
Postrzeganie teraźniejszości

Czy pod naszym rozgardiaszem kryje się Tofflerowski  
schemat narodzin nowej cywilizacji?

„Pod krzykliwym rozgardiaszem pozornie bezsensownych zdarzeń 
kryje się zdumiewający i budzący nadzieję schemat”.

Alvin Toffler

Wielu mędrców, lub chcących za mędrców uchodzić, początek każdego roku wykorzystuje do prezentowania mniej lub 
więcej naukowych przewidywań czy prognoz. Jedni z zamiłowaniem oddają grozę końca ziemskiego świata, jaki ma nastąpić 
albo niebawem, albo za miliony lat, ale z pewnością nastąpi. Inni zwiastują coraz bardziej globalne ocieplanie Ziemi i walczą ze 
spalaniem węgla, tak jakby miliardy istnień ludzkich i stworzeń z każdym oddechem i każdym kęsem strawy nie produkowały 
dwutlenku węgla czy metanu. Przyznać jednak trzeba, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przy odpowiednio dużej liczbie 
prognoz i przewidywań, jakaś z nich na pewno się spełni. 

Nie chcąc jednak dołączać do wspomnianych mędrców, spróbuję się ograniczyć do naszej polskiej gospodarki energetycznej 
w roku 2015. Można odnieść wrażenie, że zarówno wiele zdarzeń minionych w dziedzinie zarządzania tą, państwową przecież 
branżą, jak i spodziewanych w roku bieżącym ma nie tylko charakter rozgardiaszu, ale i sensu się w nich dopatrzeć trudno.

Co więc czeka nas w roku 2015 w dziedzinie legislacji energetycznej? Delikatnie mówiąc wiele spraw przeszło na ten rok tak 
zwanym poślizgiem. Czekają więc, między innymi: Ustawa o OZE, rozporządzenia regulujące problemy inteligentnych sieci, kory-
tarze przesyłowe, cztery ustawy regulujące problemy związane z lokowaniem elektrowni wiatrowych (poselski projekt ustawy ogra-
niczający lokowanie wiatraków, obecnie w zamrażarce, ustawa krajobrazowa, nowelizacja Prawa budowlanego, nowelizacja Prawa 
o OZW ograniczająca budowę wiatraków blisko domów), nowelizacja Prawa energetycznego przewidująca pełne stosowanie unij-
nego rozporządzenia REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, ustawa o charakterystyce energe-
tycznej budynków, wreszcie ustawa o efektywności energetycznej, ulgi dla tzw. odbiorców wrażliwych, no i Pakiet Klimatyczny.

Na marginesie wspomnieć można, że to już szósty rok toczą się w pocie czoła prace nad uregulowaniem przepisów o kory-
tarzach przesyłowych. Mają one ułatwić inwestowanie w sieci infrastrukturalne, czyli elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, 
a także ropociągi. Prace nad nią mają być przyspieszone. Mają to robić urzędnicy, ale zgodnie z rozumieniem naszej nowomowy 
przyspieszanie oznacza opóźnianie, tak jak wygaszanie oznacza likwidację. Przeznaczyliśmy pięć miliardów złotych na trzynastki 
dla urzędników. Dostali je nawet ci z naganą 1). Opieszałość prac nad ustawą korytarzową wytknęła nawet NIK. No i co? No i co 
nam zrobicie powiedział „dyrektor” szatni u Barei, kiedy potwierdził, że płaszcza nie wyda. 

2015 rok będzie kluczowy dla unijnych planów ograniczania emisji CO2 i wzrostu udziału OZE w latach 2020-2030. W maju w Pa-
ryżu organizowany jest szczyt klimatyczny ONZ,  który ma przesądzić o kształcie systemu ograniczania emisji po Kioto. W tym roku 
Komisja Europejska będzie ponadto pracować nad projektami dyrektyw, które wdrożą postanowienia pakietu. Od ich kształtu będzie 
tak naprawdę zależało, jak zostaną podzielone darmowe uprawnienia do emisji CO2 , które ma otrzymać Polska po 2020 roku.

