
Postrzeganie teraźniejszości

Kiedy zmienimy słabo dotychczas realizowaną  
politykę energetyczną?

Obserwacja działań zarówno poszczególnych ministerstw, jak i całego rządu w różnych dziedzinach energetyki nasuwa podejrzenie, 
że oczekiwania znaczącej części społeczeństwa, w tym i przedstawicieli energetyki, rozmijają się z tymi działaniami.

Przykładowo, zgodnie z ostatnimi informacjami resortu środowiska zdecydowana większość, bo 72% mieszkańców terenów, na 
których planowane są poszukiwania gazu łupkowego, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce. Równocześnie prawie 60% pytanych 
akceptuje, by surowiec wydobywano w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

Odnotować można, że już rok temu, w październiku 2012 roku, premier polskiego rządu stwierdził: ”Ustawa o gazie łupkowym, 
którą rząd przedstawi w najbliższych dniach, musi stać się przedmiotem naszej wspólnej debaty, ponieważ ma być zabezpieczeniem 
energetycznym i finansowym dla wszystkich Polaków…” Te najbliższe dni ciągle jeszcze nie nadeszły, jako że stosowny projekt prawa 
regulującego poszukiwanie i wydobycie gazu nie ujrzał światła dziennego. 

Z kolei we wrześniu tego roku podczas XV Sympozjum Energetyka Bełchatów 2013, sympozjum, jakiego patronem medialnym była 
także „Energetyka”, odbyło się Forum Energetyczne poświęcone wyzwaniom stojącym przed polska energetyką. Podczas debaty, w któ-
rej udział wzięło grono prominentnych przedstawicieli firm energetycznych, organizacji gospodarczych i wyższych uczelni potwierdzono 
niepokojący stan realizacji dotychczas nakreślonej przez rząd polityki energetycznej sugerując konieczność zmiany tej polityki. Można 
jednak było odnieść wrażenie, że uczestnicy debaty uważają, że energia elektryczna przestała być dobrem powszechnym, że hasła o mi-
syjności energetyki są nieaktualne, bo misyjność kosztuje, a spółki prawa handlowego nie mogą zajmować się jakąś ideologią, a muszą 
zająć się konkurencyjnością. W materiałach z debaty trudno jednak znaleźć bliższe sprecyzowanie tego, co jest misyjnością, czy jest 
to, tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, czy też wspomaganie właściwych mediów, drużyn sportowych czy pojedynczych 
sportowców w zależności od wskazanej dyscypliny. 

Mocno zabrzmiały głosy sprzeciwiające się ograniczaniu przyszłej roli węgla w energetyce. Za błędne uznano opinie głoszące, że 
świat odchodzi od węgla. Za złe rozwiązanie uznano bezwarunkową dekarbonizację gospodarki. Powtarzano hasło, że należy walczyć 
o gospodarkę niskoemisyjną, ale nie zdekarbonizowaną. Pojawiły się jednak głosy, że w Polsce polskiego węgla już się nie da obronić. 
Za przykład podawano, że nawet na Śląsku sprzedaje się surowiec z Rosji, a polski węgiel gromadzi się na składowiskach. Postulowano, 
że trzeba porozmawiać o tym, jak węgiel w Polsce wydobywać, by stał się konkurencyjny i podjąć odpowiednie decyzje.

Wspomnieć także można, że stosunkowo mało miejsca zajęły w debatach odnawialne źródła energii. Wprawdzie postulowano 
potrzebę bardziej jednoznacznego określenia mixu energetycznego dla Polski z uwzględnieniem udziału OZE, ale znamienna była wypo-
wiedź przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, nomen omen dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej, który stwierdził, że jeszcze 
dwa trzy lata temu powiedzielibyśmy, za przykładem innych krajów, że trzeba bardzo mocno wspierać energetykę fotowoltaiczną czy 
też wiatrową. Dzisiaj jednak już wiemy, że w części krajów spowodowało to takie zachwianie rynku energii, że muszą się teraz rakiem 
wycofywać z tych decyzji. Dzięki temu, że my podejmujemy je później, może mniej za to zapłacimy. Energetyka rozproszona czy stymu-
lowanie ruchu prosumenckiego nie zajęły zbyt dużo miejsca w debatach. Można nie wątpić, że za te opóźnienia, czy nawet zaniechania, 
zapłacimy w przyszłości.

Gwoli sprawiedliwości wspomnieć trzeba, że mówiono także o trudnościach inwestycyjnych zwracając uwagę na mizerię na rynku 
firm budowlanych. Zastanawiano się także nad problemami remontowo-modernizacyjnymi starszych elektrowni.

Wspomnieć należy także, że na początku października odbyło się także XV Sympozjum z cyklu Diagnostyka i remonty urządzeń 
cieplno-mechanicznych elektrowni cieplnych, organizowane przez katowickie Centrum Badawczo-Rozwojowe Pro Novum, a poświę-
cone tym razem dyspozycyjności kotłów. Sympozja mają charakter informacyjny i szkoleniowy, a jednym z przyświecających im celów 
jest tworzenie warunków do podniesienia trwałości bloków długo eksploatowanych. W dyskusjach, jakie toczyły się podczas ostatniego 
Sympozjów zwracano uwagę, że w naszych warunkach, gdzie brak jest dokładnej historii eksploatacji bloków 200 MW, do zapewnienia 
bezpieczeństwa ich pracy oraz wysokiej dyspozycyjności, mogą nie wystarczyć klasyczne, indywidualne oceny. Celowe jest w tej sytu-
acji, między innymi:
•	 zapewnienie	pomiędzy	użytkownikami	wymiany	wyników	badań	i	wybranych	doświadczeń	eksploatacyjnych,
•	 wykonywanie	analiz	awarii	w	sposób	umożliwiający	udokumentowanie	ich	bezpośrednich	i	pośrednich	przyczyn.

Z tego krótkiego przeglądu wydarzeń, jakie dzieją się wśród energetyków wynika, że nastąpił wzrost zaniepokojenia sytuacją naszej 
tradycyjnej energetyki i uświadamianie konieczności podjęcia bardziej konkretnych działań. Wydaje się także, że nie będzie można unik-
nąć poważnej dyskusji na temat realizowanego w Polsce mixu energetycznego i roli w nim OZE, a także miejsca energetyki rozproszonej 
i ruchu prosumenckiego. Nie można przy tym zapominać o listopadowym szczycie klimatycznym w Warszawie.

Zamiast zakończenia warto chyba zacytować podsumowujący dyskusje podczas wspomnianego Forum Energetycznego, głos 
członka naszej Rady Programowej, pana Herberta Leopolda Gabrysia, przewodniczącego Komitetu ds. Pakietu Klimatyczno-Energe-
tycznego Krajowej Izby Gospodarczej, który powiedział, miedzy innymi: Zatem trzeba odejść od mitów i budować gospodarkę konkuren-
cyjną i niskoemisyjną, wykorzystującą wyniki oszacowań skutków i kosztów, a także prawo, strategię i politykę energetyczną. Nie powin-
no przy tym zabraknąć zapisów doktrynalnych stanowiących długookresowe sygnały dla gospodarki i inwestorów”. Wyraził też nadzieję, 
że „nowe prawo energetyczne wylezie z impotencji sprawczej i się urodzi”.
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