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Zamiast wprowadzenia
Przez najbliższe kilkanaście lat strategicznym paliwem dla elektrowni
systemowych w Polsce pozostanie węgiel kamienny i brunatny.
W pełni komercyjnie dojrzałą technologią wytwarzania
energii elektrycznej z węgla, charakteryzującą się wysoką
efektywnością energetyczną i najniższymi kosztami wytwarzania
energii elektrycznej, w chwili obecnej jest jedynie technologia
stosowana w elektrowniach parowych na parametry nadkrytyczne
(ultranadkrytyczne).

Podwaliny polityki energetycznej –
Doktryna Energia dla pokoleń ???

Cel nadrzędny
• Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo-Rozwój
• Rozwój gospodarczy- tak, aby nie powodować
istotnego uszczerbku w poziomie życia
społeczeństwa
• Dalekowzroczność strategii gospodarczej
• Wzrost potencjału polskiej gospodarki

Przesłanie
• „…Przeszłość sobą nie wraca, powraca ideą…”
(Cyprian Kamil Norwid: Post Scriptum, Nie tylko przyszłość…)
• „…Ile i jak można zdziałać , gdy stery gospodarcze
Państwa należycie korzystają ze współautorstwa
intelektu specjalistów i prowadzą drogą rozbudowy
potencjału gospodarczego w celu powiększania
korzyści dla społeczeństwa…”
(Prof. Jan Kaczmarek: Sztafeta Twórczości , Przedsiębiorczości
i Doradztwa - Głos do nowego wydania Sztafety Melchiora
Wańkowicza -2000r.)

Hipoteza (1)
Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach gazowo-parowych, opalanych gazem ziemnym,
wskazują generalnie na brak opłacalności inwestowania przy
obecnej cenie gazu ziemnego.
Dlatego decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych,
związanych z budową tego typu elektrowni w Polsce, powinny być
przesunięte w czasie do chwili ostatecznego wyjaśnienia
możliwości dostępu do zasobów gazu o relatywnie niższej niż
obecnie cenie.
Bloki gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla (IGCC)
nie uzyskały jeszcze pełnej dojrzałości komercyjnej. Budowie
kolejnych demonstracyjnych bloków IGCC nadal towarzyszy
poszukiwanie optymalnych rozwiązań procesowych. Wielkością
charakteryzującą efektywność energetyczną elektrowni jest ich
sprawność. Natomiast ważnym parametrem określającym ich wpływ
na środowisko jest jednostkowa emisja CO2 (kg CO2/MWh)

Hipoteza (2)
Nie ma i w najbliższych dziesięcioleciach nie będzie
jednej dominującej technologii energetycznej –
w rozwoju bazy paliwowej dla sektora energetycznego
należy być przygotowanym na umiejętność wykorzystania
całego spektrum dostępnych i dobrze opanowanych
rozwiązań technicznych: od „czystej” energetyki
węglowej, poprzez rozwijającą się energetykę
odnawialną, aż po energetykę jądrową czy wodorową.
Wybór konkretnych rozwiązań inwestycyjnych będzie
wynikał tylko i wyłącznie z rachunku ekonomicznego
i wzajemnej konkurencji poszczególnych paliw
i technologii

Polityka energetyczna nowe spojrzenie na energetykę(1)
• Priorytetowe kierunki działania:
wzrost roli rynku i konkurencji
wzrost roli efektywności energetycznej
wzrost roli samorządów lokalnych

• Ważne wymiary polityki energetycznej:
polityka regionalna, w miejsce polityki sektorowej,
polityka regulacyjna, zamiast ręcznego sterowaniapolityka racjonalizacji w miejsce wzrostu produkcji

Polityka energetyczna(2)
• Dywersyfikacja paliw. Zapasy strategiczne. Bezpieczeństwo energetyczne
Dla Polski za racjonalną docelową strukturę paliwową dla
elektroenergetyki uznaje się zrównoważoną strukturę obejmującą węgiel
kamienny i brunatny, gaz , energię jądrową oraz OZE.
Bezpieczeństwem energetycznym zarządzać należy za pomocą
mechanizmów rynkowych , co zasadniczo zmienia sytuację w zakresie
zapasów strategicznych paliw (i zdolności wytwórczych
w elektroenergetyce).
• Suwerenność energetyczna
Regulacja, związana z suwerennością energetyczną, odnosi się do
konieczności zagwarantowania przez kraj wystarczających własnych
zasobów paliwowych w stosunku do importu, ale także do konieczności
dywersyfikacji kierunków dostaw zewnętrznych.
• Doktryna energetyczna i jej rola w polityce energetycznej
Jako główny filar doktryny energetycznej przyjmuje się mechanizmy
rynkowe. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie skuteczniejszej
regulacji w obszarach obiektywnego braku możliwości konkurencji.

