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Pierwszego dnia Konferencji podkre-
ślono znaczenie politycznych aspektów 
związanych z bezpieczeństwem ener-
getycznym. Określono, w jaki sposób 
interpretować wojny surowcowe. Przed-
stawiono politykę energetyczną jako grę 
interesów opierającą się często o instru-
menty formalne i nieformalne. Przy czym 
te ostatnie wydają się być podstawą pro-
cesów decyzyjnych na szczeblu unij-

W dniach 25-26 kwietnia 2016 r. odbyła się pod ww. tytułem Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Polityki Energetycznej 

im. Ignacego Łukasiewicza, Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania PRz oraz 
Studenckie Koło Naukowe „Eurointegracja”. 

dr Mariusz Ruszel, dr Marzena Hajduk-Stelmachowicz, Politechnika Rzeszowska

Polityka energetyczna 
Unii Europejskiej 
- filary i perspektywa rozwoju

nym. Używając przykładu projektu South 
Stream zaprezentowano gry informacyj-
ne związane z dezinformowaniem i in-
spirowaniem. Podkreślono również, że 
niektóre państwa z racji osiągniętych 
przewag konkurencyjnych znajdują się 
w „centrum”, a inne stanowią „peryferia”, 
co jest widoczne w polityce energetycz-
no-klimatycznej. Głównym prelegentem 
podczas paneli plenarnych był wicemini-

ster Michał Kurtyka (podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Energii). Odniósł się on 
do dyskusji toczącej się wokół przyszło-
ści polityki energetycznej na forum UE 
i modeli obowiązujących w poszczegól-
nych państwach członkowskich. Podkre-
ślił, że Ministerstwo Energii (poszukując 
efektywnych rozwiązań w tym obszarze) 
z uwagą odnosi się do doświadczeń na-
szych europejskich partnerów. - Trudno 
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dziś mówić o uniwersalnej ścieżce pro-
wadzącej do osiągnięcia unijnych ce-
lów klimatycznych w ramach zobowią-
zań krajowych, która byłaby wspólna dla 
wszystkich krajów członkowskich Unii 
Europejskiej - podkreślił. Zwrócił uwagę, 
że punktem wyjścia do dyskusji na ten 
temat powinno być określenie warun-
ków brzegowych proponowanych zmian.  
- Powinny one uwzględniać zarówno pol-
ską strukturę wytwarzania energii, stan 
techniczny krajowego systemu przesy-
łowego, uwarunkowania geograficzne 
i geopolityczne jak również stan dojrza-
łości rozwoju technologii i ograniczenia 
techniczne - ocenił1.

Paneliści dostrzegli również, że trans-
formacja energetyczna musi wzmacniać 
konkurencyjność polskiego sektora ener-
getycznego, a także całej gospodarki. 
Wymaga to określenia długotermino-
wej strategii, która uwzględniać będzie 
w szczególności innowacyjność sek-
tora energii oraz jego bezpieczeństwo. 
Konieczne jest efektywne zarządzanie 
sektorem energetycznym, a także zde-
finiowanie jakiej mocy brakuje na rynku 
energetycznym i jak ją zapewnić. W in-
teresie Polski jest również włączenie się 
w grę innowacyjną pomiędzy podmio-
tami sektora energii. Dlatego tak ważne 
jest odczytywanie światowych trendów 
oraz wykorzystywanie szans wynikają-
cych z dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia sektora energii.

Drugiego dnia Konferencji zwrócono 
uwagę, że podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego UE są regulacje praw-
ne. Ich odpowiednie wykorzystanie może 
zwiększyć bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski. Przechodzenie od paliw ko-
palnych do odnawialnych powinno odby-
wać się stopniowo, gdyż fundamentem 
bezpieczeństwa energetycznego Polski 
pozostanie węgiel. W panelu dotyczą-
cym bezpieczeństwa energetycznego 
UE podkreślono, że istotnym aspektem 
jest kwestia ceny gazu ziemnego. Od 
2009 r. przeciwko Polsce trwa postę-
powanie, które prowadzi Komisja Eu-

