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Wymiary zarz dzania energi :
podej cie multilateralne

Jan Polaszczyk*

Rozwój technologiczny implikuje ci g y wzrost popytu na energi , co stwarza potrzeb  kontroli 
jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Powstaje w tym zakresie wiele nowych rozwi za , 
zarówno technologicznych, jak i systemowych. Maj c powy sze na uwadze, zoptymalizowane 
zarz dzanie energi  promuj ce ekologiczne zachowania w ró nych skalach jest niezwykle 
istotne. Zarz dzanie energi  to tematyka cz sto podejmowana przez autorów literatury, 
jednak e brak w niej jednolitej nomenklatury podzia u zagadnienia. Opracowania traktuj  
jedynie o konkretnych zastosowaniach przedmiotu niniejszego artyku u. Autor podejmuje 
prób  stworzenia klasyfikacji podzia u zarz dzania energi  w ró nych wymiarach, opieraj c 
si  na badaniach literatury przedmiotu. Ponadto artyku  zawiera odniesienie wielu p aszczyzn 
energetyki do funkcji zarz dzania.
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Dimensions of Energy Management: Overall Approach

Technological development implies a constant increase in energy demand, which creates 
a need 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 nomencla-
ture 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 multilateralno ci 
dotyka niemal ka dego aspektu funkcjono-
wania wspó czesnych gospodarek, a co za 
tym idzie równie  ich podstawowych ele-
mentów – konsumentów i przedsi biorstw. 
Wp yw sektora energetycznego na kondycj  
gospodarki w tych fundamentalnych zakre-
sach jest znaczny. Dost pno  do energii, 
jej ceny czy w ko cu forma jej konsumpcji 
s  elementarnymi determinantami rozwoju 
cywilizacyjnego. S usznym zatem wydaje 
si  zapytanie o istot  zarz dzania energi  
zarówno z poziomów personalnego, orga-
nizacyjnego, jak i gospodarki jako ca o ci. 
Czy w a ciwym jest odgórne zarz dzanie 
energi  i odgórna jej dyspozycja? Czy przy-
sz o , zw aszcza w dobie przemys u 4.0 
niesie ze sob  globalne regulacje energe-
tyczne dotycz ce wszystkich jej aspektów? 
I w ko cu, czy mo liwym jest stworzenie 
efektywnego systemu zarz dzania energi  
na wszystkich jej p aszczyznach? Celem 
niniejszego opracowania jest ukazanie 
istoty zarz dzania energi  na wielu polach, 
próba usystematyzowania definiowania 
zarz dzania energi  w literaturze i wskaza-
nie poruszanych koncepcji tego zagadnie-
nia przez wspó czesnych autorów poprzez 
analiz  literatury przedmiotu.

2. Zarz dzanie energi
– poj cie i istota

Energia to przede wszystkim wielko  
fizyczna, wyra ona w jednostkach pracy 
i skalarna (https://sjp.pwn.pl/slowniki/ener-
gia.html). Przyjmuje ona ró ne formy, przy-
k adowo energia mechaniczna, elektryczna, 
cieplna, chemiczna, j drowa i in. (Gronkow-
ska, 1994, s. 155). Wyra ana jest w d ulach 
[J], jednak e spotka  si  mo na ze s usz-
nie odmiennymi oznaczeniami dotycz cymi 
jej ró nych form, np. ciep o [°C, °K], praca 
[W], pr d elektryczny [A, kWh], kaloria [cal] 
czy erg [erg]. Energia charakteryzuje stan 
uk adu fizycznego materii jako jego zdol-
no  do wykonywania pracy. Norma ISO 
50001 definiuje energi  jako elektryczno , 
paliwa, para, ciep o, spr one powietrze, 
i inne podobne media, przy czym odnosi si  
do ró nych form energii, w czaj c energi  
w formie odnawialnej, któr  mo na zakupi , 
przechowywa , obrabia , stosowa  w wypo-
sa eniu lub procesie lub odzyskiwa . Zmiana 
postaci energii oraz mo liwo  – umiej t-

no  dokonania tej zmiany jest fundamen-
tem funkcjonowania energetyki na wiecie 
i korzystania z niej przez gatunek ludzki. 
Przyk adowo, energi  elektryczn  pozy-
skuje si  poprzez spalenie paliwa, po czym 
wykorzystuje si  j  do nap dzenia silnika 
elektrycznego i w konsekwencji stosowania 
energii kinetycznej, wytworzenia wiat a czy 
transmisji ciep a na wi ksz  skal .

