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Dr inż. Zygmunt Borek 

Kluczowe aspekty strategii rozwoju energetyki 

 
Motto: Albert Einstein: "jeżeli jakiś proces zależy od czterech lub więcej zmiennych, to aby go 

zrozumieć musimy go sformalizować - przedstawić w postaci modeli matematycznych"  

 

Od zarania dziejów niemal do połowy XX wieku NAUKA zajmowała się problemami 

POZNAWCZYMI, zupełnie nie dostrzegając problemów DECYZYJNYCH.  

 Monarcha kazał zbudować pałac lub piramidę, gdy mu się tak spodobało,  itp. Do 

dzisiaj jeszcze większość decydentów pojmuje arbitralne decydowanie jako przywilej, nagrodę 

za zasługi, np. postulaty likwidacji przedsiębiorstwa lub powołania innego, jakże często 

występowały na poziomie gmin i rządu bez pogłębionej analizy i dowodu trafności. Politycy 

potrzebują firm państwowych jak kania dżdżu. Zapewniają im stałe źródła dochodów dla partii 

i posady po zmianach gabinetów. Dlatego wydajność gospodarek  Europy jest mizerna w 

porównaniu nie tylko do USA. 

  

       W naukach poznawczych (fizyce, chemii itd.) aby uzyskiwać wyniki JEDNOZNACZNE - 

naukowcy dążyli do izolowania badanego wycinka rzeczywistości od wszelkich okoliczności 

ubocznych. Np. słynne prawo promieniowania zostało wykryte przez Plancka dla "ciała 

doskonale czarnego" - czyli pochłaniającego promieniowanie całkowicie.  W przeciwieństwie 

do problemów POZNAWCZYCH, problemy DECYZYJNE nie dają się rozwiązywać 

wycinkowo. 

 

        W każdym problemie decyzyjnym występuje wiele nierozdzielnych czynników naraz 

(często różnych specjalności) - występujących w układzie feed-back (sprzężeń zwrotnych). 

Nie da się rozwiązać wielkich problemów decyzyjnych przez zwielokrotnienie 

rozwiązań  małych (Kopacz nie poradziła sobie z  małym ośrodkiem zdrowia, więc tym 

bardziej nie mogła poradzić sobie z całym "systemem" zdrowia w IIIRP).      

Multidyscyplinarność staje się dla społeczeństw wyzwaniem i warunkiem dalszego 

istnienia. Dostrzega się te sprawy coraz częściej w procesach edukacyjnych na Zachodzie.  Na 

potrzeby rozwiązań interdyscyplinarnych powstała cybernetyka – czyli nauka o 

sterowaniu (zarządzaniu) w systemach ze sprzężeniem zwrotnym. 

Funkcjonowanie  jakichkolwiek organizmów (biologicznych, społecznych, gospodarczych lub 

technologicznych) podlega procesom sterowania (regulacji) - wszędzie oparte jest na tych 

samych zasadach - opisanych w cybernetyce. 

 Cybernetyka  abstrahuje od właściwości  tworzywa, w cybernetyce zadaje się 

pytania "jak to działa (funkcjonuje)? a nie "z czego jest zrobione?" Monodyscypliny 

powstawały poprzez wyodrębnianie różnych tworzyw; biologicznych, fizycznych, 

chemicznych itp. 

 

        Prof. Marian Mazur wykazał, że bez wykorzystania cybernetyki, nauki behawioralne np.  

psychologia, socjologia, ekonomia etc. pozostają w ślepym zaułku (Nb. dwaj uczniowie 

Freuda, Jung i Adler prowadzili latami spór:  to, co u jednego było przyczyną - u drugiego 

było skutkiem i vice versa; to tak, jakby fizycy prowadzili spór: czy rzucone jabłko spadnie na 

ziemię, czy poleci w kosmos?). 
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        Metodologia stosowana w cybernetyce zapewnia przy grupowaniu problemów 

"systematykę rozłączną" - problem należący do jednej grupy na pewno nie należy do żadnej 

innej.   

 

 PROBLEMY   dzielimy na dwie grupy:  POZNAWCZE  I   DECYZYJNE.    

W każdej z tych grup istnieją trzy klasy problemów:  

 

PROBLEMY POZNAWCZE to:  

 

1) EKSPLORACJA czyli stwierdzanie faktów - staramy się odpowiedzieć na pytania: "co 

TO jest? (co to za SYSTEM?)"        