Polityka energetyczna-zasady programowe(3)
1. Uznanie bezpieczeństwa energetycznego za pierwszoplanowy
czynnik polityki energetycznej, w połączeniu z aktywną
polityką zagraniczną na rzecz przeciwdziałania marginalizacji
Polski na energetycznej mapie Europy
2. Prowadzenie restrukturyzacji/modernizacji i prywatyzacji
w kierunku aktywizacji usług dodanych
3. Odejście od realizacji polityk sektorowych na rzecz polityk
stwarzających możliwość rozwoju regionalnego przy
wykorzystaniu funduszy unijnych
4. Zasadnicze zwiększenie, metodami rynkowymi, efektywności
energetycznej gospodarki
5. Promocja nowych technologii energetycznych
6. Wykorzystanie wspólnej polityki transportowej UE,
w szczególności poprzez wykorzystanie funduszy unijnych na
współfinansowanie połączeń transgranicznych

Polityka energetyczna-praktyka regulacyjna(4)
• Bezpieczeństwo energetyczne, w tym regulacje dotyczące zawieszania
rynków przez operatorów oraz zapasów paliw i rezerw mocy wytwórczych
w elektroenergetyce
• Ochrona środowiska, w tym rozwój energetyki odnawialnej i DSM
• Dostęp do sieci, ze szczególnym uwzględnieniem usług przesyłowych
i rynków bilansujących na poziomie systemów krajowych i systemów
lokalnych
• Infrastrukturalne inwestycje energetyczne, w tym prawne uregulowania
lokalizacyjne w zakresie inwestycji sieciowych oraz prawne uregulowania
organizacji przetargów na nowe inwestycje wytwórcze w energetyce
• Planowanie gospodarki energetycznej w gminach, w tym racjonalizacja
planowania energetycznego w gminach
• Regulacje społeczne, w tym dostawy urzędowe (ceny energii dla firm
energetycznych zobowiązanych do dostaw), nadzór nad mechanizmami
pre-paid itp.

Zakończenie
• Przedstawiono wstępną propozycję doktryny
energetycznej oraz główne zagadnienia
rozwoju energetyki związane ze sferą wyzwań
cywilizacyjnych
• Przedstawionej tematyki nie można uznać za
wyczerpaną i zakończoną. Dotyczy to
w szczególności tej części problematyki, którą
będzie można realizować w trakcie tworzenia,
stabilizacji i rozwoju sektora energii
w warunkach społecznej gospodarki rynkowej
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Proklamacja-wersja nr 3/2014(1)
Pomni zmian polityki energetycznej państwa
w ostatnim ćwierćwieczu, a w tym przeróżnych,
nie zawsze udanych, doświadczeń związanych
z transformacją polskiej energetyki, ponadto
świadomi jej aktualnego stanu uważamy, że
istnieje bezsporna potrzeba wypracowania
szerokiego konsensusu sił politycznych oraz
środowisk opiniotwórczych w zakresie dalszego
rozwoju i funkcjonowania energetyki w Polsce

Proklamacja-wersja nr 3/2014(2)
Powszechna dostępność energii odpowiedniej
jakości, przy akceptowanych społecznie
kosztach oraz poszanowaniu środowiska
naturalnego, wymaga znaczącej poprawy
kondycji polskiej energetyki. Sprzyjać ona
będzie wzmacnianiu niezależności
i międzynarodowej pozycji Polski,
zrównoważonemu rozwojowi kraju,
a zwłaszcza wzrostowi dobrobytu wszystkich
obywateli i przyszłych pokoleń Polaków

Proklamacja-wersja nr 3/2014(3)
Polska racja stanu wymaga, aby wszelkie
działania związane z realizacją polityki
energetycznej państwa prowadzone były
z wielką rozwagą, determinacją
i konsekwencją, przez kolejne koalicje
rządowe, przy unikaniu koniunkturalnych
zmian pod presją rozmaitych czynników
wewnętrznych i zewnętrznych

