki na Ăwiecie
i korzystania z niej przez gatunek ludzki.
Przykïadowo, energiÚ elektrycznÈ pozyskuje siÚ poprzez spalenie paliwa, po czym
wykorzystuje siÚ jÈ do napÚdzenia silnika
elektrycznego ibwbkonsekwencji stosowania
energii kinetycznej, wytworzenia Ăwiatïa czy
transmisji ciepïa na wiÚkszÈ skalÚ.
Tabela 1 przedstawia stworzonÈ przez
W.b Smila macierz konwersji energii i procesów temu towarzyszÈcych.
Naleĝy ponadto wspomnieÊ o stosowanym podziale energii na pierwotnÈ EP, uĝytecznÈ EU oraz koñcowÈ EK [kWh/m2 rok]
stosowanym w bilansowaniu energetycznym
budynków.
ZarzÈdzanie energiÈ jest problematykÈ
szeroko podejmowanÈ przez autorów literatury przedmiotu, jednakĝe gruntowny
przeglÈd istniejÈcych dzieï wskazuje na
brak opracowañ w zakresie jednoznacznej
nomenklatury omawianego zagadnienia.
Nie powstaï do tej pory podziaï zarzÈdzania
energiÈ pozwalajÈcy zastosowaÊ go do jej
rodzajów i pïaszczyzn pomimo wysokiego
poziomu istotnoĂci przedmiotu rozwaĝañ.
TematykÚ tÚ podejmowaïo wielu autorów,
jak A. Azizi, S. Peyghami, H. Mokhtari,
F. Blaabjerg (2019); M. Krzaczek, J.bFlorczuk i J. Tejchman (2019); Wang, Li,
Wang, Sun (2019); D.I. Roberts, S. Brown
(2019), jednakĝe kaĝdorazowo odnoszÈc
siÚ do konkretnego problemu zwiÈzanego
z zagadnieniem, najczÚĂciej podejmujÈc
materiÚ jej technicznego lub systemowego
zastosowania czy optymalizacji. ZarzÈdzanie energiÈ w budynkach i gospodarstwach
domowych znajduje duĝe odzwierciedlenie w opracowaniach naukowych tematyki. WiÚkszoĂÊ ostatnich prac skupia siÚ
na ideach aplikacyjnych majÈcych na celu
minimalizowanie kosztów energetycznych
w okreĂlonych areaïach i przedziaïach czasowych (Leithon, Werner i Koivunen, 2020,
s. 1165). Ponadto, za pomocÈ przykïadów
przywoïani autorzy wskazujÈ na nastÚpujÈce rodzaje zarzÈdzania energiÈ:
• strategie umoĝliwiajÈce integracjÚ energii odnawialnej z sieciÈ poprzez magazynowanie energii lub jej bilansowanie;
• down–top, oddolne zarzÈdzanie popytem na energiÚ (Demand Side Response);
• rozwiÈzania bazujÈce na teorii gier;
• system handlowy energii odnawialnej;
• rozwiÈzania zarzÈdzania energiÈ mikrosieci;
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• kooperacyjne zarzÈdzanie energiÈ, rozwiÈzanie zdecentralizowane;

• zarzÈdzanie energiÈ w czasie rzeczywistym.

Tabela 1. Macierz konwersji energii
Do
Z

Elektromagnetyczna

Elektromagnetyczna

Chemiczna

Termiczna

chemiluminescencyjna radiacja termiczna

Kinetyczna

Elektryczna

Nuklearna

Grawitacja

przyspieszanie promieniowanie
reakcje gamma,
ïadunku, fosfor elektromagnetyczne bomby atomowe

