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Ubiegły rok był półmetkiem realizacji 
przez Polskę zobowiązania wynikają-
cego z unijnej dyrektywy o promocji 
energii z odnawialnych źródeł  (OZE). 
Pod koniec grudnia minionego roku 
Główny Urząd Statystyczny  podał, że 
rok wcześniej udział energii z OZE 
w końcowym zużyciu energii wyniósł 
11,45 procent. Polska jest zobowiąza-
na unijną dyrektywą do uzyskania mi-
nimum 15 procent udziału produkcji 
energii z OZE już w 2020 roku.  

Ile  dzisiaj  ,,może”  OZE? 
Czasu na podjęcie decyzji, jak będzie 
wyglądał polski miks energetyczny jest 
niewiele. Do ,,rozliczenia się”  z unij-
nych zobowiązań, na które przecież 
sami się zgodziliśmy zostały niecałe 
trzy lata. Tymczasem to właśnie teraz, 
prawie ,,za pięć dwunasta” toczy się 
w Polsce debata na temat  miksu ener-
getycznego. Mówiąc  wprost - stawia-
my sobie pytanie: ,,w co idziemy?” - 
w węgiel ekologiczny, w fotowoltaikę, 
energetykę wiatrową czy może w bio-
masę spalaną razem z węglem? Wie-

le może uporządkować nowelizacja 
ustawy o odnawialnych źródłach ener-
gii, choć z tego ,,porządkowania” (co 
jasno wynikało z debaty podczas X Fo-
rum Nowej Gospodarki w Parku Nau-
kowo-Technologicznym Euro-Cen-
trum), branża związana z OZE nie jest 
zadowolona. Przerażeni są wręcz ci, 
którzy zainwestowali w energetykę 
wiatrową, bo wobec proponowanych 
zmian w ustawie biznes przestanie im 
się opłacać. Prosumenci, czyli indywi-
dualni producenci energii ,,dla siebie” 
i na sprzedaż też mają nietęgie miny.   

Zwolennicy inwestowania w OZE 
przekonują, że wydatki na rozwój od-
nawialnych źródeł energii w Polsce po-
winny sięgnąć 66 mld zł w ciągu naj-
bliższych czterech lat, natomiast 
przedstawiciele energetyki konwen-
cjonalnej twierdzą, że to zbyt wielki 
koszt. Jaka jest odpowiedź? - Aby zy-
skać, trzeba zainwestować - mówił 
Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytu-
tu Energetyki Odnawialnej. -  Nie ma 
odwrotu od radykalnego przestawie-
nia energetyki z paliw kopalnych 

na odnawialne źródła - przekonywał 
uczestniczący w debacie o miksie 
energetycznym  minister ochrony kli-
matu, środowiska, rolnictwa, natury 
i ochrony konsumenta Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii Johannes Remmel. 

Co z węglem  w miksie? 
Szef komitetu ds. energii i polityki kli-
matycznej Krajowej Izby Gospodar-
czej Herbert Leopold Gabryś podkre-
ślał natomiast  wartość niezależności 
energetycznej, jaką dają rodzime su-
rowce. Zauważył, że w ogólnym bilan-
sie Polska jest zależna od surowców 
z zewnątrz w 22,5 procentach, pod-
czas gdy cała Unia Europejska  - śred-
nio w 64 procentach.  -  Śląsk jest  swe-
go rodzaju ,,soczewką” skupiającą 
praktycznie wszystkie problemy zwią-
zane ze zmianami w energetyce – wę-
giel, OZE, konieczność nowego spoj-
rzenia na rynek pracy - choćby nowe 
miejsca zatrudnienia dla górników -   
i oczekiwania społeczne - mówił pre-
zes Regionalnej Izby Gospodarczej Ta-
deusz Donocik, nie ukrywając jedno-

cześnie, że obietnice płynące w kie-
runku górnictwa są  ,,na wyrost”. -  Czy 
słowo ,,restrukturyzacja” zamiast ,,li-
kwidacja” ma uspokoić nastroje? - py-
tali eksperci podając taki oto przykład: 
Jak wynika z opracowania Forum Ana-
liz Energetycznych do 2030 r. udział 
węgla w miksie energetycznym spad-
nie z ponad  85 do nawet poniżej 30 
procent, kurczą się też zasoby węgla 
nadające się do zagospodarowania 
z ekonomicznego punktu widzenia.  

A może drogi równoległe? 
W Unii Europejskiej jest powszechne 
przekonanie, że odejście energetyki 
od węgla na rzecz OZE jest nieuchron-
ne. I gdybyśmy nawet chcieli utrzymy-
wać przewagę węgla w naszym miksie 
energetycznym to, według eksper-
tów,  bez wsparcia z publicznych środ-
ków, wiekszość działających w Polsce 
kopalń jest trwale nierentowna.  Zmia-
ny w energetyce są więc konieczne, 
ale nie muszą być bolesne. Bo linie: 
węgiel dla energetyki i OZE dla energe-
tyki nie muszą się wykluczać. A (ET)

