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Polskie quasi-mity energetyczne

Śledząc publikacje pojawiające się na temat konieczności zmian w polskiej energetyce czy zapoznając się z wypowiedziami 
zarówno „uczonych mężów”, jak i „mądrych białogłów”, ale także politycznych reprezentantów, często zwących się ekspertami, 
można dojść do wniosku, że właściwie wszystkie recepty zostały już napisane i myśli wypowiedziane. Wystarczyłoby je tylko 
posegregować w wielkiej księdze mądrości energetycznej, przygotować teksty właściwych ustaw i już pozostałby jedynie dro-
biazg, jakim jest wprowadzenie tych mądrości w życie. I w tym momencie czarowna baśń i mit o głębokości naszej wiedzy pryska 
i zostaje zderzenie z bezczelnym klepiskiem rzeczywistości, jak nazywał polskie realia, przywoływany już nie raz na tych łamach 
mój Przyjaciel, jeden z wielkich elektryków, Mundek Masłyk, urodzony w Kopyczyńcach na Kresach, a zmarły w Gliwicach, gdzie 
zakończył swoją drogę, niestety jeden z wielu polskich tułaczych szlaków wieku XX. 

Za jedno z takich haseł, uważanych przeze mnie za nieco mityczne, uznać można hasło powołania w Polsce Ministerstwa 
Energetyki, jako swoistego panaceum na bolączki tej branży1). Zgodzić się wprawdzie wypada z negatywną oceną obecnej 
sytuacji w tej dziedzinie gospodarki, zwracającą uwagę na brak skutecznej strategii energetycznej, na niezsynchronizowane 
działania kilku resortów (gospodarki, ochrony środowiska i skarbu), czy praktyczne odejście od stosowania zasady zrównoważo-
nego rozwoju całego kraju. Krytycy obecnej sytuacji zwracają także uwagę, że wewnętrzne tarcia między centralnymi organami 
administracji na tle problemów energetyczno-klimatycznych utrudniają prezentowanie spójnego stanowiska zarówno w kraju, jak 
i przede wszystkim na forum Unii Europejskiej.

Na tych łamach prezentowałem już argumenty przemawiające za utworzeniem silnej placówki naukowo-badawczej zajmu-
jącej się tworzeniem i aktualizowaniem czynem ciągłym strategii energetycznej Polski, ale także sprawdzaniem i ocenianiem 
czy przyjęta strategia jest realizowana. Zwracano także uwagę na braki dotykające nie tylko zresztą polskiej energetyki, jak 
nieskuteczność czy też brak koordynacji działań. Nie szukano jednak ratunku w zmianach organizacyjnych rządu. Mam bowiem 
w pamięci zasadę, o jakiej mówiono na studium wojskowym, że zmiana ustawienia pododdziału z dwójek na czwórki czy nawet 
trójki nie powoduje zwiększenia siły ognia jednostki. 

Stworzenie megaresortu energetyki wcale nie gwarantuje, moim zdaniem, rozwiązania głównych problemów trapiących 
naszą nie tylko energetykę z kilku, co najmniej, powodów. Otóż, w moim odczuciu, nie został ciągle jeszcze określony komplek-
sowy cel, jaki powinien być osiągnięty przez gospodarkę polską w dłuższym horyzoncie czasowym, na przykład 25 czy 35 lat. 
Wprawdzie są plany sięgające 30 lat, ale dotyczą one pojedynczych branż czy sektorów, a do tego są one wewnętrznie niespójne 
i nie realizują jakiegoś generalnego celu kraju.

Ponadto odnieść można wrażenie, że wśród polskich polityków, a często także wśród tzw. ekspertów przeważa myślenie 
dojutrkowe, a przecież sensowny rozwój kraju i jego gospodarki wymaga nie tylko żelaznej konsekwencji, ale i czasu. Ru-
chy od wyborów do wyborów, co cztery lata, bez realizacji nadrzędnej wizji prowadzą do chaosu i takich objawów jak zakup 
pendolino, czy otwieranie bramek autostradowych latem, bo ruch jest już zbyt duży. Trzecim wreszcie problemem nękającym 
polski model rządzenia jest rzeczywisty brak koordynacji. Podkreślmy słowo rzeczywisty, bo kiedy zajrzymy do obowiązują-
cych aktów prawnych2), to obowiązki koordynacji prac organów administracji rządowej są zdefiniowane jasno i dość klarownie. 
Tymczasem widać w praktyce, że poszczególne organy skupiają się na własnych celach, zamiast dążyć do tego, żeby progra-
my realizowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, czy też Ministerstwo 
Gospodarki służyły realizacji przyjętej jednej wizji, a więc były spójne. Prowadzi to miedzy innymi do kuriozalnych działań, 
jak na przykład dofinansowywanie budowy domów opalanych węglem i zwalczanie tzw. niskiej emisji. Podobnym przykładem 
może być doprowadzenie do poważnych opóźnień w budowie gazoportu przy udawaniu forsowania dywersyfikacji kierunków 
dostaw gazu. 

Jestem przekonany, że sytuację mogą poprawić jedynie działania łączne przekształcające cały kompleks problemów, a nie 
reorganizacje, w wyników których pojawią się nowe resorty. Podstawę takich przekształceń powinni stanowić przede wszystkim 
odpowiednio dobrani ludzie. Warto w tym miejscu zacytować opinię prof. Witolda Kieżuna, eksperta ONZ, teoretyka zarządzania. 
W jednym z wywiadów stwierdził on: „jako specjalista od zarządzania zawsze kładłem największy nacisk na kwalifikacje kadry 
kierowniczej. To punkt wyjścia do wszystkiego. Jeśli nie będziemy mieli sprawnych kierowników, to znaczy zarówno odpowiednio 
wykształconych, jak i reprezentujących odpowiedni poziom moralny, to nigdy nam nic nie wyjdzie.”

Na koniec wypadnie ponownie stwierdzić, że utworzenie nowego organu administracji i wyposażenie go w odpowiednie 
kompetencje, bez kompleksowych zmian jakościowych w zarządzaniu gospodarką nie gwarantuje ani zmiany sposobów podej-
mowania decyzji, ani uniknięcia prób przejmowania kompetencji energetycznych przez inne organy, a także prób rozmywania 
odpowiedzialności za politykę energetyczną. 
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1) Porównaj: Tomasz Chmal, Co zrobić, by uniknąć zaniedbań w sektorze energetycznym, Rzeczy Wspólne, nr 17. Autor prezentowany jest jako ekspert 
ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego, adwokat w międzynarodowej kancelarii prawnej.

2) Patrz: artykuł 146 Konstytucji oraz Ustawa o działach administracji rządowej.


