
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2007 r.

Notatka z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energetyki

z udziałem Wiceministra Gospodarki Krzysztofa Tchórzewskiego.

W gmachu Senatu RP odbyło się 12 kwietnia 2007 r. spotkanie Parlamentarnego

Zespołu Energetyki z Wiceministrem Gospodarki Krzysztofem Tchórzewskim. Posiedzenie

poświęcone było stanowisku rządu w sprawie rozwoju rynku energetycznego, wdrażaniu

nowego programu energetycznego oraz możliwości spełnienia niektórych wymogów

unijnych. Minister Tchórzewski zwrócił uwagę, że choć obecnie mamy dwukrotnie mniejsze

jednostkowe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z najlepiej rozwiniętymi krajami

Unii Europejskiej, to szacowany jest w ciągu 10 najbliższych lat wzrost jej zużycia o 40%

(przy założonym wzroście PKB o 5 % rocznie). Minister zapowiedział rozwiązanie w

najbliższym czasie, w drodze ustawowej, dwóch problemów – kontraktów długoterminowych

oraz uprawnień z akcji pracowniczych sektora elektroenergetycznego.

W trakcie dyskusji nad rządowym programem dla energetyki senator Urszula Gacek

dociekała czy program ten był konsultowany ze środowiskiem przedstawicieli konsumentów.

Senator Marian Miłek poruszył temat rozwiązania kontraktów długoterminowych,

prosił o przedstawienie efektów konsolidacji 4 grup energetycznych, zwrócił uwagę na

problemy z przestrzeganiem limitów emisji dwutlenku węgla przez Polskę.

Senator Paweł Michalak nawiązał do wymogów Komisji Europejskiej i wizyty

senatorów francuskich w trakcie której omawiano różnorodność rynków energii w Europie.

Senator Władysław Mańkut zwrócił uwagę na problem eksploatacji starych bloków

energetycznych i wiążące się z tym niebezpieczeństwa. Nawiązał także do omawianego

podczas spotkania z senatorami francuskimi bezpieczeństwa energetycznego oraz równowagi

między popytem a podażą na rynku energetycznym.

Pan Andrzej Nehrebecki przedstawił zastrzeżenia sektora bankowego odnośnie do

projektu ustawy o kontraktach długoterminowych. Wyraził obawę, iż zbytnie

uszczegółowianie ustawy może ułatwić jej zakwestionowanie przed Trybunałem

Konstytucyjnym. Negatywnie ocenił też tworzenie grup dystrybucyjnych.

Pan Yoshiho Umeda zwrócił uwagę na brak aktywnej polityki w sferze klimatycznej

i ekologicznej oraz gospodarowania dwutlenkiem węgla.
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Na zakończenie spotkania Minister Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję na

ponowne spotkanie z Parlamentarnym Zespołem Energetyki jesienią bieżącego roku, w celu

zrelacjonowania przeprowadzonej reformy energetycznej.
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