Tabela 1 przedstawia stworzon  przez 
W. Smila macierz konwersji energii i pro-
cesów temu towarzysz cych.

Nale y ponadto wspomnie  o stosowa-
nym podziale energii na pierwotn  EP, u y-
teczn  EU oraz ko cow  EK [kWh/m2 rok] 
stosowanym w bilansowaniu energetycznym 
budynków.

Zarz dzanie energi  jest problematyk  
szeroko podejmowan  przez autorów lite-
ratury przedmiotu, jednak e gruntowny 
przegl d istniej cych dzie  wskazuje na 
brak opracowa  w zakresie jednoznacznej 
nomenklatury omawianego zagadnienia. 
Nie powsta  do tej pory podzia  zarz dzania 
energi  pozwalaj cy zastosowa  go do jej 
rodzajów i p aszczyzn pomimo wysokiego 
poziomu istotno ci przedmiotu rozwa a . 
Tematyk  t  podejmowa o wielu autorów, 
jak A. Azizi, S. Peyghami, H. Mokhtari, 
F. Blaabjerg (2019); M. Krzaczek, J. Flor-
czuk i J. Tejchman (2019); Wang, Li, 
Wang, Sun (2019); D.I. Roberts, S. Brown 
(2019), jednak e ka dorazowo odnosz c 
si  do konkretnego problemu zwi zanego 
z zagadnieniem, najcz ciej podejmuj c 
materi  jej technicznego lub systemowego 
zastosowania czy optymalizacji. Zarz dza-
nie energi  w budynkach i gospodarstwach 
domowych znajduje du e odzwierciedle-
nie w opracowaniach naukowych tema-
tyki. Wi kszo  ostatnich prac skupia si  
na ideach aplikacyjnych maj cych na celu 
minimalizowanie kosztów energetycznych 
w okre lonych area ach i przedzia ach cza-
sowych (Leithon, Werner i Koivunen, 2020, 
s. 1165). Ponadto, za pomoc  przyk adów 
przywo ani autorzy wskazuj  na nast pu-
j ce rodzaje zarz dzania energi :
• strategie umo liwiaj ce integracj  ener-

gii odnawialnej z sieci  poprzez magazy-
nowanie energii lub jej bilansowanie;

• down–top, oddolne zarz dzanie popy-
tem na energi  (Demand Side Response);

• rozwi zania bazuj ce na teorii gier;
• system handlowy energii odnawialnej;
• rozwi zania zarz dzania energi  mikro-

sieci;
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• kooperacyjne zarz dzanie energi , roz-
wi zanie zdecentralizowane;

• zarz dzanie energi  w czasie rzeczywi-
stym.

 Tabela 1. Macierz konwersji energii

Do

Z

Elektro-

magnetyczna
Chemiczna Termiczna Kinetyczna Elektryczna Nuklearna Grawitacja

Elektro-
magnetyczna

chemiluminescencyjna radiacja termiczna
przyspieszanie 
adunku, fosfor

promieniowanie 
elektromagnetyczne

reakcje gamma, 
bomby atomowe

Chemiczna
fotosynteza, 
fotochemia

procesy chemiczne
wrzenie, 
dysocjacja

radioliza elektroliza
kataliza 
radiacyjna, 
jonizacja

Termiczna
absorpcja 
solarna

spalanie wymiana cieplna tarcie oporniki
rozszczepienie 
po czenie

Kinetyczna radiometry metabolizm, mi nie
rozszerzalno  
cieplna, silnik 
spalinowy

przek adnie
silniki elektryczne, 
elektrostrykcja

radioaktywno , 
bomby atomowe

spadanie 
obiektów

Elektryczna
ogniwa 
s oneczne, 
fotowoltaika

ogniwa paliwowe, 
baterie

zjaw. 
termoelektryczne, 
emisja 
termoelektronowa

generatory 
konwencjonal.

baterie 
atomowe

Nuklearna
reakcja 
gammaneutron

Grawitacja
unoszenie 
obiektów

 ród o: opracowanie w asne na podstawie: Smil, 2008, s. 14.