1) Wiceminister Kurtyka o kierunkach transformacji ener-
getycznej, http://www.mg.gov.pl/node/25977 

ropejska w sprawie regulowanych cen 
gazu ziemnego. Paneliści podkreślili, że 
projekt nowelizacji Prawa energetycz-
nego z kwietnia 2016 r., który zakłada 
odejście od obowiązku taryfowego (już 
w 2017 r. dla przedsiębiorstw oraz go-
spodarstw domowych w 2024 r.) może 
być istotnym działaniem prowadzącym 
w stronę pełnej liberalizacji polskiego ryn-
ku gazu ziemnego. Wskazano również, 
że Federacja Rosyjska - będąca jednym 
z głównych dostawców gazu ziemnego 
- traktuje politykę cenową, jako instru-
ment wywierania wpływu na poszcze-
gólne państwa unijne. Obecnie Rosja 
jest w nowej sytuacji, gdyż na rynku ga-
zowym występuje nadpodaż gazu ziem-
nego, na co istotny wpływ ma globalny 
rozwój rynku LNG. Zwracano uwagę, że 
na poziomie unijnym rozwijany jest pro-
jekt Unii Energetycznej, zaś jego ocena 
będzie w pełni możliwa po wdrożeniu 
nowych mechanizmów antykryzysowych 
(transparentność umów gazowych - oce-
nę będzie dokonywać Komisja Europej-
ska ex-ante). 

Dyskutowano również o efektywno-
ści energetycznej, aspektach ekonomicz-
nych i roli odnawialnych źródeł energii. 
Podkreślono, że największymi konsu-
mentami energii są w ujęciu branżowym: 
transport, przemysł, gospodarstwa do-
mowe oraz sektor usług. Efektywność 
energetyczna Polski jest około 3 razy 
niższa niż najbardziej rozwiniętych kra-
jów europejskich. Zestawienie naszego 
kraju ze średnią UE wskazuje, że poziom 
krajowej efektywności energetycznej jest 
ok. 2 razy niższy. Poprawa efektywności 
energetycznej wymaga zwiększenia in-
nowacyjności odnoszącej się również do 
wdrażania i doskonalenia rozwiązań pro-
ekologicznych (ekoinnowacyjnych). Za-
rządzanie efektywnością energetyczną 
wymaga podejścia systemowego w ca-
łym cyklu życia produktu (na etapie wy-
twarzania, dostarczania, użytkowania, 
utylizacji). Niezbędna jest współpraca 
z różnymi grupami interesariuszy (szcze-
gólnie tymi powiązanymi w ramach zrów-
noważonego łańcucha dostaw). Istotne 
jest wspieranie innowacyjności w taki 
sposób, aby polskie podmioty sektora 

energetycznego skutecznie włączały się 
w rywalizację innowacyjną w skali euro-
pejskiej i globalnej. 

Uczestnicy konferencji zgadzili się co 
do tego, że wysoka efektywność ener-
getyczna to urealniona cena mająca od-
zwierciedlenie w ograniczeniu wydatków. 
Prelegenci podkreślali, że krytycznie na-
leży spojrzeć na zagadnienie certyfikacji 
energetycznej (budynków), która jest ob-
ligatoryjna. W chwili obecnej certyfikacja 
ta stanowi poważne wyzwanie formalne 
i prawne, gdyż udaje się „praktycznie 
wszystkim i w każdych okolicznościach” 
spełnić to wymaganie. Budzi to wiele 
kontrowersji.

Duże zainteresowanie wśród słucha-
czy wywołał fakt, iż w skali kraju widocz-
ny jest poważny problem utrudniający 
poprawę efektywności energetycznej. 
W obszarze zarządzania dostawami cie-
pła do budynków mieszkalnych (np. blo-
ków w mieście) zarządca budynków nie 
ma interesu w tym, aby podejmować 
działania w zakresie optymalizowania 
zużycia energii cieplnej. Nie dostrzega 
on potrzeby zwiększania efektywno-
ści, gdyż to obywatel płaci rachunek.  
Ten zaś, jako użytkownik końcowy ma 
„znikomy zakres mocy sprawczej oraz 
decyzyjnej” (kto inny zarządza, a kto inny 
ponosi koszty tego zarządzania). 

W kontekście współpracy w ramach 
UE (m.in. z Niemcami) podkreślano 
wzrost zainteresowania systemami za-
rządzania energią - zarówno tymi niefor-
malnymi, jak i formalnymi (wynikającymi 
m. in. z certyfikacji ISO 50001 oraz ISO 
14001, czy rejestracji w ramach EMAS). 
Mogą być one wdrożone w każdym ty-
pie organizacji bez względu na wielkość, 
sektor, warunki ekonomiczno-społecz-
no-kulturowe.

