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Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana Premiera z wnioskiem o podjêcie dzia³añ w celu umo¿liwienia zwiêkszenia pro-

dukcji energii odnawialnej.
Jako przewodnicz¹cy delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencjê Parlamentarn¹ Morza Ba³tyckiego

(KPMB) obserwujê, i¿ kwestie wykorzystania energii odnawialnej sta³y siê strategicznym obszarem dzia-
³ania parlamentarzystów z regionu Morza Ba³tyckiego. Miêdzy innymi bêd¹ one tematem przewodnim
XX KPMB w Helsinkach w sierpniu br.; zagadnienie to bêdzie równie¿ tematem prac nowej grupy robo-
czej organizacji. Przewiduje siê, i¿ kwestia ta bêdzie tak¿e g³ównym priorytetem nadchodz¹cej niemiec-
kiej prezydencji w Radzie Pañstw Morza Ba³tyckiego.

W mojej ocenie potrzeba produkcji energii odnawialnej w Polsce jest jednym z najwa¿niejszych wy-
zwañ rozwoju gospodarczego naszego kraju. Kwestia ta jest równie¿ priorytetem rozwojowym w wielu
krajach Europy i œwiata (np. Japonia, Niemcy, kraje skandynawskie).

Wiadomo, ¿e Polska zak³ada produkcjê energii odnawialnej w 2020 r. na poziomie 15% potrzeb energe-
tycznych. Z uwagi na uwarunkowania œrodowiskowo-klimatyczne oraz rozmieszczenie zasobów natural-
nych w Polsce g³ównym elementem produkcji energii odnawialnej mo¿e byæ agroenergetyka (uprawa
roœlin energetycznych), przede wszystkim w Polsce pó³nocno-wschodniej. Przewiduje siê, ¿e biomasa, up-
rawiana na oko³o 2 milionach ha ziem, stanowiæ bêdzie oko³o 80% odnawialnych Ÿróde³ energii.

Uwa¿am, ¿e nale¿y podj¹æ szybkie dzia³ania w celu przygotowania i przyjêcia przez rz¹d RP progra-
mu produkcji energii odnawialnej w Polsce. W dzia³ania te powinny byæ zaanga¿owane przede wszyst-
kim urzêdy centralne, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo
Œrodowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz urzêdy
marsza³kowskie, powiatowe i gminne. Uwa¿am za zasadne powo³anie miêdzyresortowego zespo³u do
spraw energii ze Ÿróde³ odnawialnych, o ile taki zespó³ ju¿ nie istnieje.

Jako wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, nadzoruj¹cy miêdzy innymi obszar nauk biologicznych
i rolniczych, w uzgodnieniu z prezesem akademii, profesorem Micha³em Kleiberem, deklarujê mo¿li-
woœæ w³¹czenia siê Polskiej Akademii Nauk w realizacjê tego programu. Szans¹ powodzenia programu
mo¿e byæ wykorzystanie do jego realizacji wielkiego potencja³u naukowego uczonych PAN oraz istnie-
j¹cego potencja³u infrastrukturalnego (na przyk³ad w Zak³adzie Doœwiadczalnym Agrobiologii PAN, zlo-
kalizowanym w Baranowie w województwie warmiñsko-mazurskim, mog³oby powstaæ krajowe centrum
technologiczne i szkoleniowe produkcji energii odnawialnej). Warto odnotowaæ, i¿ parlamentarzyœci
z krajów regionu Morza Ba³tyckiego, w których produkcja energii odnawialnej jest na zaawansowanym
poziomie, deklaruj¹ pomoc konsultacyjn¹.

Jeœli Pan Premier uzna niniejsz¹ inicjatywê za wa¿n¹, to bardzo proszê o spotkanie wraz z prezesem
PAN, panem Micha³em Kleiberem.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