Istotnym zagadnieniem porusza-
nym w literaturze jest w a nie koncepcja 
Demand Side Management (DSM). Ope-
ruje ona okre lonymi zagadnieniami, jak 
np. zarz dzanie popytem i poda  ener-
gii, zarz dzanie adunkiem energii, reakcji 
poda y energii czy automatyzacji dyspozycji 
adunku energii – okre lenia te odnosz  

si  do bilansowania produkcji i konsumpcji 
energii elektrycznej (Khan, Razzaq, Khan, 
Fatima, Owais, 2018, s. 773–785). Pomimo 
szerokiego spektrum zagadnie  wci  
brakuje spójnego, w a ciwego dla ca o ci 
nomenklatury podzia u porz dkuj cego 
przedmiot niniejszego opracowania.

3. Wymiary przedmiotowe
i u ytkowe zarz dzania energi

Podejmuj c tematyk  zarz dzania 
energi  i odnosz c j  do wielu p aszczyzn, 
nale y wskaza  na wymiary jej u ytkowania 
przez cz owieka, czyli swego rodzaju skale 
czy te  „agregaty behawioralne” dotycz ce 
odpowiednich jednostek gospodarczych. 
Implikuje to utworzenie modelu macie-
rzy u ytkowania energii w otoczeniu, co 
pozwoli uporz dkowa  dalsze rozwa ania 
(rys. 1).
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Zarz dzanie energi  stanowi zatem z o-
ony, wielowymiarowy proces (w swoim 

charakterze ci g y i zbie ny z cz stotli-
wo ci  jej u ytkowania, czyli powtarzalny 
– st d charakter procesu), maj cy na celu 
optymalizacj  pozyskania, dystrybucji 
i zu ycia energii we wszystkich jej formach 
i na wszystkich jej p aszczyznach, którego 
elementy mo na spróbowa  odnie  do 
wspomnianych funkcji zarz dzania. Nale y 
podkre li  w tym miejscu w a ciwo  zasto-
sowania nale ytych instrumentów dla odpo-
wiednich form energii, które zmieniaj  si  
w zale no ci od wybranego jej charakteru 
i utylitaryzmu.

Kolejnym proponowanym podzia em jest 
podzia  na wymiary przedmiotowe zarz -
dzania energi . Energia bowiem mo e by  
zu ywana przez sam  materi  w postaci 
przedmiotów wytworzonych przez cz owieka 
i zasilanych ni . Implikuje to eksploatacj  
zasobów energetycznych przez u ytkow-
ników tych przedmiotów, którzy ponadto 
korzystaj  równie  z zasobów w opisanym 
ju  wymiarze personalnym. Id c dalej, ci 
u ytkownicy tworz  spo ecze stwa, które 
sumarycznie obs ugiwane s  przez energe-
tyczne systemy gospodarek, w których si  

znajduj . Przedmiotowe wymiary zarz dza-
nia energi  prezentuje rysunek 2.

Rysunek 2. Przedmiotowe wymiary zarz dzania 

energi

GOSPODARKA

MATERIA LUDZIE

ród o: opracowanie w asne.

Z energii korzysta  mog  ludzie, poprzez 
u ytkowanie przedmiotów zasilanych 
energi , którzy z kolei tworz  gospodarki 
równie  z nich korzystaj ce. Rysunek 2 
wskazuje na wzajemne oddzia ywania opi-
sywanych wymiarów. Niew tpliwie ludzie 
oddzia uj  na sprz ty, z których korzystaj , 
co równie  spotyka si  ze sprz eniem 
zwrotnym, gdy  materia w postaci sprz -
tów wymaga podejmowania konkretnych 
akcji przez ich u ytkowników. Co wi cej, 
gospodarka w znacznej cz ci oparta jest na 

Rysunek 1. Wymiary u ytkowe zarz dzania energi

WYMIAR GLOBALNY

WYMIAR KRAJOWEGO/LOKALNEGO

SEKTORA ENERGETYCZNEGO

WYMIAR

PODSTAWOWEJ

JEDNOSTKI SPOŁECZNEJ

(gospodarstwa domowe)

WYMIAR OSOBISTY

(personalny)

WYMIAR

PRZEDSIĘBIORSTW,

INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

ród o: opracowanie w asne.



