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KATOWICKIE DNI ELEKTRYKI    KATOWICE DAYS OF ELECTRICAL

Szanowny Panie Profesorze,

Dziękując za zaproszenie do udziału w XI Konferencji Nauko-
wo-Technicznej BEZPIECZEńSTWO W ELEKTRYCE I  ENERGETYCE, 
z przykrością zawiadamiam, że nie mogę w niej uczestniczyć z uwa-
gi na odbywające się posiedzenie sekcji Narodowej Rady Rozwoju.

Uwzględniając prośbę Pana Profesora, pragnę poinformo-
wać, że Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum konsultacyj-
no-doradcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a  jej celem 
jest: analizowanie aktualnej sytuacji w kluczowych dziedzinach 
funkcjonowania państwa, przygotowywanie opinii i ekspertyz 
dla Prezydenta RP, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw 
legislacyjnych, a także prowadzenie debaty strategicznej oraz 
formułowanie celów rozwojowych kraju i  metod ich osiągania 
w perspektywie przyszłości Polski. Rada składa się z 10 sekcji te-
matycznych, a wśród omawianych zagadnień na posiedzeniach 
dwóch sekcji: „Nauka, innowacje” oraz „Gospodarka, praca, przed-
siębiorczość”, w pracach których uczestniczę, są również problemy 
związane z  energetyką. Warto zauważyć, że w „Planie na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju”, przedstawionym przez wicepre-
miera Mateusza Morawieckiego, który też był przez nas oceniany, 
w pierwszym z pięciu filarów rozwoju gospodarczego Polski, o na-
zwie „Reindustrializacja”, wśród pięciu Działów Krajowych Inteli-
gentnych Specjalizacji wymieniono „Zrównoważoną energetykę”. 
Wydaje się, że wreszcie nadeszła ta chwila, której oczekujemy od 
wielu lat, wytyczenia strategicznych kierunków rozwoju energe-
tyki, w dłuższej perspektywie czasowej, obejmujących zarówno 
prace badawczo-rozwojowe, jak i regulacje prawne dotyczące 
wytwarzania i użytkowania energii. Według mnie, rozwój polskiej 
elektroenergetyki wymaga spojrzenia kompleksowego, z uwzględ-
nieniem szeregu różnorodnych aspektów m.in. technicznych, eko-

nomicznych, ekologicznych, społecznych i bezpieczeństwa. Obec-
nie toczy się dyskusja co do kształtu mixu energetycznego w Polsce 
w perspektywie dziesięcioleci i sposobu osiągnięcia stanu doce-
lowego. Nie ulega wątpliwości, że tzw. energie odnawialne będą 
częścią składową tego mixu, ale nie zastąpią w pełni innych tech-
nologii. Skupienie się jedynie nad Odnawialnymi Źródłami Energii 
może przekształcić się w działania lobbystyczne zamiast szerszej 
perspektywy, która musi uwzględniać docelowy mix energetyczny 
i przewidzieć technologie, które umożliwią jego osiągnięcie. Mó-
wiąc o Odnawialnych Źródłach Energii nie można pominąć zaso-
bów energetycznych – to nie tylko problematyka związana z urzą-
dzeniami do konwersji energii (kolektory słoneczne, fotoogniwa, 
pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, itd.), ale również problema-
tyka analizy potencjału źródeł pierwotnych (energia słońca, wody, 
wiatru, geotermalna, biomasy, itd.). Naszym niezaprzeczalnym 
prawem jest swoboda kształtowania krajowego mixu energetycz-
nego. Należy wziąć pod uwagę fakt, że węgiel pozostanie w Pol-
sce paliwem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne przez 
wiele jeszcze lat. Paryskie porozumienie klimatyczne umożliwia 
stworzenie stabilnych warunków inwestycyjnych dla technologii 
niskoemisyjnych. Nie należy zapomnieć o osiągnięciach Polskich 
w  zakresie redukcji CO2 . Debatując o innowacjach w energetyce 
należy zwrócić uwagę na czyste technologie węglowe. Wpro-
wadzając nowe technologie istotnym jest by były one opłacalne. 
Dużym pozostaje problem magazynowania energii. A może takie 
magazyny mogłyby powstać na Śląsku?

Wszystkim uczestnikom konferencji przekazuję pozdrowie-
nia i życzenia owocnych obrad.

Z wyrazami szacunku 
Bolesław Pochopień

Gliwice, 10 czerwca 2016 r.

Pismo skierowane na XI Konferencję Naukowo-Techniczną  
„Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce”
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w debacie „energetyka oparta na węglu, gazie, lub na energii jądrowej?” 
w ramach XI Konferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce” prof. dr hab. inż. Bolesław 
 pochopień, członek narodowej rady rozwoju, skierował na ręce prezesa ozW Sep prof. dr hab. inż. Jerzego Barglika list 
do uczestników Konferencji.
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