Chemiczna

fotosynteza,
fotochemia

procesy chemiczne

wrzenie,
dysocjacja

radioliza

elektroliza

kataliza
radiacyjna,
jonizacja

Termiczna

absorpcja
solarna

spalanie

wymiana cieplna

tarcie

oporniki

rozszczepienie
poïÈczenie

Kinetyczna

radiometry

metabolizm, miÚĂnie

rozszerzalnoĂÊ
cieplna, silnik
spalinowy

przekïadnie

silniki elektryczne,
elektrostrykcja

radioaktywnoĂÊ, spadanie
bomby atomowe obiektów

Elektryczna

ogniwa
sïoneczne,
fotowoltaika

ogniwa paliwowe,
baterie

zjaw.
termoelektryczne, generatory
emisja
konwencjonal.
termoelektronowa

Nuklearna

reakcja
gammaneutron

baterie
atomowe

unoszenie
obiektów

Grawitacja

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Smil, 2008, s. 14.

Istotnym zagadnieniem poruszanym wb literaturze jest wïaĂnie koncepcja
Demand Side Management (DSM). Operuje ona okreĂlonymi zagadnieniami, jak
np. zarzÈdzanie popytem i podaĝÈ energii, zarzÈdzanie ïadunkiem energii, reakcji
podaĝy energii czy automatyzacji dyspozycji
ïadunku energii – okreĂlenia te odnoszÈ
siÚ do bilansowania produkcji i konsumpcji
energii elektrycznej (Khan, Razzaq, Khan,
Fatima, Owais, 2018, s. 773–785). Pomimo
szerokiego spektrum zagadnieñ wciÈĝ
brakuje spójnego, wïaĂciwego dla caïoĂci
nomenklatury podziaïu porzÈdkujÈcego
przedmiot niniejszego opracowania.

3. Wymiary przedmiotowe
i uĝytkowe zarzÈdzania energiÈ
PodejmujÈc tematykÚ zarzÈdzania
energiÈ i odnoszÈc jÈ do wielu pïaszczyzn,
naleĝy wskazaÊ na wymiary jej uĝytkowania
przez czïowieka, czyli swego rodzaju skale
czy teĝ „agregaty behawioralne” dotyczÈce
odpowiednich jednostek gospodarczych.
Implikuje to utworzenie modelu macierzy uĝytkowania energii w otoczeniu, co
pozwoli uporzÈdkowaÊ dalsze rozwaĝania
(rys. 1).
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Rysunek 1. Wymiary uĝytkowe zarzÈdzania energiÈ

WYMIAR GLOBALNY
WYMIAR KRAJOWEGO/LOKALNEGO
SEKTORA ENERGETYCZNEGO

WYMIAR
PODSTAWOWEJ
JEDNOSTKI SPOŁECZNEJ
(gospodarstwa domowe)

WYMIAR OSOBISTY
(personalny)

WYMIAR
PRZEDSIĘBIORSTW,
INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

½ródïo: opracowanie wïasne.

ZarzÈdzanie energiÈ stanowi zatem zïoĝony, wielowymiarowy proces (w swoim
charakterze ciÈgïy i zbieĝny z czÚstotliwoĂciÈ jej uĝytkowania, czyli powtarzalny
–b stÈd charakter procesu), majÈcy na celu
optymalizacjÚ pozyskania, dystrybucji
ibzuĝycia energii we wszystkich jej formach
i na wszystkich jej pïaszczyznach, którego
elementy moĝna spróbowaÊ odnieĂÊ do
wspomnianych funkcji zarzÈdzania. Naleĝy
podkreĂliÊ w tym miejscu wïaĂciwoĂÊ zastosowania naleĝytych instrumentów dla odpowiednich form energii, które zmieniajÈ siÚ
w zaleĝnoĂci od wybranego jej charakteru
ibutylitaryzmu.
Kolejnym proponowanym podziaïem jest
podziaï na wymiary przedmiotowe zarzÈdzania energiÈ. Energia bowiem moĝe byÊ
zuĝywana przez samÈ materiÚ wb postaci
przedmiotów wytworzonych przez czïowieka
i zasilanych niÈ. Implikuje to eksploatacjÚ
zasobów energetycznych przez uĝytkowników tych przedmiotów, którzy ponadto
korzystajÈ równieĝ z zasobów wb opisanym
juĝ wymiarze personalnym. IdÈc dalej, ci
uĝytkownicy tworzÈ spoïeczeñstwa, które
sumarycznie obsïugiwane sÈ przez energetyczne systemy gospodarek, w których siÚ