37Wydzia  Zarz dzania UW https://doi.org/10.7172/1733-9758.2019.31.4

materii przedmiotowej s u cej do wytwa-
rzania, dystrybucji i konsumpcji energii 
i w konsekwencji wci  stara si  sprosta  
popytowi na energi  i jej utensylia, który to 
popyt zg aszany jest przecie  przez zbioro-
wo ci spo eczne. Ka dy z przedstawionych 
elementów wp ywa równie  na wzajemne 
pomi dzy nimi oddzia ywania, kreuj c ich 
charakter i wci  umo liwiaj c ich rozwój 
w postaci post pu technologicznego i roz-
woju cywilizacji. W tym uj ciu zarz dzanie 
energi  to optymalizacja gospodarowania 
posiadanymi zasobami energetycznymi 
w celu zaspokojenia potrzeb ludzi i wyma-
ga  stawianych przez materi  przedmiotu, 
po czonych ze sob  w systemie gospodar-
czym.

4. Funkcje zarz dzania a wymiary 
u ytkowe zarz dzania energi

Podstawowe funkcje zarz dzania to 
planowanie, organizowanie, przewodzenie 
i kontrola (Fayol, 1916, s. 2, 15; 1930; Grif-
fin, 2002, s. 11–12; Stabry a, 2012 i in.). 
Podejmuj c prób  odniesienia tych funkcji 
do zarz dzania energi , nale y uprzednio 
wskaza  istot  energii w zakresie podejmo-
wanej tematyki. Planowanie dotyczy przede 
wszystkim produkcji oraz dyspozycji energii 
do zu ycia w okre lonej ilo ci i czasie.
• W wymiarze personalnym odnosi si  do 

zdefiniowania zapotrzebowania energe-
tycznego organizmu i zaprojektowania 
czasookresów zu ycia w trakcie jego 
mniej lub bardziej intensywnego funk-
cjonowania – sen, praca, uprawianie 
sportu – wi e si  to z odpowiednim 
dostosowaniem diety czy aktywno ci 
fizycznej i umys owej. Ponadto doty-
czy osobistych urz dze  korzystaj cych 
z energii i w znacznym stopniu wp y-
waj cych na funkcjonowanie jednostki 
(np. smartfon).

• Wymiar gospodarstwa domowego spro-
wadzi planowanie energetyczne do 
planowania zu ycia zasobów energe-
tycznych w postaci pr du elektrycznego 
czy ciep a u ytkowego (ogrzewanie, 
ciep a woda), zazwyczaj w budynku lub 
jego cz ci stanowi cej sta e miejsce 
zamieszkania. Implikuje to przygoto-
wanie szeregu dzia a  maj cych na celu 
umo liwienie przeprowadzenia tych 
podstawowych procesów, którymi to 
dzia aniami mog  by  np. magazyno-
wanie opa u na sezon grzewczy, serwis 

infrastruktury czy optymalizacja zu ycia 
energii elektrycznej poprzez m.in. uj cie 
wydatków na ni  w bud ecie gospodar-
stwa domowego czy ewentualne prze-
prowadzenie termomodernizacji wspo-
mnianego budynku. Zagadnienie to 
reguluje norma PN-EN ISO 15603:2017 
– Energetyczne w a ciwo ci u ytkowe 
budynków (ISO/TC 163, 2017).

• Planowanie w wymiarze przedsi biorstw, 
instytucji i organizacji sprowadzi si  do 
zabezpieczenia rodków finansowych 
w celu pokrycia wydatków na potrzeby 
energetyczne przedsi biorstwa oraz 
uprzedni  preparacj  w a ciwych, nie-
zb dnych procesów. W tym wymiarze 
nale y tak e zawrze  planowane inwesty-
cje maj ce na celu zwi kszenie efektyw-
no ci energetycznej organizacji, które to 
zagadnienie szeroko opisuje i certyfikuje 
norma ISO 50001:2018 – Systemy zarz -
dzania energi  (ISO/TC 301, 2018).

• Wymiar krajowego sektora energe-
tycznego wymaga zaplanowania pro-
dukcji energii oraz dostaw paliw na 
skal  daleko wi ksz  ni  dotychczas 
omówione w niniejszym opracowaniu. 
Jednostki spó ek energetycznych odpo-
wiedzialne za ich produkcj  oraz dys-
trybucj  zobowi zane s  podejmowa  
dzia ania maj ce na celu utrzymanie 
ci g o ci dostaw oraz sprawno ci infra-
struktury, co prowadzi do multilateral-
nego planowania dyspozycji posiadanych 
zasobów organizacyjnych, w tym bior c 
pod uwag  sezonowo , zjawiska klima-
tyczne czy otoczenie prawne.