                     

 2) KLASYFIKACJA czyli stwierdzanie właściwości: "jaki jest ten SYSTEM?" "z jakich 

elementów się składa? 

 

3) EKSPLIKACJA czyli stwierdzanie związków - jakie istnieją zależności (relacje) między 

elementami systemu? Jak SYSTEM funkcjonuje? 

                            

 PROBLEMY DECYZYJNE : 

 

4) POSTULACJA czyli wskazywanie celów, "co osiągnąć?" jaki SYSTEM stworzyć 

(zbudować, skonstruować)? 

 

5) OPTYMALIZACJA czyli wskazywanie sposobów "jak osiągnąć?," "jaką 

transformacją?"  - niezwykle trudny matematycznie. 

 

6) REALIZACJA  

czyli wskazywanie zasobów: z czego osiągnąć? za pomocą jakich sił i środków? 

 

         Władcy zachowali sobie do dzisiaj przywilej postulowania.  

 Na nic pójdzie wysiłek optymalnego wybudowania fabryki, skoro wyroby nie 

znajdą nabywców, bo jest ich w nadmiarze na rynku. Skutków błędnych 

decyzji postulacyjnych  nie da się naprawić! Błędne regulacje prawne a 

zwłaszcza systemy prawa cywilnego i gospodarczego, które tworzą SYSTEM 

STEROWANIA GOSPODARKĄ - przynoszą gigantyczne straty. Prawnicy i 

politycy w większości nie mają świadomości, do jakich szkód dopuszczają. 

 

        Gdy prowadzimy dyskurs  o systemie politycznym lub gospodarczym np. o 

energetyce,  to trudno nam uzgodnić stan aktualnego SYSTEMU. 

Postulowanie co chcielibyśmy osiągnąć – wymaga wiedzy dotyczącej nie tylko aktualnego 

stanu SYSTEMU, ale wiedzy interdyscyplinarnej i wymaga także zdefiniowania celów 

oraz  pojęć w sposób ścisły i konkretny, umożliwiający przeprowadzenie dowodu trafności. 

 

 Przestrzeń stanów np. pojęcia DEMOKRACJA jest ogromna i zawarta pomiędzy "0" = 

całkowity jej  brak do 1 = pełna demokracja:  0 ≤ D ≤ 1.  

Zatem co powinno znaczyć słowo DEMOKRACJA? Celowo zadaję to pytanie, bo istnieje 

sprzężenie zwrotne w "przestrzeni stanów" pojęcia "DEMOKRACJA" i pojęcia 

"gospodarka rynkowa"  Dopiero definicja ścisła  tych pojęć pozwoli na wartościowanie 
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systemów politycznych i gospodarczych? Ktoś może zapytać dzisiaj ile mamy demokracji 

w "DEMOKRACJI"?   

 Znając odpowiedź na to pytanie, można udzielić odpowiedzi na pytanie ile mamy „gospodarki 

rynkowej w "KAPITALIZMIE"? 

 

Zatem zdefiniujemy istotne pojęcia: 

 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – doktryna ekonomii zakładająca: „na obecnym poziomie 

cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby 

obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich 

zaspokojenie” - wg raportu WCED (World Commission on Environment and Development”) 

z 1987 roku. Model gospodarczego rozwoju zrównoważonego zakłada dbałość o środowisko 

naturalne i sztuczne wytworzone przez człowieka, oraz o jakość życia,  poprzez  efektywną 

proekologiczną działalność ekonomiczną i sprawiedliwość społeczną.  

 

STRATEGIA – jeden lub wiązka współdziałających rodzajów postępowania jakie 

decydent może zastosować sterując procesami (np. gospodarczymi) w pożądanym 

kierunku zmierzającym do osiągnięcia celu lub wiązki celów określonych w zadanej misji 

(def. Z. Borek).  

 

Jeżeli MISJA została zdefiniowana  – staje się celem strategicznym wyznaczonym do 

osiągnięcia, który wyprzedzają działania zmierzające do osiągania celów pośrednich 

i cząstkowych. Jeżeli dokonano wyboru zakresu  i  metod działania oraz określono konieczną 

ilość zasobów sił i środków, to możemy powiedzieć, że zdefiniowano konkretny SYSTEM 

ROZWOJU.   