36

znajdujÈ. Przedmiotowe wymiary zarzÈdzania energiÈ prezentuje rysunek 2.
Rysunek 2. Przedmiotowe wymiary zarzÈdzania
energiÈ
GOSPODARKA

MATERIA

LUDZIE

½ródïo: opracowanie wïasne.

Z energii korzystaÊ mogÈ ludzie, poprzez
uĝytkowanie przedmiotów zasilanych
energiÈ, którzy z kolei tworzÈ gospodarki
równieĝ z nich korzystajÈce. Rysunek 2
wskazuje na wzajemne oddziaïywania opisywanych wymiarów. NiewÈtpliwie ludzie
oddziaïujÈ na sprzÚty, z których korzystajÈ,
co równieĝ spotyka siÚ ze sprzÚĝeniem
zwrotnym, gdyĝ materia w postaci sprzÚtów wymaga podejmowania konkretnych
akcji przez ich uĝytkowników. Co wiÚcej,
gospodarka w znacznej czÚĂci oparta jest na
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materii przedmiotowej sïuĝÈcej do wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii
ib w konsekwencji wciÈĝ stara siÚ sprostaÊ
popytowi na energiÚ i jej utensylia, który to
popyt zgïaszany jest przecieĝ przez zbiorowoĂci spoïeczne. Kaĝdy z przedstawionych
elementów wpïywa równieĝ na wzajemne
pomiÚdzy nimi oddziaïywania, kreujÈc ich
charakter i wciÈĝ umoĝliwiajÈc ich rozwój
w postaci postÚpu technologicznego i rozwoju cywilizacji. W tym ujÚciu zarzÈdzanie
energiÈ to optymalizacja gospodarowania
posiadanymi zasobami energetycznymi
wbcelu zaspokojenia potrzeb ludzi i wymagañ stawianych przez materiÚ przedmiotu,
poïÈczonych ze sobÈ w systemie gospodarczym.

4. Funkcje zarzÈdzania a wymiary
uĝytkowe zarzÈdzania energiÈ
Podstawowe funkcje zarzÈdzania to
planowanie, organizowanie, przewodzenie
ibkontrola (Fayol, 1916, s. 2, 15; 1930; Griffin, 2002, s. 11–12; Stabryïa, 2012 i in.).
PodejmujÈc próbÚ odniesienia tych funkcji
do zarzÈdzania energiÈ, naleĝy uprzednio
wskazaÊ istotÚ energii w zakresie podejmowanej tematyki. Planowanie dotyczy przede
wszystkim produkcji oraz dyspozycji energii
do zuĝycia w okreĂlonej iloĂci i czasie.
• W wymiarze personalnym odnosi siÚ do
zdefiniowania zapotrzebowania energetycznego organizmu i zaprojektowania
czasookresów zuĝycia w trakcie jego
mniej lub bardziej intensywnego funkcjonowania – sen, praca, uprawianie
sportu – wiÈĝe siÚ to z odpowiednim
dostosowaniem diety czy aktywnoĂci
fizycznej i umysïowej. Ponadto dotyczy osobistych urzÈdzeñ korzystajÈcych
zb energii i w znacznym stopniu wpïywajÈcych na funkcjonowanie jednostki
(np.bsmartfon).
• Wymiar gospodarstwa domowego sprowadzi planowanie energetyczne do
planowania zuĝycia zasobów energetycznych w postaci prÈdu elektrycznego
czy ciepïa uĝytkowego (ogrzewanie,
ciepïa woda), zazwyczaj w budynku lub
jego czÚĂci stanowiÈcej staïe miejsce
zamieszkania. Implikuje to przygotowanie szeregu dziaïañ majÈcych na celu
umoĝliwienie przeprowadzenia tych
podstawowych procesów, którymi to
dziaïaniami mogÈ byÊ np. magazynowanie opaïu na sezon grzewczy, serwis

