
Wprowadzenie

Rok temu na XXI Konferencji dyskutowaliœmy na temat paliw dla energetyki, a tak¿e
o rozwoju rynków oraz o nowoczesnych technologiach energetycznych. Wydawa³o siê,
¿e w perspektywie nastêpnego roku wyjaœni siê szereg zagadnieñ w polityce energetycznej
Polski, nic jednak takiego siê nie sta³o. Nadal nierozwi¹zanych jest szereg problemów
zarówno w zakresie pierwotnych noœników energii, jak i okreœlenia perspektywy struktury
energetycznej Polski. Sytuacja jest skomplikowana o tyle, ¿e sytuacja polityczna coraz
czêœciej wyznacza wyraŸne ramy dla wyboru rozwi¹zañ technologicznych. Na dodatek
wszystkiego, nadal nie ma w Unii Europejskiej kompleksowej polityki energetycznej.
Dotychczasowe prace koncentruj¹ siê g³ównie na problematyce ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych z energetyki do œrodowiska, zwiêkszeniu efektywnoœci energetycznej,
a tak¿e rynku energii i energii odnawialnej.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to wa¿ne zagadnienia dla polityki energetycznej Unii
Europejskiej, ale wci¹¿ jest to za ma³o. W globalizuj¹cym siê œwiecie, tak¿e w zakresie
energetyki, bezpieczne Ÿród³a do pozyskania energii pierwotnej s¹ podstaw¹ dla bez-
pieczeñstwa energetycznego. Drugi¹ spraw¹ wymagaj¹c¹ rozwi¹zana jest zbudowanie
wspólnej dla Unii Europejskiej infrastruktury energetycznej. Dotychczasowe doœwiadcze-
nia wskazuj¹, ¿e partykularne interesy poszczególnych pañstwa bior¹ tu górê. Przyk³adem
mo¿e byæ gazoci¹g ba³tycki.

Unia Europejska jest deficytowa energetycznie, dlatego Ÿród³a zaopatrzenia w surowce
energetyczne maja podstawowe znaczenie dla jej bezpieczeñstwa energetycznego. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e Rosja mo¿e odegraæ wa¿n¹ rolê jako rezerwuar energii dla Unii Euro-
pejskiej, ale tylko wtedy, gdy nie poszczególne kraje lecz ca³a Unia bêdzie prowadzi³a
odpowiedni¹ wzglêdem niej politykê. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e ani energia odnawialn¹ ani
efektywnoœci¹ energetyczn¹ i nowymi technologiami energetycznymi nie rozwi¹¿emy do
koñca problemu bezpieczeñstwa energetycznego – tym bardziej, ¿e ekonomiczne zasoby
wêgla kamiennego w Polsce nie s¹ wystarczaj¹ce na perspektywê 40 lat.

S¹dzê te¿, ¿e nale¿y kompleksowo przedyskutowaæ wprowadzenie do systemu energe-
tycznego w Polsce energetyki j¹drowej.

Nasza konferencja powinna w³¹czyæ siê w prace prowadzone przez Ministerstwo Gospo-
darki nad polityk¹ energetyczn¹ Polski jako czêœci¹ polityki energetycznej Unii Europejskiej.

¯yczê nam wszystkim owocnych obrad i mi³ego pobytu w piêknych Beskidach Za-
chodnich.

Prof. dr hab. in¿. Roman Ney

cz³onek rzeczywisty PAN

Przewodnicz¹cy

Komitetu Naukowego Konferencji