 

SYSTEMEM – nazywamy taki kompletny zbiór (całość) obiektów (elementów), 

pomiędzy którymi zachodzą wzajemne oddziaływania (relacje). Jeżeli wszystkie składniki 

danego systemu będą pojęciami, to taki system nazywamy abstrakcyjnym.  

Jeżeli istnieją przynajmniej dwa składniki systemu będące rzeczami, to system nazywamy 

konkretnym lub rzeczywistym. Matematycznie definiujemy system jako inkluzję iloczynu 

kartezjańskiego  Vi – gdzie i-należy do zbioru indeksów I – co implikuje wszystkie możliwe 

relacje pomiędzy obiektami (elementami) systemu.   

 

S ⊂ {× {Vi : i ∈ І } } 
Zbiór potęgowy – dla danego zbioru V - czyli zbiór wszystkich jego 

podzbiorów:  

P (V) = 2V
 

 

PROCES – to pasmo zdarzeń koniecznych i wystarczających do wywołania innych 

zdarzeń, tworzących razem system oddziaływań i zmierzających do zaistnienia takiego 

zdarzenia, lub wiązki zdarzeń, które są zbiorem celów danego procesu. 

Wprowadzenie pojęcia „pasmo zdarzeń” – w odróżnieniu od używanego „łańcuch zdarzeń” 

wyraźnie wskazuje nie tylko na możliwość szeregowego przebiegu zdarzeń, ale również na 
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możliwość  realizacji przebiegu szeregowo-równoległego procesów.  

 

ZDARZENIE – zmiana jednej lub więcej cech strukturalnych zachodzących w czasie trwania 

przebiegu procesu. Zdarzenie może zachodzić zarówno w SYSTEMIE jak i jego otoczeniu. 

Mamy wtedy do czynienia zarówno ze zmianą strukturalną SYSTEMU jak i jego otoczenia.  

 

FUNKCJONOWANIE (zachowywanie się) – definiuje się jako sumę zdarzeń koniecznych 

albo wystarczających do wywołania innego zdarzenia w SYSTEMIE lub jego otoczeniu. 

System „zachowuje się” – to znaczy reaguje i odpowiada na bodźce zewnętrzne, a sam 

oddziaływuje na otoczenie i tym samym przyczynia się do zmian zachodzących poza nim.  

 

SYSTEMY CELOWE – można podzielić na powstałe samoczynnie oraz celowe powstałe 

sztucznie – stworzone przez człowieka, np. systemy ekonomiczne.  Warunkiem ich istnienia 

jest udział człowieka a ich działanie, zgodnie z definicją, ma prowadzić do jakiegoś celu. Ze 

względu na udział człowieka są  to systemy probabilistyczne szczególnie złożone – takie 

systemy nazywamy cybernetycznymi. 

 

NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU – to prawdopodobieństwo wykonania określonych 

czynności w ustalonych warunkach i określonym czasie.  

Niezawodność większości obiektów przedstawia dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa 

pracy bezawaryjnej zwana rozkładem Weibulla:  

 

F(x) = 1 – exp( – x/λ)
k
 

gdzie: λ › 0 – parametr skali,  k › 0 – parametr kształtu, x – czas 
 

Jeżeli SYSTEM składać się będzie z Vi obiektów  tej klasy  – to liczbę podzbiorów funkcji 

Fi(x) przedstawia zbiór potęgowy przedstawiony u góry.  

 

STRATEGIA ROZWOJU – może być przedstawiona za pomocą następującej definicji: 

sR={X,A,T,B}={{X}:{X,A},{X,A,T},{X,A,T,B}} 
 

Strukturę funkcji określają zbiory parametrów decyzyjnych, gdzie: 

X – zbiór terminów prewencyjnej odnowy, wymiany lub budowy obiektów 

A – zbiór zakresów prewencyjnej odnowy, wymiany lub budowy obiektów 

T – zbiór czasów trwania odnowy, wymiany lub budowy obiektów 

B – zbiór zasobów i środków niezbędnych do realizacji wszystkich zadań 

 

 

Pasmo tej klasy  procesów stochastycznych, restytucji, modernizacji i rozwoju SYSTEMU Ω,   

podlega następującemu odwzorowywaniu – przekształceniu  (t-czas): 
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{𝜴: 𝒕 →  𝟐𝑽 , 𝒕 ∈ [𝟎, ∞}, 𝟐𝑽 = ⋃ 𝑽𝒊