infrastruktury czy optymalizacja zuĝycia
energii elektrycznej poprzez m.in. ujÚcie
wydatków na niÈ w budĝecie gospodarstwa domowego czy ewentualne przeprowadzenie termomodernizacji wspomnianego budynku. Zagadnienie to
reguluje norma PN-EN ISO 15603:2017
– Energetyczne wïaĂciwoĂci uĝytkowe
budynków (ISO/TC 163, 2017).
• Planowanie w wymiarze przedsiÚbiorstw,
instytucji i organizacji sprowadzi siÚ do
zabezpieczenia Ărodków finansowych
w celu pokrycia wydatków na potrzeby
energetyczne przedsiÚbiorstwa oraz
uprzedniÈ preparacjÚ wïaĂciwych, niezbÚdnych procesów. W tym wymiarze
naleĝy takĝe zawrzeÊ planowane inwestycje majÈce na celu zwiÚkszenie efektywnoĂci energetycznej organizacji, które to
zagadnienie szeroko opisuje i certyfikuje
norma ISO 50001:2018 –bSystemy zarzÈdzania energiÈ (ISO/TC 301, 2018).
• Wymiar krajowego sektora energetycznego wymaga zaplanowania produkcji energii oraz dostaw paliw na
skalÚ daleko wiÚkszÈ niĝ dotychczas
omówione w niniejszym opracowaniu.
Jednostki spóïek energetycznych odpowiedzialne za ich produkcjÚ oraz dystrybucjÚ zobowiÈzane sÈ podejmowaÊ
dziaïania majÈce na celu utrzymanie
ciÈgïoĂci dostaw oraz sprawnoĂci infrastruktury, co prowadzi do multilateralnego planowania dyspozycji posiadanych
zasobów organizacyjnych, w tym biorÈc
pod uwagÚ sezonowoĂÊ, zjawiska klimatyczne czy otoczenie prawne.
• Globalny wymiar planowania energetycznego w Ămiaïej predykcji moĝna
okreĂliÊ jako wspólne dla tworów
makroekonomicznych, takich jak Unia
Europejska, OPEC czy innych wspólnot gospodarczych, jak równieĝ geograficznie wymuszonych rejonów kontynentalnych przewidywanie produkcji
ibkonsumpcji wszystkich rodzajów energii uĝytkowej dla tychĝe grup pañstw.
Implikuje to równieĝ refleksjÚ nad ogólnoĂwiatowym systemem zarzÈdzania
energiÈ, co na chwilÚ obecnÈ – biorÈc
pod uwagÚ sytuacjÚ geopolitycznÈ i interesy poszczególnych pañstw – wydaje siÚ
przedsiÚwziÚciem wrÚcz niemoĝliwym.
Organizowanie, czyli opracowanie
odpowiedniej konfiguracji zasobów, która
umoĝliwi sprawnÈ realizacjÚ zaplanowanych dziaïañ wobec energii sprowadzaÊ
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siÚ bÚdzie do rzeczywistego umoĝliwienia
przeprowadzenia procesów energetycznych uprzednio okreĂlonych (Griffin, 2002,
s.b11–12). Przykïadowo, bÚdzie to organizacja przestrzenna, budowa zespoïów, organizowanie procesów czy tworzenie wïaĂciwych struktur organizacyjnych.
• Wymiar personalny: organizacja wïasnych zasobów energetycznych, przygotowanie do ich uĝytkowania, jak
np.b ïadowanie osobistych urzÈdzeñ
elektronicznych, pozyskanie moĝliwoĂci
uzupeïnienia zasobów energetycznych
organizmu.
• Wymiar gospodarstw domowych:
ponownie organizacja zasobów energetycznych w postaci paliw oraz dostÚpu
do energii w ĝÈdanej formie dla czïonków tego podmiotu gospodarki.
• Wymiar przedsiÚbiorstw: czynnoĂci
