
Szanowni Państwo 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od wielu lat postuluje konieczność reaktywowania profesjonalnego zespołu 
specjalistów zajmujących się tworzeniem i systematycznym aktualizowaniem strategii energetycznej Polski. 

Niestety, opinia ta, podzielana nie tylko na łamach Energetyki, ale także przez wielu przedstawicieli środowisk 
elektroenergetyków i energetyków polskich, nie jest tak jak i zresztą inne opinie fachowców nie tylko w obszarze 
energetyki, uwzględniana przez kolejne rządy. 

Skutki takiego lekceważenia są w coraz większym stopniu widoczne i to nie tylko w kraju, ale i zagranicą. W 
międzynarodowym rankingu dotyczącym jakości państwa, rankingu prowadzonym przez Bank Światowy i obejmującym 
ponad 200 krajów, pozycja Polski jest coraz niższa. Otóż w obszarze efektywności rządzenia we wszystkich krajach 
naszego regionu odnotowano w latach 1996 – 2009 postęp. Tylko w jednym kraju nastąpił znaczący spadek 
efektywności rządzenia, a mianowicie w Polsce. Towarzyszył mu spadek zaufania do państwa prawa. 

Domniemywać można, że skutki tych negatywnych zmian odczuwane są również w energetyce. Jak można 
pozytywnie oceniać efektywność rządowych działań w obszarze sektora, jeśli sprawami dotyczącymi problemów 
energetycznych zajmują się trzy różne ministerstwa? Jako właściciel nadzoruje energetyczne spółki Skarbu Państwa 
Minister Skarbu Państwa (PGE SA – ponad 69% akcji, Tauron Polska Energia SA – prawie 42% akcji). Minister 
Gospodarki jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju, Minister Środowiska za sprawy związane z 
ochroną klimatu. Można podejrzewać, że takie rozmieszanie kompetencji skutkuje z jednej strony dużymi trudnościami z 
koordynacją, z drugiej ułatwieniem dostępu różnego rodzaju ekspertów czy quasi-ekspertów, a nawet przedstawicieli 
różnych grup interesów krajowych i zagranicznych. 

Dzieje się tak w sytuacji, kiedy nawet w Unii Europejskiej doszło do reorganizacji mającej na celu łączenie 
kompetencji w dziedzinie energii. Tam, gdzie jeszcze do tego nie doszło występują spory nie tylko kompetencyjne. 
Unijna komisarz ds. klimatu, pani Connie Hedegaard, domaga się, aby Unia Europejska wymogła na krajach 
członkowskich redukcję emisji dwutlenku węgla do 2020 r. o 30% w stosunku do poziomu z 1990 r., a nie „tylko” o 20%, 
jak ustalili kilka lat temu szefowie rządów. Dla komisarz ds. klimatu zobowiązanie, aby do 2020 r. zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych o 20%, jest niewystarczające. Wspierają ją w tym organizacje ekologiczne, między innymi: 
Greenpeace, WWF, Germanwatch i Climate Action Network (CAN) Europa. Ich przedstawiciele stwierdzili, że: „Tylko w 
takim tempie osiągniemy nasze założenia, aby do 2050 roku ograniczyć gazy cieplarniane aż o 95 procent”. Takim 
rozwiązaniom sprzeciwił się komisarz do spraw energii pan Guenther Oettinger z Niemiec. Jest on przeciwnikiem 
propozycji, które doprowadzą do zahamowania rozwoju gospodarczego i w konsekwencji do zwiększenia bezrobocia. 
Jego zdaniem, jeżeli Unia będzie samodzielnie podążała drogą tak wielkich redukcji, bez współdziałania z największymi 
trucicielami środowiska, jakimi są Chiny i USA, to zagrozi to konkurencyjności unijnego przemysłu. 

Dla Polski, gdzie przewiduje się i projektuje budowę dużych bloków węglowych wiadomości te i te tendencje 
stanowią bardzo poważne zagrożenie gospodarcze. Musimy sobie także zdać sprawę z tego, że europejskie państwa 
zachodnie zdecydowanie dążą do wyraźnego zwiększenia kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowniach 
węglowych w państwach Europy Środkowo–Wschodniej, przede wszystkim w Polsce, drogą nakładania odpowiednio 
wysokich wymogów w zakresie ochrony środowiska. 

Pojawiły się już sygnały, że nowe plany unijne oznaczać będą, że węgiel w elektrowniach będzie mógł być 
wykorzystywany tylko tam, gdzie powstaną instalacje wychwytywania i składowania CO2. Oznaczać to może 
konieczność zrezygnowania z budowy nowych bloków węglowych i głębokiej modernizacji czy rewitalizacji starych, o ile 
w ogóle nie ich likwidacji. Pierwsze sygnały zaniechań inwestorów już się pojawiły. Z planów budowy bloków węglowych 
zrezygnowały Vattenfall i RWE, a decyzja o budowie bloku w Rybniku nie została jeszcze przez EDF podjęta. 

Można zadać pytanie, a co z wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej krajowego gazu ziemnego? O 
importowanym trudno jest mówić, jako że płacimy za gaz rosyjski znacznie więcej niż zachodnie kraje unijne (Niemcy 
271 USD/100 m3, Francja 306, Holandia 302, Polska 336). 

Można jednak porównać stan zasobów własnych gazu ziemnego i jego wydobycia w kilku krajach UE. Otóż 
potwierdzone złoża gazu ziemnego (bez gazu łupkowego) wynoszą w miliardach m3 1): w Niemczech – 80 (12,2)2), w 
Danii – 60 (8,4), we Włoszech – 60 (7,4), w Polsce 110 (4,1). 

Łatwo stwierdzić, że wydobycie w poszczególnych krajach stanowiło od około 12% zasobów we Włoszech do 14% w 
Danii i 15% w Niemczech. W Polsce wynosiło około 4%. 

Gdyby wydobycie w Polsce osiągnęło 14%, czyli wynosiłoby około 15,4 mld m3, to przy zapotrzebowaniu 
wynoszącym 

około 14 mld m3 pozostałby krajowy gaz dla elektrowni czy elektrociepłowni. I to bez potrzeby importu. Dlaczego tak 
się nie dzieje? 

No ale może nie warto zajmować się takimi szczegółami, jak strategie rozwoju energetyki i kraju, skoro 
najważniejszy Polak, pan profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego wraz z wiceprzewodniczącą 
Komisji Europejskiej panią Viviane Reding ogłosili w Rzeczpospolitej, że „usunięcie nierówności płci w biznesie 
pozwoliłoby na zwiększenie produktu krajowego brutto o 9%”, a „(...) więcej kobiet w zarządach firm to nie tylko większe 
zyski, ale i większe bezpieczeństwo”. Ciekawe, jaki był udział kobiet w przyznaniu przez Unię Europejską znacznych 
dotacji na likwidację w Polsce cukrowni i upraw buraków cukrowych i wpływu znakomitych regulacji unijnych na obecne 
gwałtowne rozminięcie się podaży cukru z popytem. Można się tylko domyślać, że był zbyt mały. 
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