𝑵

𝒊=𝟏

: 𝒊 ∈ 𝑵} 

 

 

Powyższe procesy stanowią wielowymiarową strukturę planowania strategicznego. Liczność 

relacji tych zbiorów – to iloczyn kartezjański stochastycznych funkcji prawdopodobieństwa 

zużywania się resursów rozpatrywanych podsystemów i zbiorów zakresów działań.  Po 

skonstruowaniu i uruchomieniu cybernetycznego modelu makrosystemu oraz 

przeprowadzeniu pełnej wielowymiarowej symulacji komputerowej funkcjonowania badanego 

systemu  –  dokonamy identyfikacji optymalnego sterowania rozwojem SYSTEMU   i 

otrzymamy wyniki liczbowe analizy strategicznej  – co zostało udowodnione także 

empirycznie dla systemów rzeczywistych, których zbiór potęgowy był o liczności 2
38   

(v. dys. Z. Borek).  

 

W polityce gospodarczej można wyróżnić kilka rodzajów strategii  rozwoju, które nie zostały 

dotychczas konkretnie naukowo zdefiniowane np.: 

1) Strategia monetarystyczna zwana częściej liberalną, która skupia się na alokacji 

zasobów wyłącznie  poprzez  mechanizmy rynkowe. Polityka pieniężna i budżetowa 

ma sprzyjać zwiększaniu efektywności oszczędzania i stabilizacji budżetowej. 

2) Strategia gospodarki otwartej,  zakładająca znaczenie eksportu oraz rynkowej 

alokacji zasobów i równocześnie wpływu państwa na politykę gospodarczą.  

 

W technologii  produkcji i eksploatacji urządzeń rozróżniamy 3  rodzaje strategii restytucji: 

a) jeżeli znamy stan obiektu np. rozkład prawdopodobieństwa czasu życia i jego 

charakterystyki niezawodnościowe – możemy zastosować strategię prewencyjną, 

b) gdy nie mamy tej wiedzy stosujemy strategię inspekcyjną – jeżeli istnieje możliwość 

dokonania badań kontrolnych obiektu i ustalenia jego stanu,  

c) gdy nie ma powyższych możliwości stosujemy  strategię poawaryjną.  
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 Pojęcie ekonomiczności otrzymuje się jako: syntezę pojęć oszczędności i wydajności, 

uznając za działanie  tym ekonomiczniejsze, im większym charakteryzuje się stosunkiem miary 

uzyskanych wyników do miary zużytych zasobów (T. Kotarbiński). 

W realizacji tak pojętej ekonomiczności niezbędna jest strategia prowadząca do optymalizacji 

procesów odnowy, wymiany obiektów lub budowania nowych.  

  

Rozumiejąc złożoność rozpatrywanego systemu –  w tym miejscu należy zadać pytanie:  

jakie kluczowe aspekty warunkują strategię rozwoju ENERGETYKI?    

 

Pierwsza najważniejsza okoliczność – to istniejący system regulacji prawnych, który 

stanowi kluczowe OTOCZENIE SYSTEMOWE dla systemu, który skrótowo nazywamy 

„ENERGETYKA”. 

Istniejący SYSTEM PRAWNY jest w dużym stopniu przeregulowany, co jest powodem 

zamrożenia gigantycznego kapitału (ok. 2 tyś. mld zł wg szacunku Hernando de Soto) 

istniejącego w polskiej gospodarce – łącznie ponad 20 tyś różnych aktów prawnych, które w 

istocie są znaczącym czynnikiem spowalniającym  rozwój gospodarczy – w tym rozwój 

ENERGETYKI. System ten powinien być gruntownie zreformowany, mając na uwadze m.in. 

konieczność przyspieszenia rozwoju gospodarczego. 

 

Druga kluczowa okoliczność, to STAN FINANSÓW PAŃSTWA –  od której także zależeć 

będzie rozwój ENERGETYKI. W jego ocenie najważniejsza jest prognozowana dynamika 

przepływów finansowych (cash-flow) uwzględniająca istniejące długoterminowe 

zobowiązania krajowe i międzynarodowe, oraz wpływy podatkowe etc. których rezultat w 

perspektywie wieloletniego programu rozwoju gospodarczego będzie warunkował możliwości 

wspierania sektora energetyki.  

