Wrocław 19 wrzesnia 2018 r.

Doktryna Energetyczna Polski- Racja
stanu czy tylko narzędzie polityczne ?
IV Kongres Energetyczny
Dolnoślaski Instytut Studiów Energetycznych
dr inż. Wojciech Myślecki
Politechnika Wrocławska
Konsorcjum SPG Polska

1. Doktryna (z łac. doctrina - nauczanie, wiedza)
oznacza zespół twierdzeń, założeń i
dogmatów religijnych, filozoficznych,
politycznych lub wojskowych.
System działania, myślenia.
2. Zespół poglądów dotyczących polityki
wewnętrznej i zagranicznej państwa -również
długoterminowa polityka państwa wobec
jakiegoś znaczącego problemu .

„ Doktrynę musi ogłosić wiarygodne
Państwo i skierować ją w obszar
kapitału społecznego, tkwiącego w
społeczeństwie, które ma zaufanie do
Państwa”
prof. dr hab.inż. Jan Popczyk

Próby podejścia do problemu doktryny
1. DOKTRYNA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
ENERGETYCZNYM
Warszawa, Maj 2004 r.
Zważywszy na to, że:

1. postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, stwierdzają m. in. że:
– jednym z obowiązków państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i
ochrony środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju,
– podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
społeczna gospodarka rynkowa,
– Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego,
2. Rzeczpospolita Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej,
3. Operatorzy systemów sieciowych kraju, wchodzących w skład odpowiednich
systemów europejskich zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących tam
zasad i standardów technicznych;
oraz biorąc pod uwagę:
- cele polityki energetycznej Unii Europejskiej,
- cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej i ratyfikację przez Polskę Protokołu
z Kioto,

Minister właściwy do spraw gospodarki, ogłasza niniejszą doktrynę
w celu stworzenia stabilnych i długofalowych rozwiązań
ogólnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
energetycznym kraju.
Ogół problematyki i zagadnień zarządzania bezpieczeństwem
energetycznym został zatem zapisany w formie niniejszego
dokumentu. Ma on postać zespołu założeń i poglądów
stanowiących o bezpieczeństwie energetycznym Polski
wpisanych w program działania państwa. Przedstawiany zatem
w dokumencie uporządkowany zbiór zasad dotyczących
bezpieczeństwa energetycznego można nazwać mianem doktryny

Pryncypia Polityki Energetycznej Polski
1. Poprawa efektywności energetyki.
2. Powinna wzmacniać dynamikę wzrostu gospodarczego kraju.
3. Spójna wizja sektora i dostrzeganie współzależności
(a niekiedy sprzeczności) podejmowanych działań.
4. Systemowe spojrzenie na regulacje sektora energetycznego.
5. Większe uwzględnienie uwarunkowań międzynarodowych i
globalnych trendów rozwoju sektora energetycznego.

6. PEP2050 powinna zapewniać stabilne otoczenie
inwestycyjne i regulacyjne w celu stworzenia impulsu
do inwestycji w nowe konwencjonalne
i niskoemisyjne moce wytwórcze zapewniające
bezpieczeństwo energetyczne.

Doktryna energetyczna – propozycja (WM)
Polska potrzebuje doktryny energetycznej – stabilnej,
kontynuowanej przez kolejne rządy, a nawet kolejne
pokolenia. Doktryna winna być poglądem podstawowym
elit politycznych i gospodarczych. Wyznaczałaby ona
nurt, w którym mieściłyby się wszelkie polityki i działania
w zakresie szeroko rozumianej energetyki. Nie tyle
określałaby pewien konkretny kierunek jej rozwoju,
co ramy, poza które nie można byłoby wychodzić.

Doktryna energetyczna – propozycja (WM)
Doktryna neutralno-minimalna

1. Sektor energetyki elektrycznej nie wpływa negatywnie na
konkurencyjność polskiej gospodarki.
2. Sektor paliwowy w zakresie dostaw mediów energetycznych do
sektora elektroenergetycznego poddany jest rygorom
rynkowym.
3. Środki na reformy modernizacyjne oraz rozwój sektora paliw
oraz sektora energetycznego znajdują się w tych sektorach.
4. Polityka regulacyjna państwa nie powoduje skrośnych
przepływów kosztów pomiędzy odbiorcami. Nie ma ani lepszych,
ani też gorszych odbiorców.
5. Koszty osierocone wynikające z polityki regulacyjnej państwa
pokrywa państwo.

6. Polityka regulacyjna państwa w energetyce nie jest elementem
polityki społecznej.
7. Ustala się minimalny limit bezpieczeństwa (zapewniający
ciągłość podstawowych procesów społecznych i
gospodarczych) ustalony dla zdolności wytwórczych i przesyłu
energii ze źródeł regulowanych , umiejscowionych na terenie
Polski i zasilanych mediami energetycznymi, których pozyskanie
i dostawa są niepodatne na wpływy polityczne oraz militarne
państw trzecich.
8. Środki z derogacji i opłat gromadzonych w wyniku internalizacji
polityki UE kierowane są wyłącznie na minimalizację strat
sektora wynikających z tej polityki lub polityki regulacyjnej
państwa generującej koszty osierocone oraz na ewentualne
kompensowanie strat społecznych będących następstwem
tej polityki.

Komitet ds. Energii i Klimatu KIG 7 czerwca br
przeprowadził debatę - wnioski z dyskusji KIG
przedstawi rządowi, który tworzy nową politykę
energetyczną państwa – czytamy na portalu
wnp.pl.
Prezes KIG Andrzej Arendarski podczas spotkania ,
zdefiniował “suwerenność energetyczna” jako
granica uzależniania się od zewnętrznych dostaw
energii pierwotnej. KIG zdefiniowała ją jako stan,
w którym import ten nie przekracza 50 proc.
całkowitego krajowego zużycia energii pierwotnej

Racja stanu (fr. raison d'État, łac. ratio status) –
nadrzędny interes państwowy, interes narodowy,
wyższość interesu państwa nad innymi interesami i
normami, wspólny dla większości obywateli i
organizacji działających w państwie lub poza jego
granicami, ale na jego rzecz.
Racja stanu, choć różnie rozumiana, przedstawiana
bywa jako kwestia nadrzędna. Powołują się na nią
organizacje i partie polityczne bez względu na
orientacje ideowe. Zwykle dotyczy zagadnień
suwerenności kraju, jego pozycji ekonomicznej oraz
pozycji w sojuszach gospodarczych i politycznych.
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