Poprawa efektywności energetycz-
nej wymaga zwiększenia innowacyjno-
ści odnoszącej się również do wdrażania 
i doskonalenia rozwiązań proekologicz-
nych (ekoinnowacyjnych). W tym kon-
tekście niezbędne jest kształcenie m. 
in. interdyscyplinarnych specjalistów ds. 
systemów zarządzania energią, bez-
pieczeństwa energetycznego, informa-
tyków, matematyków oraz inżynierów 
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czowy mechanizm niezbędny do zwięk-
szenia efektywności energetycznej sta-
nowi: poprawa dostępu do aktualnych, 
wiarygodnych i systematycznie zbiera-
nych informacji; usprawnienie systemu 
zarządzania danymi oraz algorytmami 
sterowania;  wykorzystanie nowych mo-
deli matematycznych prognozujących 
zapotrzebowanie na energię z różnych 
źródeł (w następujących po sobie prze-
działach czasowych). W trakcie kon-
ferencji zwracano uwagę, iż w Polsce 
wnosi się liczne postulaty związane 
z ograniczeniem emisji dwutlenku wę-
gla pochodzącej bądź z dużych instala-
cji wytwarzających energię elektryczną, 
bądź z palenisk domowych (tzw. niskiej 
emisji). Nie zwraca się jednak uwagi na 
możliwości w tym zakresie, jakie dają 
zmiany w obszarze transportu. Istnieje 
niska świadomość tego, że sektor trans-
portu w Polsce generuje emisję CO2 
na poziomie 14% rocznej emisji. War-
to zauważyć, że 100% energii pocho-
dzacej,  z ropy naftowej (dotyczy oleju 
napędowego i benzyny), którą zużywa-
my w transporcie importujemy. W tym  
ujęciu, w obszarze transportu jesteśmy 
uzależnieni od importerów, co wpływa 
znacząco na poziom bezpieczeństwa 
energetycznego. W Polsce porusza się 
ok. 25 mln pojazdów samochodowych 

w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca jest to szacunkowo 486 pojazdów. 
Mamy zbliżony poziom ww. wskaźni-
ka do Niemiec. Krajowym problemem 
jest jednak to, że ponad połowę uży-
wanych samochodów osobowych sta-
nowią pojazdy w wieku powyżej 10 lat. 
Generują one m. in. cząstki stałe wy-
wołujące smog i hałas. Paliwa alterna-
tywne (gaz ziemny) posiadają bardzo 
dużo zalet. Rzeszowskie Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne podawane 
jest jako przykład skutecznie wykorzy-
stującego zalety paliwa alternatywne-
go, poprzez stworzenie odpowiednio 
zbudowanej infrastruktury niezbędnej 
dla prawidłowego funkcjonowania po-
jazdów na CNG.

Patronat medialny Konferencji 
udzieliły: TVP3 Rzeszów, Polskie Ra-
dio Rzeszów, Gazeta Finansowa, „No-
wa Energia”, „Czysta Energia”, „Napędy 
i Sterowanie”, Gazeta Codzienna „Nowi-
ny”, Gazety Politechniki, BiznesAlert.pl, 
WysokieNapiecie.pl, Centrum Informacji 
Rynku Energii (Cire.pl), GospodarkaPod-
karpacka.pl, Pomia.pl, Rynek Energii Od-
nawialnej (Reo.pl), Inzynieria.com, Grupa 
medialna Rzeszownazywo.pl.

W Konferencji wzięło udział 105 
uczestników, blisko 250 studentów oraz 
187 internautów. Ponadto transmisję na 
żywo Konferencji na kanałach telewizji 

internetowej Grupy medialnej „Rzeszow-
nazywo” oglądało 3804 użytkowników 
Internetu. 

W skład komitetu naukowego kon-
ferencji weszli cenieni profesorowie, 
pracownicy naukowo-badawczy oraz 
eksperci branżowi reprezentujący takie 
ośrodki jak: Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica w Krakowie, Politechnika Łódzka, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Akademia Obrony Narodowej, 
Akademia Marynarki Wojennej im. Boha-
terów Westerplatte, Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
Uniwersytet Warszawski, Collegium Ci-
vitas w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Jagielloński. 

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem: Ministra Energii, Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki, Szefa 
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pre-
zydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody 
Podkarpackiego, Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego oraz Rektora Poli-
techniki Rzeszowskiej. Partnerem głów-
nym konferencji była PGE Polska Grupa 
Energetyczna. Sponsorami wspierający-
mi byli: PGNiG, Towarowa Giełda Energii, 
Gaz-System, Geotermia Mazowiecka, 
Fakro, ML System. 
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