 

Trzecia kluczowa okoliczność, to STAN SYSTEMU „ENERGETYKI” – istniejącej 

infrastruktury, zarówno przesyłowej jak i produkcyjnej, która w bliskim horyzoncie czasu 

wymaga wyłączeń starych zamortyzowanych obiektów i dokonania inwestycji umożliwiającej 

produkcję ok. 7–9  GW.  

 

Czwarta kluczowa okoliczność, to STAN ZASOBÓW SUROWCÓW energetycznych. 

 

Piąta kluczowa okoliczność to stan świadomości społeczno-politycznej dotyczącej zarówno 

znaczenia sektora energetycznego dla gospodarki kraju, jak i metod pozyskania nowych mocy 

produkcyjnych. Zagrożenie dla realizacji strategii energetycznej w Polsce istnieje nie tylko ze 

względu na rozbieżne opinie różnych opcji politycznych i związków zawodowych oraz obcego 

układu sił, ale także wewnątrz ludzi nauki, związanych z różnymi partykularnymi interesami. 

 

 Fundamentalnym czynnikiem warunkującym  bezpieczeństwo państwa i jego 

gospodarczego  rozwoju  jest posiadanie dostatecznych zasobów surowców energetycznych 

oraz nowoczesnego potencjału technologicznego i produkcyjnego a także infrastruktury 

transportowej i przesyłowej, uwzględniającej złożone spektrum dywersyfikacji  i  

samowystarczalności w zakresie paliw stałych, płynnych i gazowych oraz energii elektrycznej. 

Zatem priorytetową misją rządu winno być zrealizowanie tak zakreślonych celów, aby 

osiągnąć wymagane bezpieczeństwo energetyczne kraju.  
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 STAN ENERGETYKI wg danych z 2015 roku, przed objęciem steru przez obecny 

rząd przedstawiają poniższe liczby:  

1. Polska była i nadal jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw płynnych, 

które w ok. 93% pokrywamy importem z Rosji.  

2. W przypadku zapotrzebowania na paliwa gazowe, tylko w 30% jesteśmy 

samowystarczalni i korzystamy z importu z Rosji w ok. 45%, pozostałe 

zapotrzebowanie pokrywaliśmy importem z Azji ok. 18%, Norwegii ok. 4% i  Niemiec 

ok. 3%. Zapotrzebowanie na gaz zakontraktowane na lata 2015-2022 wynosi 9 mld 

m3/rok.  

3. Posiadamy największe zasoby węgla w Europie i wykorzystanie tych zasobów celem 

ograniczenia uzależnienia od państw prowadzących agresywną politykę jest absolutną 

koniecznością.  

4. Posiadamy wystarczająco duże zasoby gazu łupkowego, które mogą być w niedalekiej 

przyszłości  wydobywane i powinny stanowić  rezerwę strategiczną  dla polskiej 

gospodarki i strategii energetycznej.  

5. W sierpniu 2015 PSE ograniczyły dostawy prądu największym odbiorcom 

przemysłowym w liczbie ok. 1600 przedsiębiorstw. Sądzono, że w tym czasie uda się 

uzupełnić braki wykorzystując odnawialne źródła energii (OZE). Największą moc 

spośród nich mają elektrownie wiatrowe: 4118 MW, niestety w tym czasie 

produkowały na poziomie kilku procent swoich możliwości, ze względu na brak wiatru.  

6. Niski poziom wód w rzekach uniemożliwił także uzupełniające dostawy  energii. 

Wykorzystanie było w tym okresie na poziomie poniżej 5%  (w 1 dekadzie sierpnia 

2015). Ich zainstalowana  moc (ENEA) wynosi  ok. 981 MW. Ponadto część 

elektrowni wodnych z powodu suszy była wyłączona.  

7. Zainstalowana moc elektrowni solarnych wynosiła  zaledwie ok. 36 MW i mają one 

wyłącznie znaczenie w gospodarstwach rodzinnych, podobnie jak pozostałe źródła 

OZE. Źródła energii odnawialnej  nie będą miały  istotnego znaczenia w pokryciu 

zapotrzebowania energetycznego przemysłu. OZE stanowić mogą istotne  uzupełnienie 

dostaw energii dla małych firm i gospodarstw rodzinnych w przypadku zagrożeń 

dostaw ze źródeł  konwencjonalnych.  