majÈce na celu umoĝliwienie korzystania z energii w ĝÈdany sposób, dÈĝÈc
do wytworzenia i sprzedaĝy produktu,
jak równieĝ wïaĂciwego funkcjonowania
infrastruktury, niejednokrotnie zaleĝnej
od dostÚpu do energii w róĝnych jej formach.
• Wymiar sektora krajowego: przygotowanie do produkcji i dystrybucji energii w skali gospodarki krajowej, w tym
budowa i utrzymanie infrastruktury
dystrybucyjnej. Nowoczesne systemy
energetyczne powoli ewoluujÈ w Sieci
Inteligentne (Smart Grids) (Oĝadowicz,
2017, s. 1771), które w swojej zïoĝonoĂci
stawiajÈ kolejne wyzwania sektorowi.
• Wymiar globalny organizowania zarzÈdzania energiÈ moĝe byÊ sumÈ dziaïañ
wszystkich sektorów krajowych lub sektorów agregatów makroekonomicznych.
RozwaĝaÊ naleĝy zarówno kooperatywne
rozwiÈzania pomiÚdzy gospodarkami,
jak i scentralizowany, globalny system.
Przewodzenie, czy teĝ realizowanie
opracowanego i zorganizowanego planu
jest konsekwencjÈ nastÚpujÈcÈ po poprzednich elementach. Naleĝy podkreĂliÊ, iĝ
samo uĝytkowanie, czyli bieĝÈce korzystanie z energetycznych dóbr cywilizacyjnych
stanowi jedynie odïamek prezentowanej
koncepcji zarzÈdzania energiÈ, gdyĝ nieĂwiadomy zïoĝonoĂci procesu tejĝe po prostu wykonuje czynnoĂci konsumpcyjne bez
Ăwiadomej refleksji nad etapami jej planowania i organizowania. Spostrzeĝenie to
dotyczy przede wszystkim konsumentów
jednostkowych. CzynnoĂci trzeciej funk-
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cji zarzÈdzania podlegajÈce kwalifikacji
wbodpowiednich wymiarach sÈ nastÚpujÈce:
• Wymiar personalny – produkcja i konsumpcja energii w kaĝdej formie na
potrzeby osobiste czïowieka – posiïki,
zuĝycie baterii smartfona, samotna
podróĝ wïasnym Ărodkiem lokomocji,
wydatek/zysk energetyczny organizmu.
• Wymiar gospodarstwa domowego
–b realizacja konsumpcji energetycznej
przez gospodarstwo domowe. Naleĝy
wb tym miejscu podkreĂliÊ istnienie
poĂród gospodarstw domowych prosumentów, czyli producentów i konsumentów jednoczeĂnie – posiadaczy
funkcjonujÈcych instalacji wytwarzajÈcych energiÚ, na przykïad instalacje fotowoltaiczne lub grzewcze solarne, turbiny
prÈdotwórcze (wiatraki, generatory
biogazowe) i in. Takie jednostki gospodarcze wytwarzajÈ energiÚ na wïasne
potrzeby, a w przypadku przyïÈczenia
ich do sieci energetycznych sÈ wb stanie
nadwyĝkÚ produkcyjnÈ przekazaÊ dalej.
• Wymiar przedsiÚbiorstwa – ponownie,
realizacja procesów energetycznych
wbpoïÈczeniu z moĝliwoĂciÈ wystÚpowania prosumentów. Ustawa – Prawo energetyczne (DzU 1997 Nr 54, poz.b 348)
reguluje funkcjonowanie takich przedsiÚbiorstw, których dziaïalnoĂÊ w zakresie energetyki moĝe stanowiÊ konkretnÈ
czÚĂÊ caïoĂci prowadzonej dziaïalnoĂci.
CzynnoĂci w wymiarze tym to: pozyskanie energii, przetworzenie jej na
potrzeby procesu produkcyjnego i konsumpcja. Odbywa siÚ to w niemal kaĝdym aspekcie funkcjonowania wszystkich przedsiÚbiorstw. Niemoĝliwym jest
