
Wprowadzenie do problematyki Konferencji

Zrównowa¿ony rozwój gospodarki energetycznej jest pojêciem bardzo szerokim. Zosta³
on okreœlony w opracowaniach dotycz¹cych polityki energetycznej Polski.

Po rozpoczêciu transformacji systemu politycznego i gospodarczego Rz¹d Polski opra-
cowa³ nastêpuj¹ce g³ówne dokumenty w sprawie polityki energetycznej Polski:
— Za³o¿enia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010 (sierpieñ

1990 r.),
— Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 roku (paŸdziernik 1995 r.),
— Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 roku (luty 2000 r.),
— Ocena realizacji i korekta Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020 roku wraz

z za³¹cznikami (kwiecieñ 2002 r.),
— Polityka energetyczna Polski do 2025 roku (styczeñ 2005 r.).

W miêdzyczasie zosta³a uchwalona ustawa Prawo energetyczne (10 kwiecieñ 1997 r.),
która zobligowa³a Ministra Gospodarki do przygotowania za³o¿eñ polityki energetycznej
pañstwa wraz z prognoz¹ rozwoju gospodarki paliwami i energi¹ na okres nie krótszy ni¿
15 lat.

Ostatnia nowelizacja Prawa energetycznego (ustaw¹ z 4 marca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony œrodowiska) okreœli³a g³ówne
ramy dokumentu Polityka energetyczna pañstwa oraz zobowi¹za³a rz¹d do opracowywania
tego dokumentu co 4 lata.

G³ównym zadaniem nowelizacji Prawa energetycznego i Prawa ochrony œrodowiska

by³o dostosowanie tych ustaw do prawodawstwa Unii Europejskiej, a tak¿e uregulowanie
niektórych problemów, które w dotychczasowym Prawie energetycznym by³y okreœlone
niejednoznacznie lub budzi³y dyskusje.

W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne ustalono, ¿e polityka energetyczna
pañstwa powinna byæ opracowywana zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju. W tej¿e
nowelizacji okreœlono, jakie zagadnienia w szczególnoœci winny znaleŸæ siê w dokumencie
Polityka energetyczna. Wymieniono je w nastêpuj¹cej kolejnoœci: bilans paliwowo-energe-
tyczny kraju; zdolnoœci wytwórcze krajowych Ÿróde³ paliw i energii; zdolnoœci przesy³owe,
w tym po³¹czenia transgraniczne; efektywnoœæ energetyczna gospodarki; dzia³ania w za-
kresie ochrony œrodowiska; rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii; wielkoœæ
i rodzaje zapasów paliw; kierunki restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnoœciowych sektora
paliwowo-energetycznego; kierunki prac naukowo-badawczych; wspó³praca miêdzyna-
rodowa.
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Jako g³ówny cel polityki energetycznej pañstwa ustawa okreœla zapewnienie bezpie-
czeñstwa energetycznego kraju, wzrost konkurencyjnoœci gospodarki i jej efektywnoœci
energetycznej, a tak¿e ochronê œrodowiska.

Te trzy g³ówne problemy przewijaj¹ siê w ró¿nym stopniu zarówno w kolejnych opraco-
waniach dotycz¹cych polityki energetycznej, jak te¿ w innych dokumentach rz¹dowych,
np. w Za³o¿eniach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 przyjêtych przez Radê
Ministrów 30 kwietnia 2004 r. oraz w Krajowym Programie Reform na lata 2005–2008

(wstêpna wersja z 2 sierpnia 2005 r.).
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dokument pod nazw¹ Polityka energetyczna Polski do

2025 roku stanowi wyraŸny jakoœciowy postêp w tego rodzaju opracowaniach. Na wstêpie
okreœla on doktrynê polityki energetycznej Polski, która jest politycznym kredo w odnie-
sieniu do energetyki. Realnoœæ przyjêtej doktryny okreœlona jest ró¿nymi uwarunkowa-
niami. Przeœledziæ to mo¿na analizuj¹c realizacjê g³ównych za³o¿eñ polityki energetycznej,
które dominowa³y w poszczególnych dokumentach przejmowanych przez kolejne rz¹dy RP.

Osi¹gniêciem jest z pewnoœci¹ uzyskana poprawa stanu œrodowiska w odniesieniu do
zanieczyszczenia atmosfery. Dla przyk³adu — od 1990 do 2002 roku emisja dwutlenku
wêgla zmniejszy³a siê o 19,2%; dwutlenku siarki o 54,7% i metanu o 35,8%. Podobnie jest
i z innymi gazami. Chodzi tu o ca³kowit¹ emisjê gazów — nie tylko z energetyki zawodowej
i przemys³owej, ale tak¿e i z innych Ÿróde³ gdzie spalane s¹ kopalne surowce energetyczne.
W szczególnoœci do tych „innych Ÿróde³” nale¿¹ kot³ownie lokalne, paleniska domowe,
technologie przemys³owe. Ponadto nale¿¹ tu tak zwane Ÿród³a mobilne. W przybli¿eniu
mo¿na okreœliæ, ¿e udzia³ energetyki w szerokim znaczeniu tego s³owa w ca³kowitej emisji
dwutlenku wêgla w Polsce wynosi 85%, dwutlenku siarki 75%, metanu 46% i tlenków
azotu 73%.