8. Elektrownie na biomasę miały zainstalowaną moc w wysokości ok. 1009 MW, a 

elektrownie na biogaz ok. 192 MW. Łączna moc zainstalowana  OZE wynosi ok. 

6340 MW. 

9. Maksymalne krajowe zapotrzebowanie energetyczne  2 sierpnia wynosiło 16284 MW 

a już 7 sierpnia 22120 MW. Polska nie posiada rezerw energetycznych i nie  jest 

przygotowana na pokrycie szczytowych obciążeń sieci energetycznej.  

10. Nie posiadamy ani jednego jądrowego bloku energetycznego. Energię  elektryczną 

otrzymaną drogą spalania węgla  w ilości 10 milionów kg można zastąpić energią 

jądrową zużywając 1 kg paliwa jądrowego. Zatem koszty transportu surowca dla 

energetyki jądrowej są pomijalne. 

11. Do tej pory  całkowicie zaniedbano politykę energetyczną. Jesteśmy na 26 miejscu w 

zużyciu energii elektrycznej na mieszkańca w UE, za nami jest tylko Litwa i Rumunia. 

Średnia w UE jest o 73% większa niż w Polsce i to jest istotny wskaźnik naszego 

niedostatecznego cywilizacyjnego poziomu.   

12. Bezpieczeństwo Polski jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem energetycznym 

i stanowi najwyższą wartość.  Znana maksyma mówi: „nie ma energii równie 

kosztownej jak ta, której brak”  i ten stan rzeczy pozbawił dostaw energii ok. 1600 

przedsiębiorstw w Polsce w sierpniu 2015 roku - co spowodowało ogromne straty.  
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 Warunki sine qua non zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i 

 ekonomicznego.  Wnioski. 

 

1. Mając na uwadze z jednej strony ostre ograniczenia UE w zakresie emisji „gazów 

cieplarnianych” a z drugiej strony zaniedbany stan techniczny polskiego sektora 

energetycznego i konieczność wyłączeń całkowicie wyeksploatowanych 

konwencjonalnych bloków energetycznych, należy stwierdzić że: w perspektywie 15 

lat istnieje konieczność zainwestowania w modernizację starszych i budowę 

nowych elektrowni w celu osiągnięcia zdolności produkcyjnych ok. 20 GWe  

2. Możliwość zrealizowania tego zadania bez inwestycji w  produkcję energii 

jądrowej jest praktycznie nierealna.  Bez energii jądrowej trudno będzie podołać 

temu zadaniu, niezależnie od modernizacji i budowy nowoczesnych, o wysokiej 

sprawności, potrzebnych w krótkim horyzoncie czasu, elektrowni  węglowych. 

3. Ekonomicznie najbardziej opłacalne jest budowanie 4 jądrowych bloków: pierwszy, ze 

względu na brak doświadczenia w kraju będzie najdroższy, każdy następny jest 

znacząco tańszy, a czwarty kosztuje zwykle ok. 30% kosztów poniesionych na ten 

pierwszy blok. Eksploatacja elektrowni jądrowej jest stosunkowo tania, tylko nakłady 

inwestycyjne na starcie są wysokie. Emisja gazów cieplarnianych jest pomijalna, zatem 

opłaty na rzecz UE będą znacząco  zredukowane. 

4. Niezwykle ważną technologią w wykorzystaniu z jednej strony zasobów węgla 

kamiennego a z drugiej strony reaktorów jądrowych, jest technologia synergii jądrowo-

węglowej, która pozwala poprzez uwodornienie węgla na produkcję, kluczowych dla 

bezpieczeństwa energetycznego  Polski paliw płynnych, które obecnie są importowane 

z Rosji. Rozwój tej technologii może całkowicie uniezależnić Polskę od importu z 

Rosji.   

5. Kluczowe dla rozwoju energetyki lokalnej i ochrony środowiska - będzie uruchomienie 

technologii produkcji energii metodą pirolizy odwróconej, która pozwala na efektywne 

przetwarzanie i zgazowanie odpadów komunalnych, bez ponoszenia kosztów ich 

utylizacji. 

6. Istnieje strategiczna konieczność wykorzystania synergii węglowo-jądrowej z istotnych 

powodów:  

• (A) polski potencjał węglowy powinien być wykorzystany do produkcji całego 

spektrum paliw płynnych, dzięki czemu uniezależnimy się w istotnym zakresie od  

importu z Rosji. 