A co z inwestycjami? Budowany od 2010 roku gazoport w Świnoujściu miał być gotowy na koniec czerwca 2013 roku, ale 
z powodu poślizgów przyjmie pierwsze statki ze skroplonym gazem ziemnym (LNG) w połowie lub pod koniec 2015 roku.

Zerwana została umowa z międzynarodową firmą Worley Parsons, która zarządza projektami energetycznymi na całym 
świecie. Umowę na przeprowadzenie badań środowiskowych i lokalizacyjnych o wartości 252 mln zł podpisano w lutym 2013 r. 
Badania rozpoczęto jesienią 2013 r. Zerwanie opóźni te badania.

Wydaje się, że w roku 2015 zakończą się marzenia o gazie łupkowym, do czego wydatnie przyczyniły się żmudne i długo-
trwałe procedury uzyskiwania różnych pozwoleń umożliwiających prowadzenie prac poszukiwawczych, a proponowana przez 
resort skarbu nowa specustawa łupkowa niewiele wpłynie na rozwiązanie problemów z biurokracją.

Tłem i źródłem rozgardiaszu i gwałtownych reakcji społecznych są między innymi działania i wypowiedzi przedstawicieli rządu 
i Pani Prezes Rady Ministrów, która stwierdziła na przykład, że mieszkańcom Śląska ma zostać przedstawiona nowa propozycja. „Pro-
pozycja, aby ze Śląska stworzyć mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam 
rozszerzymy działalność strefy gospodarczej. (...) Tam gdzie mamy przemysł (...) ciężki, hutniczy, wysoko energochłonny, tam trzeba 
wspierać i będziemy to robić. Na początku marca przedstawimy takie rozwiązania (…) Decyzja o naprawie polskiego górnictwa, o na-
prawie sytuacji w Kompanii Węglowej, tak naprawdę o zlikwidowaniu Kompanii Węglowej, ale zastąpieniu jej nową spółką i przeprowa-
dzenie tego trudnego, ale koniecznego procesu, doprowadzi do konsolidacji przemysłu energetycznego z przemysłem górniczym (…) 
W tym cały problem, żeby łączyć zdrową, wydolną energetykę ze zdrowym organizmem, jakim będą rentowne kopalnie.” 

Jednak istnieją poważne wątpliwości analityków i prawników co do realności planu konsolidacji poprzez połączenie na 
przykład PGE i Energi oraz Taurona i Enei bez zgody UOKiK, jako że trudno wykazać, że polski rynek energii jest zintegrowany 
z europejskim, co umożliwiłoby ominięcie UOKiK, a UE może dojść do wniosku, że planowane konsolidacje doprowadzą do 
powstania duopolu, co stanie się powodem odrzucenia wniosku. Istnieją ponadto poważne zastrzeżenia Komisji Europejskiej co 
do postępów liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce.

Aby jednak nie rozpoczynać Nowego Roku pesymistycznie zakończyć trzeba szczyptą optymizmu i w tym celu zacytować 
wnikliwego obserwatora rzeczywistości i przepowiadacza przyszłości, Alvina Tofflera.

Toffler stwierdził w Trzeciej fali: „Takie zjawiska, obserwowane już w latach 70-tych XX wieku, jak na przykład rozpad rodziny, 
globalny kryzys energetyczny, szerzenie się rozmaitych kultów i wzrost popularności telewizji kablowej, wprowadzenie zindywi-
dualizowanego czasu pracy, nowe formy premii i dodatków lub dążenia separatystyczne pojawiające się od Quebec po Korsykę 
zdają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. Tymczasem jest akurat odwrotnie. Te i wiele innych, pozornie nie związanych faktów 
czy tendencji, są wzajemnie od siebie zależne. Składają się one w istocie na zjawisko o znacznie szerszym znaczeniu, którym 
jest śmierć epoki industrializmu i narodziny nowej cywilizacji”.

Gdyby tak było naprawdę, to nasz kraj w rodzeniu tej zupełnie nowej cywilizacji wyraźnie przoduje i chyba ma zapewnione 
mistrzostwo globu.

Tomasz E. Kołakowski
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