Zmniejszenie emisji gazów do atmosfery zosta³o osi¹gniête przez ograniczenie produkcji
przemys³u ciê¿kiego i chemii, a zw³aszcza hutnictwa i koksownictwa, przez inwestycje
w nowoczesne technologie przemys³owe — szczególnie technologie energooszczêdne, oraz
przez modernizacjê energetyki przeprowadzon¹ nie tylko ze wzglêdów technicznych, ale
tak¿e ekologicznych. Jednak jeszcze oko³o 30% naszych elektrowni odbiega znacznie od
przyjêtych standardów w zakresie technologii i ekologii.

Restrukturalizacja gospodarki i ograniczenie produkcji przemys³u ciê¿kiego i górnictwa
spowodowa³o prawie 50-procentowe ograniczenie zu¿ycia wêgla kamiennego i pewien
wzrost wykorzystania gazu ziemnego. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e stosunkowo du¿a emisja
gazów, w tym gazów cieplarnianych, przypadaj¹ca na jednostkê zu¿ytej energii pierwotnej
stale jeszcze wynika z du¿ego udzia³u wêgla w bilansie paliw pierwotnych.

Dotychczasowe niew¹tpliwe osi¹gniêcia w zmniejszeniu emisji gazów do atmosfery nie
powinny nas uspakajaæ. Polska spe³nia obecnie wymagania dotycz¹ce ograniczenia emisji
dwutlenku wêgla i dwutlenku siarki, jednak¿e po roku 2010 wyst¹pi¹ trudnoœci w dosto-
sowaniu polskiej energetyki do zaostrzonych norm emisji tych¿e gazów. Tak wiêc kierunek
ekologizacji energetyki, szczególnie podkreœlany w kolejnych opracowaniach Polityki ener-

getycznej, pomimo wyraŸnych dotychczasowych osi¹gniêæ musi byæ nadal kontynuowany.
Natomiast podstawowy cel polityki energetycznej jakim jest zapewnienie bezpieczeñ-

stwa energetycznego dla Polski od lat nie jest w³aœciwie realizowany.
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Udzia³ w³asnego wêgla w strukturze energii pierwotnej, wynosz¹cy obecnie oko³o
60%, i prawie 95-procentowy jego udzia³ w paliwach zu¿ywanych w elektroenergetyce ju¿
samo przez siê stanowi wa¿ny element bezpieczeñstwa energetycznego, wyró¿niaj¹cy
pozytywnie Polskê wœród krajów Unii Europejskiej. Nasz¹ znan¹ od wielu lat s³aboœci¹
jest natomiast bardzo ma³a dywersyfikacja Ÿróde³ zaopatrzenia w ropê naftow¹, a szcze-
gólnie w gaz ziemny.

Dotychczas nie znaleziono skutecznych rozwi¹zañ na import znacz¹cych iloœci gazu
z innych kierunków ni¿ Rosja. Podobnie, importowana ropa naftowa nawet z Zachodu jest
czêsto rop¹, która pochodzi z Rosji. Zamierzona przez Rosjê i Niemcy budowa gazoci¹gu
„ba³tyckiego” wkroczy³a w fazê realizacji, chocia¿ jest obecnie nieop³acalna i niekonku-
rencyjna w stosunku do budowy drugiej nitki gazoci¹gu jamalskiego. Ma ona w stosunku do
Polski i krajów ba³tyckich negatywny polityczny wydŸwiêk.

W perspektywie d³ugofalowej nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e najbli¿sze dla Polski i Unii
Europejskiej powa¿ne zasoby gazu znajduj¹ siê w Rosji. Podobnie, poza z³o¿ami ropy
naftowej znajduj¹cymi siê w bardzo niestabilnym politycznie obszarze Bliskiego Wschodu,
najwiêksze zasoby ropy naftowej posiada Rosja.

Ju¿ dziœ widoczne jest zainteresowanie krajów Unii Europejskiej rosyjskimi zasobami
gazu i ropy, a tak¿e bardzo du¿ym, coraz bardziej otwieraj¹cym siê rynkiem rosyjskim.
Równoczeœnie Rosja d¹¿y do importu i wspó³pracy z krajami zachodnimi w zakresie
najnowszych dostêpnych technologii. W tej z³o¿onej sytuacji Polska musi znaleŸæ pozy-
tywne rozwi¹zanie w polityce wschodniej, z korzyœci¹ dla w³asnego rozwoju. Najskutecz-
niejszym rozwi¹zaniem by³oby wpisanie siê w politykê Unii Europejskiej, ale tak¿e wy-
kazanie w³asnej inicjatywy. Nasz akces do Unii nie oznacza bowiem, ¿e mamy pozbawiæ
siê w³asnej polityki zagranicznej, wszelkie nieporozumienia zaœ nale¿y wyjaœniaæ drog¹
kompetentnych negocjacji, a nie za poœrednictwem œrodków masowego przekazu.