• (B) Takie produkty nie będą obciążone unijną dyrektywą dotycząca kosztów emisji 

CO2.  

• (C) Dzięki wdrożeniu tej technologii  zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne kraju i 

miejsca pracy w kluczowym ze względów społecznych, górniczym sektorze 

wydobywczym.  

• (D) Energia jądrowa znakomicie się nadaje do upłynniania (czyli uwodorniania) 

węgla oraz jego gazyfikacji. Daje ogromne szanse rozwoju nowych wysokich 

technologii w Polsce, rozwoju nauki i edukacji oraz zatrudnienia najwyższej klasy 

specjalistów w nowych gałęziach technologicznych i produkcyjnych. Będzie głównym 

czynnikiem modernizacji branży i ekonomicznego rozwoju kraju. Bez rozwoju 

nowoczesnej energetyki zatrzymany zostanie rozwój kraju.                                                                   

(E) Wobec dostatecznie równomiernego rozmieszczenia złóż uranu na świecie (w 

Polsce  Rosjanie  eksploatowali złoża uranu po wojnie nawet  w Dolinie Białego 
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Potoku  w Zakopaniem) – dostawy uranu są niezagrożone i stabilne kosztowo, dlatego 

bezpieczeństwo energetyczne państwa będzie w tym zakresie niezagrożone. Francja 

posiada 60 czynnych reaktorów jądrowych i  jest  niezależna od dostaw energii i 

importu surowców  energetycznych z Rosji. We Francji przy braku dzisiejszej wiedzy 

potrafiono oddawać  jeden a nawet dwa bloki jądrowe rocznie.   

7. System grantów w polskim wyższym szkolnictwie jest nieefektywnym 

biurokratycznym przeżytkiem. Należy postawić na promowanie i finansowanie badań 

naukowych generujących nowe rozwiązania naukowe i technologiczne - także 

zamawiane przez przemysłowe korporacje, przy rozsądnym sponsorowaniu badań 

stosowanych na etapie start-up i szczególnym ich wynagradzaniu po wynikach 

efektywnie wdrożonych prac  badawczych. Nauka musi sprostać potrzebom 

nowoczesnego kraju, które nie zależą od ilości miernych studentów  dyplomowanych 

co roku (m.in. na pseudo naukowych kierunkach).   Tylko elitarne dyscypliny 

prowadzą do sukcesu gospodarczego i rozwoju High-Tech. Polska nauka musi 

stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.  

8. Energia odnawialna OZE powinna stanowić dodatkowe i ważne źródło energii dla 

małych firm i rodzinnych gospodarstw domowych,  taki kierunek jej rozwoju ma 

racjonalne uzasadnienie. 

9. Ze względu na posiadane zasoby węgla, a także gazu łupkowego,  Polska ma korzystną 

perspektywę rozwoju gospodarczego. Kluczową strategią realizacji zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego, będzie jak najszybsze podjęcie budowy bloków 

jądrowych i rozwijanie technologii gazyfikacji węgla, wraz z synergią węglowo-

jądrową; celem uwodornienia węgla i pozyskania paliw płynnych. Niewiele krajów w 

Europie ma taki dostatek zasobów energetycznych i należy je w optymalny sposób 

wykorzystać, aby uniezależnić się nie tylko od Rosji, ale także od UE.  

10. Rozwój strategii energetycznej w Polsce powinien być opiniowany wyłącznie przez 

ekspertów. Przeciętny obywatel każdego kraju, nie posiada żadnego pojęcia na temat 

tak skomplikowanych zagadnień technicznych i ekonomicznych, jak implementowanie 

strategii energetycznej kraju. Dlatego poddawanie takich decyzji pod osąd np. 

referendów, jest takim samym nonsensem, jak pytanie ludzi, jak należy dokonywać 

operacji na sercu chorego pacjenta. Brak odwagi polityków w realizacji przemyślanych 

i uargumentowanych politycznych wizji mających strategiczne znaczenie dla kraju jest 

szkodliwy, gdyż prowadzi do zaniedbań i marnotrawstwa czasu.  