• Globalny wymiar planowania energe-
tycznego w mia ej predykcji mo na 
okre li  jako wspólne dla tworów 
makroekonomicznych, takich jak Unia 
Europejska, OPEC czy innych wspól-
not gospodarczych, jak równie  geo-
graficznie wymuszonych rejonów kon-
tynentalnych przewidywanie produkcji 
i konsumpcji wszystkich rodzajów ener-
gii u ytkowej dla tych e grup pa stw. 
Implikuje to równie  refleksj  nad ogól-
no wiatowym systemem zarz dzania 
energi , co na chwil  obecn  – bior c 
pod uwag  sytuacj  geopolityczn  i inte-
resy poszczególnych pa stw – wydaje si  
przedsi wzi ciem wr cz niemo liwym.
Organizowanie, czyli opracowanie 

odpowiedniej konfiguracji zasobów, która 
umo liwi sprawn  realizacj  zaplanowa-
nych dzia a  wobec energii sprowadza  
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si  b dzie do rzeczywistego umo liwienia 
przeprowadzenia procesów energetycz-
nych uprzednio okre lonych (Griffin, 2002, 
s. 11–12). Przyk adowo, b dzie to organiza-
cja przestrzenna, budowa zespo ów, orga-
nizowanie procesów czy tworzenie w a ci-
wych struktur organizacyjnych.
• Wymiar personalny: organizacja w a-

snych zasobów energetycznych, przy-
gotowanie do ich u ytkowania, jak 
np. adowanie osobistych urz dze  
elektronicznych, pozyskanie mo liwo ci 
uzupe nienia zasobów energetycznych 
organizmu.

• Wymiar gospodarstw domowych: 
ponownie organizacja zasobów energe-
tycznych w postaci paliw oraz dost pu 
do energii w danej formie dla cz on-
ków tego podmiotu gospodarki.

• Wymiar przedsi biorstw: czynno ci 
maj ce na celu umo liwienie korzysta-
nia z energii w dany sposób, d c 
do wytworzenia i sprzeda y produktu, 
jak równie  w a ciwego funkcjonowania 
infrastruktury, niejednokrotnie zale nej 
od dost pu do energii w ró nych jej for-
mach.

• Wymiar sektora krajowego: przygoto-
wanie do produkcji i dystrybucji ener-
gii w skali gospodarki krajowej, w tym 
budowa i utrzymanie infrastruktury 
dystrybucyjnej. Nowoczesne systemy 
energetyczne powoli ewoluuj  w Sieci 
Inteligentne (Smart Grids) (O adowicz, 
2017, s. 1771), które w swojej z o ono ci 
stawiaj  kolejne wyzwania sektorowi.

• Wymiar globalny organizowania zarz -
dzania energi  mo e by  sum  dzia a  
wszystkich sektorów krajowych lub sek-
torów agregatów makroekonomicznych. 
Rozwa a  nale y zarówno kooperatywne 
rozwi zania pomi dzy gospodarkami, 
jak i scentralizowany, globalny system.
Przewodzenie, czy te  realizowanie 

opracowanego i zorganizowanego planu 
jest konsekwencj  nast puj c  po poprzed-
nich elementach. Nale y podkre li , i  
samo u ytkowanie, czyli bie ce korzysta-
nie z energetycznych dóbr cywilizacyjnych 
stanowi jedynie od amek prezentowanej 
koncepcji zarz dzania energi , gdy  nie-
wiadomy z o ono ci procesu tej e po pro-

stu wykonuje czynno ci konsumpcyjne bez 
wiadomej refleksji nad etapami jej plano-

wania i organizowania. Spostrze enie to 
dotyczy przede wszystkim konsumentów 
jednostkowych. Czynno ci trzeciej funk-

cji zarz dzania podlegaj ce kwalifikacji 
w odpowiednich wymiarach s  nast puj ce:
• Wymiar personalny – produkcja i kon-

sumpcja energii w ka dej formie na 
potrzeby osobiste cz owieka – posi ki, 
zu ycie baterii smartfona, samotna 
podró  w asnym rodkiem lokomocji, 
wydatek/zysk energetyczny organizmu.