Trzecim wa¿nym elementem wystêpuj¹cym w dotychczasowych opracowaniach na
temat polityki energetycznej jest akcentowanie wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki

i jej efektywnoœci energetycznej. W tym zakresie osi¹gniêto ju¿ wymierne rezultaty, ale
niewystarczaj¹ce jak na potrzeby i mo¿liwoœci.

W pierwszym okresie transformacji gospodarki zastosowano proste formy oszczêdnoœci
energii, pocz¹wszy od jej wytwarzania a¿ do wykorzystania. W wyniku tego spad³a energo-
ch³onnoœæ Produktu Krajowego Brutto, tak ¿e w 2001 roku osi¹gnê³a ona poziom 0,235 toe
na 1000 USD. Jednak jest on wyraŸnie wy¿szy ni¿ w krajach UE, gdy¿ tam œrednia wynosi
0,135 i ma dalsz¹ tendencjê malej¹c¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e inwestowanie w energooszczêd-
noœæ jest równoznaczne z inwestowaniem w unowoczeœnianie gospodarki. Nale¿a³oby
opracowaæ i wdro¿yæ ogólnonarodowy program oszczêdnoœci energetycznej stymulowany
metodami rynkowymi.

S¹ jeszcze dwa zagadnienia, które nie zosta³y dotychczas skutecznie rozwi¹zywane,
a podnoszone s¹ w obydwu ostatnich opracowaniach na temat polityki energetycznej. S¹ to:
pozyskanie i wykorzystanie energii odnawialnej oraz zmiany strukturalne i w³asnoœciowe
w poszczególnych sektorach energetyki.

Zbyt wolno rozwija siê pozyskiwanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Nale¿y przestrzec,
¿e dotychczasowe tempo jego rozwoju, s³abo stymulowane przez Pañstwo, nie zapewni
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udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w iloœci 7,5% w bilansie energii pierwotnej w 2010
roku. Jest to problem, który powinien staæ siê przedmiotem pog³êbionej analizy i podjêcia
skutecznych dzia³añ. Wi¹¿e siê z nim koniecznoœæ rozwoju tak zwanej energetyki roz-
proszonej i lokalnych rynków energii. Nie obserwuje siê jeszcze wystarczaj¹cego zaintere-
sowania gospodark¹ energetyczn¹ ze strony wiêkszoœci gmin. Nadal zbyt czêsto traktuje siê
energiê jako z góry zadane dobro przez Rz¹d.

Pomimo wyraŸnych stwierdzeñ w dotychczasowych opracowaniach dotycz¹cych po-
lityki energetycznej o koniecznoœci dostosowania struktury energetyki do systemu rynko-
wego i Dyrektyw Unii Europejskiej, stan zmian strukturalnych jest w naszej energetyce
niezadowalaj¹cy. Wymierne osi¹gniêcia uzyskano w restrukturyzacji górnictwa wêgla ka-
miennego, szczególnie w poprawie wskaŸników technicznych. Zosta³o to jednak okupione
du¿¹ dotacj¹ dla tego sektora. Konieczna jest dalsza ekonomizacja górnictwa, co jednak
bêdzie trudne ze wzglêdu na niekorzystne warunki geologiczno-górnicze w jakich pracuj¹
kopalnie.

Dalsze zmiany strukturalne konieczne s¹ natomiast zarówno w elektroenergetyce, jak
te¿ sektorze ropy i gazu. Szczególnie restrukturyzacja PGNiG napotyka³a w ubieg³ych
latach na du¿e trudnoœci w realizacji kolejnych programów, które rozmywa³y siê w czasie.
Przy rozwi¹zywaniu tych problemów nale¿y braæ pod uwagê, ¿e prywatyzacja energetyki
nie jest panaceum na wszystkie jej niedomagania. Ostatnie katastrofy energetyczne zarówno
w Kalifornii, jak i w Europie dowiod³y, ¿e prywatni w³aœciciele przedsiêbiorstw energe-
tycznych zbyt czêsto ponad wszystko preferuj¹ zysk, zaniedbuj¹c stan urz¹dzeñ.

Sprywatyzowane segmenty systemu energetycznego wymagaj¹ zatem wnikliwej kon-
troli pañstwa w celu zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw energii.

S¹dzê, ¿e na naszej konferencji zarówno w referatach, jak i dyskusji problematyka
energetyczna w aspekcie jej zrównowa¿onego rozwoju zostanie szeroko omówiona.
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