Nie da się uciec od zmian w energetyce 

,,Miks energetyczny Polski Południowej – strategie i inicjatywy” - ten temat  
X Forum Nowej Gospodarki  był  wiodący i wywołał dość burzliwą dyskusję
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Mamy unijne zobowiązania o promocji energii z odnawialnych źródeł, mamy też węgiel, który chcemy chronić. 
Jaką wybrać drogę? Próbowali ją znaleźć eksperci na X Forum Nowej Gospodarki w katowickim Euro-Centrum! 
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a Polsko-Niemiecka Giełda Koo-
peracyjna  jest stałym punktem pro-
gramu Forum Nowej Gospodarki. Nie 
mogło więc również podczas tego-
rocznej - edycji Forum zabraknąć tych 
wyjątkowych dwustronnych spotkań 
odbywających się ,,w cztery oczy”. 

 a Są to spotkania przedstawicieli  
polskich i niemieckich firm w for-
mule B2B, w trakcie których odby-
wają się konsultacje eksperckie mię-
dzy innymi dotyczące regulacji praw-
nych i podatkowych dla biznesu za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech. a

Co oprócz debat? Rozmowy ,,w cztery oczy”
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a Piknik Nauki i Kultury  towarzy-
szył obradom X Forum Nowej Gospo-
darki. Odbył się po południu, na tere-
nie Euro-Centrum.  Jego celem jest 
budowanie wiedzy oraz  świadomości 
na temat energooszczędności, jak też  
innowacyjności w makroregionie.  

a Atrakcje przyciagnęły całe  ro-
dziny. Pokazy naukowe, wystawy 
technologiczne czy  symulatory jazdy 
były prawdziwą frajdą szczególnie dla 
młodzieży. Wszyscy chętnie zwiedzali 
Euro-Centrum (w tym budynk pasyw-
ny) oraz  bawili się na koncertach.a

Co po debatach? Piknik z zabawą oraz nauką
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a GRZEGORZ WIŚNIEWSKI, 
prezes Instytutu Energetyki 
Odnawialnej: 
Inwestycje w OZE są drogie w po-
czątkowej fazie, ale późniejsze 
koszty eksploatacji są  niskie, dlate-
go energia w efekcie  będzie tań-
sza. W przypadku inwestycji w tra-
dycyjnej energetyce początkowe 
nakłady mogą być niższe, ale  póź-
niejsze koszty - większe, co nega-
tywnie przekłada się na cenę ener-
gii. W najbliższych czterech latach 
powinniśmy zainwestować  jakieś 
66 mld złotych w OZE.  To byłyby 
najlepsze inwestycje,  jakie sobie  
w ogóle możemy wyobrazić. Po-
niesienie tych wydatków jest bo-
wiem o wiele bardziej uzasadnio-
ne niż na przykład  osiągnięcie 15-
procentowego wskaźnika udziału 
OZE w produkcji energii poprzez 
spalanie biomasy wraz z węglem 
w konwencjonalnych kotłach. Jeśli 
nie  pójdziemy właśnie tą, ale inną 
drogą, to wszystkie pomysły na in-
nowacje zawiodą. Nie wprowadzi-
my na przykład  komunikacji elek-
trycznej, jeżeli będzie dominować 
energia z węgla, która w tej chwili 
jest najdroższa na rynkach hurto-
wych w Europie. W starym syste-
mie nie ,,ruszymy”  również spra-
wy elektromobilności,  a  w  efekcie 
 zostaniemy skansenem. a

Nie żyjemy w skansenie

Organizatorzy

a JOHANNES REMMEL,  
minister ochrony klimatu,  
środowiska, rolnictwa, natury 
i ochrony konsumenta 
Nadrenii Północnej-Westfalii: 
W  Niemczech również było kilka 
etapów publicznej dyskusji o ener-
getyce odnawialnej. W  pierwszej 
fazie, kilkanaście lat temu, zwolen-
nicy OZE byli ignorowani i wyśmie-
wani, zaś w kolejnym etapie zwal-
czani i zbywani fałszywymi argu-
mentami. Mam  wrażenie, że pol-
skie społeczeństwo jest obecnie 
w drugiej fazie. Zrozumienia, że 
przejście z energetyki konwencjo-
nalnej do odnawialnej nie oznacza 
pogorszenia sytuacji przemysłu, 
bo  przemysł musi być  też zorien-
towany na ochronę klimatu. Prze-
miana energetyczna musi objąć 
nie tylko przemysł, ale wszystkie 
dziedziny życia - od komunikacji 
po sposób, w jaki korzystamy 
z energii w naszych domach. Trze-
cia faza  to próba integracji OZE 
z istniejącym systemem energe-
tycznym. Rzecz  jednak nie w inte-
gracji, ale w przedstawieniu się 
na zupełnie inny system -  chodzi 
o odejście od systemu, gdzie ener-
gię produkuje  się centralnie a kon-
sumuje lokalnie, na rzecz systemu, 
gdzie lokalna jest zarówno  pro-
dukcja jak i konsumpcja energii.   a

Trzeci etap przed Wami

Forum odbywa się naprzemiennie w Katowicach i Krakowie. Tym razem 
gospodarzem był Śląsk i Katowice, co podkreślano nie tylko na debatach   
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