• Wymiar gospodarstwa domowego 
– realizacja konsumpcji energetycznej 
przez gospodarstwo domowe. Nale y 
w tym miejscu podkre li  istnienie 
po ród gospodarstw domowych pro-
sumentów, czyli producentów i kon-
sumentów jednocze nie – posiadaczy 
funkcjonuj cych instalacji wytwarzaj -
cych energi , na przyk ad instalacje foto-
woltaiczne lub grzewcze solarne, turbiny 
pr dotwórcze (wiatraki, generatory 
biogazowe) i in. Takie jednostki gospo-
darcze wytwarzaj  energi  na w asne 
potrzeby, a w przypadku przy czenia 
ich do sieci energetycznych s  w stanie 
nadwy k  produkcyjn  przekaza  dalej.

• Wymiar przedsi biorstwa – ponownie, 
realizacja procesów energetycznych 
w po czeniu z mo liwo ci  wyst powa-
nia prosumentów. Ustawa – Prawo ener-
getyczne (DzU 1997 Nr 54, poz. 348) 
reguluje funkcjonowanie takich przed-
si biorstw, których dzia alno  w zakre-
sie energetyki mo e stanowi  konkretn  
cz  ca o ci prowadzonej dzia alno ci. 
Czynno ci w wymiarze tym to: pozy-
skanie energii, przetworzenie jej na 
potrzeby procesu produkcyjnego i kon-
sumpcja. Odbywa si  to w niemal ka -
dym aspekcie funkcjonowania wszyst-
kich przedsi biorstw. Niemo liwym jest 
bowiem znale  firm , która nie korzy-
sta z energii. Warto tu te  przytoczy  
przeprowadzanie inwestycji optymali-
zacyjnych zu ycie energii przez przed-
si biorców, jak np. instalacje s u ce do 
kompensacji mocy biernej czy modyfika-
cja nap dów pojazdów floty pojazdowej 
przedsi biorstwa.

• Wymiar gospodarki krajowej – prze-
prowadzenie czynno ci prowadz cych 
do wytworzenia i dystrybucji energii 
na poziomie kraju, dzia alno  zak a-
dów energetycznych sektora, dyspozy-
cja mocy, reagowanie na wyst puj ce 
zmienne, czy nawet realizowanie poli-
tyki energetycznej kraju. Istotnym ele-
mentem jest te  d enie do autonomii 
energetycznej, likwidowanie zjawisk 
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ubóstwa energetycznego, optymalizacja 
wydatków na import surowców ener-
getycznych, likwidowanie szczytowych 
obci e  sieci i in. Wymiar ten zawiera 
w sobie czynno ci podejmowane przez 
przedstawicieli rz du czy spó ek, ale 
równie  obejmuje agregaty czynno ci 
ca ego spo ecze stwa i gospodarki.

• Wymiar globalny – w przypadku zaist-
nienia odgórnie sterowanego systemu 
zarz dzania energi  opartego na prze-
my le 4.0 czy te  zespolonych elementów 
wi kszej ca o ci przy koncepcjach typu 
down-to-top w dowolnej makroskali 
wymiar ten zawiera  b dzie ogó  czyn-
no ci przeprowadzanych w celu opty-
malizacji globalnego wytwarzania i kon-
sumpcji energii w ka dej formie i postaci 
zarówno przez przedmioty, ludzi, jak 
i przedsi biorstwa.
Kontrola, czyli ostatnia z omawianych 

funkcji zarz dzania w odniesieniu do ener-
gii to przede wszystkim bie cy monitoring 
realizacji zaplanowanych procesów w trak-
cie ich realizacji, pomiar efektywno ci ich 
przeprowadzenia po zako czeniu i odpo-
wiedni feedback po czony ze sprz eniem 
zwrotnym w postaci naniesienia odpowied-
nim poprawek. Kontrola w ka dym z oma-
wianych wymiarów ró ni  si  b dzie skal  
dzia ania i z o ono ci  procesów kontrolu-
j cych, przyk adowo:
• Wymiar personalny – podsumowanie 

miesi ca aktywno ci fizycznej, czne 
wydatki poniesione na zasoby energe-
tyczne cz owieka, wnioski wynikaj ce 
z u ytkowania powerbanków, dysonans 
poeksploatacyjny urz dze .