bowiem znaleěÊ firmÚ, która nie korzysta z energii. Warto tu teĝ przytoczyÊ
przeprowadzanie inwestycji optymalizacyjnych zuĝycie energii przez przedsiÚbiorców, jak np. instalacje sïuĝÈce do
kompensacji mocy biernej czy modyfikacja napÚdów pojazdów floty pojazdowej
przedsiÚbiorstwa.
• Wymiar gospodarki krajowej – przeprowadzenie czynnoĂci prowadzÈcych
do wytworzenia i dystrybucji energii
na poziomie kraju, dziaïalnoĂÊ zakïadów energetycznych sektora, dyspozycja mocy, reagowanie na wystÚpujÈce
zmienne, czy nawet realizowanie polityki energetycznej kraju. Istotnym elementem jest teĝ dÈĝenie do autonomii
energetycznej, likwidowanie zjawisk
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ubóstwa energetycznego, optymalizacja
wydatków na import surowców energetycznych, likwidowanie szczytowych
obciÈĝeñ sieci i in. Wymiar ten zawiera
w sobie czynnoĂci podejmowane przez
przedstawicieli rzÈdu czy spóïek, ale
równieĝ obejmuje agregaty czynnoĂci
caïego spoïeczeñstwa i gospodarki.
• Wymiar globalny – w przypadku zaistnienia odgórnie sterowanego systemu
zarzÈdzania energiÈ opartego na przemyĂle 4.0 czy teĝ zespolonych elementów
wiÚkszej caïoĂci przy koncepcjach typu
down-to-top w dowolnej makroskali
wymiar ten zawieraÊ bÚdzie ogóï czynnoĂci przeprowadzanych w celu optymalizacji globalnego wytwarzania i konsumpcji energii w kaĝdej formie ibpostaci
zarówno przez przedmioty, ludzi, jak
ibprzedsiÚbiorstwa.
Kontrola, czyli ostatnia z omawianych
funkcji zarzÈdzania w odniesieniu do energii to przede wszystkim bieĝÈcy monitoring
realizacji zaplanowanych procesów w trakcie ich realizacji, pomiar efektywnoĂci ich
przeprowadzenia po zakoñczeniu i odpowiedni feedback poïÈczony ze sprzÚĝeniem
zwrotnym w postaci naniesienia odpowiednim poprawek. Kontrola w kaĝdym z omawianych wymiarów róĝniÊ siÚ bÚdzie skalÈ
dziaïania i zïoĝonoĂciÈ procesów kontrolujÈcych, przykïadowo:
• Wymiar personalny – podsumowanie
miesiÈca aktywnoĂci fizycznej, ïÈczne
wydatki poniesione na zasoby energetyczne czïowieka, wnioski wynikajÈce
zb uĝytkowania powerbanków, dysonans
poeksploatacyjny urzÈdzeñ.
• Wymiar podstawowej jednostki spoïecznej – w tym wymiarze gospodarstwa mierzyÊ siÚ bÚdÈ z budĝetem miesiÚcznym/
rocznym, analizujÈc wydatki na rachunki
za prÈd, gaz, wÚgiel, etc. i dÈĝÈc optymalizacji finansów w tym zakresie. ByÊ
moĝe w tym etapie nastÈpi wnioskowanie o przyszïych inwestycjach energetycznych podejmowanych przez gospodarstwo.
• Wymiar przedsiÚbiorstw, instytucji
ib organizacji – obowiÈzki ustawowe
wb zakresie rachunkowoĂci obligujÈ
zwïaszcza wiÚksze organizacje do
sprawozdawczoĂci finansowej, która
uwzglÚdnia kategorie wydatków na
media uĝytkowe, w tym prÈd elektryczny,
paliwa, etc. Ponadto, przedsiÚbiorstwa,
które wdroĝyïy normÚ ISO 50001 trak-