TEZY(zbiór otwarty)-1
• Energia jest towarem niezbędnym dla życia
każdego człowieka i społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju
• Rozwój gospodarczy kraju pociąga za sobą
wzrost zapotrzebowania na energię
• Każda wyprodukowana jednostka energii
wywołuje zmianę w środowisku naturalnym
• Energetyka jest napędem całej gospodarki
kraju

TEZY-2
• Efektywność energetyczna i poszanowanie
energii stanowią podstawę jej racjonalnego
użytkowania
• Węgiel kamienny i brunatny są narodowym
bogactwem Polski i powinny być efektywnie
wykorzystywane
• Źródła energii powinny być równomiernie
rozmieszczane na terenie całego kraju
• Rozwój małej i mikrogeneracji sprzyja
zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego
gminy i regionu

TEZY-3
• Działania prosumenckie sprzyjają wzrostowi
aktywności społecznej i edukacji energetycznej
społeczeństwa
• Państwo powinno utrzymać pełną kontrolę
własnościową nad operatorami systemów
przesyłowych
• Przedsiębiorstwa energetyczne działające na rynku
konkurencyjnym nie powinny znajdować się pod
kontrolą państwa, poza ściśle określonymi wyjątkami,
zobowiązanymi do realizacji powierzonych zadań
wynikających z polityki energetycznej państwa

TEZY-4
• Obowiązkiem państwa jest zapewnienie dostępu
do energii w odpowiedniej ilości i odpowiedniej
jakości wszystkim mieszkańcom kraju
• Budowanie świadomości energetycznej
społeczeństwa jest zadaniem państwa
• W strukturach rządowych ważną rolę powinno
pełnić centrum badań strategicznych energetyki,
współpracujące z ośrodkami naukowymi,
firmami konsultingowymi i organizacjami
pozarządowymi

TEZY-5
• Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym musi
być podporządkowane planowaniu na szczeblu
regionalnym, te zaś planowaniu na szczeblu
centralnym
• Samorząd województwa odpowiada za planowanie
zaopatrzenia w energię i paliwa oraz działania mające
na celu racjonalizację użytkowania energii na
obszarze województwa
• Gmina odpowiada za planowanie zaopatrzenia
w energię i paliwa oraz działania mające na celu
racjonalizację użytkowania energii na obszarze gminy

TEZY-6
• Rynek energii działa w interesie odbiorcy energii, ale
musi zapewnić warunki dla realizacji inwestycji
niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa w perspektywie wieloletniej
• Pomoc publiczna dla inwestorów jest dopuszczalna tylko
w ściśle określonych ramach czasowych
• Wszelkie zmiany zasad (prawnych, podatkowych itp.)
niekorzystne dla inwestora w okresie zwrotu kapitału
muszą przewidywać koszt uczciwej rekompensaty

TEZY-7
• Podstawą planowania w energetyce musi być
stabilne prawo
• Zadaniem prawa w energetyce jest zbilansowanie
chwilowych interesów odbiorców ze
zrównoważonym rozwojem kraju i zapewnieniem
bezpieczeństwa energetycznego państwa
w wieloletniej perspektywie
• Infrastruktura energetyczna jest równie ważna jak
infrastruktura drogowa i kolejowa
• Regulator zastępuje rynek energii tylko w tych
obszarach, gdzie on nie istnieje

TEZY-8
• Z racji kluczowego wpływu decyzji podejmowanych w
Unii Europejskiej na rozwój energetyki w Polsce
istotne jest stworzenie oficjalnego Biura Energetyki
Polskiej w Brukseli współfinansowanego przez
organizacje pozarządowe
• Odbiorca ma prawo zakupu energii od dowolnie
wybranego przez siebie sprzedawcy
• Odbiorcom wrażliwym należy się ograniczona pomoc
państwa
• Maksymalnie zróżnicowany mix energetyczny
zapewnia najlepsze warunki efektywnego
wykorzystania energii

TEZY-9
• Przedsiębiorstwa energetyczne realizują swoje cele
biznesowe w zgodzie z polityką energetyczną kraju
• Inteligentne sieci są kluczowym elementem
efektywnego zarządzania systemami energetycznymi
• Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego pozwala
czasowo zawiesić funkcjonowanie rynku energii
i określonych aktów prawnych
• Rozwój połączeń międzynarodowych sprzyja
zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju

Dziękuję za uwagę