• Wymiar podstawowej jednostki spo ecz-
nej – w tym wymiarze gospodarstwa mie-
rzy  si  b d  z bud etem miesi cznym/
rocznym, analizuj c wydatki na rachunki 
za pr d, gaz, w giel, etc. i d c opty-
malizacji finansów w tym zakresie. By  
mo e w tym etapie nast pi wnioskowa-
nie o przysz ych inwestycjach energe-
tycznych podejmowanych przez gospo-
darstwo.

• Wymiar przedsi biorstw, instytucji 
i organizacji – obowi zki ustawowe 
w zakresie rachunkowo ci obliguj  
zw aszcza wi ksze organizacje do 
sprawozdawczo ci finansowej, która 
uwzgl dnia kategorie wydatków na 
media u ytkowe, w tym pr d elektryczny, 
paliwa, etc. Ponadto, przedsi biorstwa, 
które wdro y y norm  ISO 50001 trak-

tuj  kontrol  procesów energetycznych 
jako sta y element swojej dzia alno ci. 
Zbyt wysokie zu ycie np. pr du czy gazu 
b dzie skutkowa  wysokimi kosztami, 
co prze o y si  na koszt jednostkowy 
produktu oferowanego przez przedsi -
biorstwo i docelowo jego cen , która 
w przypadku swojej podwy ki b dzie 
wp ywa  na konkurencyjno  tego pod-
miotu i jego sukces na rynku.

• Wymiar krajowy – kontrola w zarz dza-
niu energi  na poziomie gospodarki kra-
jowej to równie  ci g e monitorowanie 
posiadanych zasobów, mo liwo ci wydo-
bycia i produkcyjnych, a tak e ci g o-
ci dostaw importu energii. Omawiane 

elementy s  sk adowymi bezpiecze stwa 
energetycznego, o które rozwini te kraje 
wiadomie dbaj .

• Wymiar globalny – suma czynno ci kon-
trolnych w zakresie zarz dzania energi  
w skali kontynentu czy tworu makroeko-
nomicznego.

5. Podsumowanie

Zarz dzanie energi  mo e odnosi  si  
do wielu p aszczyzn czy te  wymiarów. 
Skale podzia u tych wymiarów, ich kryte-
ria i nomenklatura definitywnie wymaga 
dalszego doprecyzowania. Podj ta próba 
wskazuje na konieczno  uzupe nie-
nia literatury przedmiotu w omawianym 
zakresie. Niemniej jednak fakt istnienia 
zarz dzania energi  jest niezaprzeczalny, 
chocia by poprzez obserwacj  oferowanych 
przez odpowiednie podmioty us ug opty-
malizacyjnych, mo liwo ci wykonywania 
nowoczesnych instalacji energetycznych 
w budynkach i pojazdach czy tworzenie 
i modernizacja infrastruktury energetycz-
nej kraju. Energia w swoim charakterze 
b dzie towarzyszy  cz owiekowi – w obec-
nej perspektywie – zawsze. Istotnym zatem 
jest efektywne ni  zarz dzanie, by w jak 
najlepszy sposób s u y a ona dobrobytowi 
i stabilnemu rozwojowi ludzko ci. Polski 
sektor energetyczny nie jest w pe ni auto-
nomiczny, a geograficzne usytuowanie 
kraju wobec zasobów naturalnych pozwa-
laj cych na wykorzystywanie istniej cej 
infrastruktury nie pozostawia szerokiego 
pola manewru. Aktualnie podejmowane 
– zarówno przez w adze, jak i spo ecze stwo 
wysi ki d ce do transformacji energetyki 
w stron  OZE s  zdecydowanie zbyt ma e, 
zw aszcza w perspektywie regulacji unij-



40 Studia i Materia y 2/2019 (31)

nych w tym zakresie. Gospodarka energe-
tyczna oparta na zrównowa onym rozwoju 
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
poziomu bezpiecze stwa energetycznego 
kraju to konieczna przysz o , a wymie-
nione aspekty s  kluczowymi czynnikami 
kszta tuj cymi przysz  aren  geopolityczn  
oraz poziom ycia spo ecze stw. Efektywne 
zarz dzanie energi  na wszystkich p aszczy-
znach wydaje si  zatem zagadnieniem tym 
bardziej istotnym, a jego zg bienie i pre-
cyzacja powinny znale  rych e odzwiercie-
dlenie w kolejnych opracowaniach autorów 
literatury przedmiotu.
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