11. Zagrożenie dla realizacji strategii energetycznej w Polsce istnieje nie tylko ze względu 

na rozbieżne opinie różnych opcji politycznych i związków zawodowych oraz obcego 

układu sił, ale także wewnątrz tzw. ludzi nauki, związanych z różnymi partykularnymi 

interesami  i wewnętrznymi rozgrywkami grup starających się o pozyskiwanie grantów 

dla konkurencyjnych dyscyplin, które bez wsparcia polityków nie mają racji bytu. 

Tylko wytrwała walka o realizację interesów RACJI STANU może doprowadzić do 

pozytywnych przemian.  

12. W przemyśle wydobywczym, gdzie dominują w przeważającym procencie koszty pracy 

(ok. 50% a nawet więcej   np. w Kopalni Brzeszcze) jedynym logicznym sposobem 

rozwiązania zaniedbanych przez PO górniczych problemów, jest oddanie kopalni 

górnikom za symboliczny 1 zł w formie akcjonariatu pracowniczego. Taka 

prywatyzacja ma głęboki sens w przypadku przedsiębiorstw, w których dominują 

koszty pracy. Państwo powinno zachować jedną złotą akcję pozwalająca na 

zatrzymanie praw decyzyjnych odnośnie dalszej odsprzedaży np. obcemu kapitałowi.   

Przekonanie górników, że właśnie oni potrafią się zorganizować  i  lepiej solidarnie  
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gospodarować – przejmując majątek kopalni (za 1 zł)  w swoje posiadanie (np. po 

resecie zadłużenia) – nie powinno stanowić trudności.  Powinni zrozumieć, że 

pozostałaby jedyna alternatywa  prywatyzacji na warunkach rynkowych. Byłoby 

niemoralne, aby długi kopalń pokrywali najbiedniejsi podatnicy a beneficjantami 

dotacji byli wysoko opłacani górnicy.  Byłoby to sprzeczne z zasadami uczciwości i 

solidarności. W przeciwnym razie każda rodzina polska będzie musiała dopłacić do  tak 

skrajnie nieefektywnej produkcji jak dzisiaj,  ok. 1 tys. zł/rok.  Przykłady pozytywnych 

rozwiązań poprzez prywatyzację w formie akcjonariatu pracowniczego, miały miejsce 

zarówno w Anglii, jak i w USA. 

13.  Na uwagę zasługuje fakt, że spośród sąsiadów Polski, energetyki jądrowej nie rozwija 

tylko Białoruś. Jeżeli polski rząd nie podejmie zdecydowanych kroków celem 

pozyskania energii z tego najbardziej efektywnego i technologicznie zaawansowanego 

źródła, nasza pozycja na mapie Europy pozostanie na ostatnich miejscach, a produkcja 

węgla po obecnych największych na świecie kosztach (np. koszt wydobycia  węgla z 

Kopalni Brzeszcze jest ponad dwukrotnie większy od ceny zakupu węgla w Australii 

wraz z transportem do Polski), cofnie naszą gospodarkę na koniec „peletonu” Europy. 

Tylko inwestycje w nowe technologie dają szansę na podołanie wyzwaniom naszych 

czasów. Każdy dzień zwłoki,  bez postępu w realizacji tych strategicznych celów, 

prowadzi do nieobliczalnych skutków, które nastąpią  już w niedługim horyzoncie 

czasu. Wyłączenia w Polsce prądu w środku lata, gdzie zapotrzebowanie na energię jest 

mniejsze niż w zimie, to tylko zwiastun  totalnej zapaści, która może nastąpić już 

wkrótce. 

 

 Zdolność naszego narodu do radzenia sobie w trudnych  czasach znacznie przewyższa 

inne narody europejskie. Wystarczy uwolnić istniejący KAPITAŁ, poluzować sznury 

krepujące działalność; zracjonalizować i zredukować ustawy oraz regulacje ministerialne, 

których ilość zawarta jest na milionach stron. Od czasu wstąpienia do UE w Polsce 

wygenerowano 256 tysięcy aktów prawnych!  W tej dżungli prawnej nawet prawnicy mają 

ogromne trudności w poruszaniu się i rozsupływaniu swoistego węzła gordyjskiego.  

Efektywność rozwoju zależeć będzie w największym stopniu od gruntownego 

uproszczenia i zakresu deregulacji aktów prawnych.  

(v. Hernando de Soto „Tajemnica Kapitału”).  

 

 


