Wprowadzenie

XXIII Konferencja z cyklu „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w gospodarce krajowej” obraduje w okresie przygotowywania przez Rz¹d „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”. Jest dobry czas, aby przedstawiæ nasz pogl¹d na politykê
energetyczn¹ Polski, która winna byæ realizowana w nastêpnych dwóch dziesiêcioleciach.
St¹d te¿ znaczna rozpiêtoœæ treœci referatów od zagadnieñ globalnych do problemów cz¹stkowych, ale wa¿nych te¿ w skali globalnej.
Problematyka energii szczególnie w aspekcie polityki energetycznej, która ma byæ
realizowana ³¹cznie z problematyk¹ ochrony œrodowiska, jest obecnie jednym z kanonów
rozwojowych Unii Europejskiej. Tym samym obowi¹zuje równie¿ w Polsce. Dlatego
w Polsce te¿ odbywa siê dyskusja nie tylko w gremiach energetyków, ale równie¿
w znacznej czêœci spo³eczeñstwa.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e uczestnictwo nasze w Unii Europejskiej powinno u³atwiaæ
Polsce rozwi¹zywanie poszczególnych problemów energetycznych – pocz¹wszy od zaopatrzenia w noœniki energetyczne jak ropa naftowa i gaz ziemny – a tak¿e doprowadziæ do
niskiej emisyjnoœci wêgla w energetyce. Obok tego mamy mo¿liwoœæ wsparcia ze strony
Unii Europejskiej w zakresie przysz³oœciowych czystych technologii energetycznych
i to nie tylko w elektroenergetyce i ciep³ownictwie, ale równie¿ w szeroko rozumianym
transporcie.
Bardzo wa¿nym problemem jest te¿ udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych w energetyzacji kraju. Na tym odcinku wydaje siê, ¿e energetyka tradycyjna coraz czêœciej w energii
odnawialnej widzi sprzymierzeñca, a nie konkurenta. Równie¿ spo³eczeñstwo nie tylko
akceptuje energiê odnawialn¹, ale w³¹cza siê w inwestycje energii odnawialnej. Coraz
szerzej rozumiana jest koniecznoœæ ekologizacji energetyki, która wynika nie tylko z przeciwdzia³ania rozszerzaj¹cemu siê efektowi cieplarnianemu, ale te¿ z racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi.
Niestety nale¿y ubolewaæ, ¿e Unia Europejska nie dopracowa³a siê spójnej polityki
energetycznej we wszystkich jej aspektach. W dalszym ci¹gu jest niedosyt po³¹czeñ
energetycznych (tzn. linie przesy³owe energii elektrycznej i gazoci¹gi) pomiêdzy pañstwami
Unii Europejskiej, a „za³atwianie” importu surowców energetycznych – a zw³aszcza gazu
ziemnego – prowadzi siê w pojedynczych lub tylko w aspekcie kilku krajów. Przyk³adem
mo¿e byæ gazoci¹g ba³tycki.
Wydaje siê, ¿e Polska powinna szerzej i œmielej podejmowaæ na forum Unii Europejskiej
przysz³oœciowe problemy energetyczne. Dotyczy to równie¿ problematyki efektu cieplarnianego, którego skutki w postaci ekstremalnych zjawisk klimatycznych coraz czêœciej s¹
widoczne w skali europejskiej – ostatnio tak¿e w Polsce.
S¹dzê, ¿e coraz czêœciej dyskutuje siê problemy samych zmian klimatycznych, na które
nie bardzo mamy wp³yw – szczególnie je¿eli przeanalizuje siê historiê Ziemi – natomiast nie
podejmuje siê problemów zwi¹zanych z przystosowaniem siê do zmian klimatycznych
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i wynikaj¹cych z nich zjawisk ekstremalnych. Zagadnienia te winny byæ tematyk¹ przysz³ej
konferencji.
Po roku z nasz¹ konferencj¹ powróciliœmy do Zakopanego, do odremontowanego oœrodka wojskowego. Jest to dobry klimat do dyskusji nie tylko w ramach sal wyk³adowych,
ale co jest wa¿ne, tak¿e do dyskusji w przepiêknym plenerze tatrzañskim.
¯yczê wiêc wszystkim uczestnikom mi³ego pobytu w Zakopanem.
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