tujÈ kontrolÚ procesów energetycznych
jako staïy element swojej dziaïalnoĂci.
Zbyt wysokie zuĝycie np. prÈdu czy gazu
bÚdzie skutkowaÊ wysokimi kosztami,
co przeïoĝy siÚ na koszt jednostkowy
produktu oferowanego przez przedsiÚbiorstwo i docelowo jego cenÚ, która
wb przypadku swojej podwyĝki bÚdzie
wpïywaÊ na konkurencyjnoĂÊ tego podmiotu ibjego sukces na rynku.
• Wymiar krajowy – kontrola w zarzÈdzaniu energiÈ na poziomie gospodarki krajowej to równieĝ ciÈgïe monitorowanie
posiadanych zasobów, moĝliwoĂci wydobycia i produkcyjnych, a takĝe ciÈgïoĂci dostaw importu energii. Omawiane
elementy sÈ skïadowymi bezpieczeñstwa
energetycznego, o które rozwiniÚte kraje
Ăwiadomie dbajÈ.
• Wymiar globalny – suma czynnoĂci kontrolnych w zakresie zarzÈdzania energiÈ
w skali kontynentu czy tworu makroekonomicznego.

5. Podsumowanie
ZarzÈdzanie energiÈ moĝe odnosiÊ siÚ
do wielu pïaszczyzn czy teĝ wymiarów.
Skale podziaïu tych wymiarów, ich kryteria i nomenklatura definitywnie wymaga
dalszego doprecyzowania. PodjÚta próba
wskazuje na koniecznoĂÊ uzupeïnienia literatury przedmiotu w omawianym
zakresie. Niemniej jednak fakt istnienia
zarzÈdzania energiÈ jest niezaprzeczalny,
chociaĝby poprzez obserwacjÚ oferowanych
przez odpowiednie podmioty usïug optymalizacyjnych, moĝliwoĂci wykonywania
nowoczesnych instalacji energetycznych
w budynkach i pojazdach czy tworzenie
ib modernizacja infrastruktury energetycznej kraju. Energia w swoim charakterze
bÚdzie towarzyszyÊ czïowiekowi – w obecnej perspektywie – zawsze. Istotnym zatem
jest efektywne niÈ zarzÈdzanie, by w jak
najlepszy sposób sïuĝyïa ona dobrobytowi
i stabilnemu rozwojowi ludzkoĂci. Polski
sektor energetyczny nie jest w peïni autonomiczny, a geograficzne usytuowanie
kraju wobec zasobów naturalnych pozwalajÈcych na wykorzystywanie istniejÈcej
infrastruktury nie pozostawia szerokiego
pola manewru. Aktualnie podejmowane
–bzarówno przez wïadze, jak i spoïeczeñstwo
wysiïki dÈĝÈce do transformacji energetyki
w stronÚ OZE sÈ zdecydowanie zbyt maïe,
zwïaszcza w perspektywie regulacji unij-
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nych w tym zakresie. Gospodarka energetyczna oparta na zrównowaĝonym rozwoju
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeñstwa energetycznego
kraju to konieczna przyszïoĂÊ, a wymienione aspekty sÈ kluczowymi czynnikami
ksztaïtujÈcymi przyszïÈ arenÚ geopolitycznÈ
oraz poziom ĝycia spoïeczeñstw. Efektywne
zarzÈdzanie energiÈ na wszystkich pïaszczyznach wydaje siÚ zatem zagadnieniem tym
bardziej istotnym, a jego zgïÚbienie i precyzacja powinny znaleěÊ rychïe odzwierciedlenie w kolejnych opracowaniach autorów
literatury przedmiotu.
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