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Energetyka

Polska energetyka na gruncie
argumentów naukowych

JAN KOZŁOWSKI
MIKS ENERGETYCZNY
WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
BOLESŁAW ZAPOROWSKI
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
JEST NIEZBĘDNA I MOŻLIWA
TADEUSZ CHMIELNIAK

P

WODÓR W ENERGETYCE
1

olska gospodarka musi w najbliższym czasie sprostać trudnej transformacji energetycznej,
która przeobrazi sektor źródeł energii tak, że będzie zapewnione bezpieczeństwo dostaw
energii, a jednocześnie zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny i poszanowanie zasad ekologii. Nie ma już wątpliwości, że tzw. efekt cieplarniany związany ze wzrostem stężenia
CO2 w atmosferze, jest spowodowany spalaniem paliw kopalnych przy jednoczesnym stopniowym wylesianiu globu. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych trzech dekad
będzie dodatkowo utrudnione długotrwałymi skutkami pandemii COVID-19. Z tych powodów
przyjęcie pakietu transformacji energetycznej wywołuje emocje społeczne i polityczne.
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Mamy nadzieję, że merytoryczne opinie zaprezentowane w tym numerze „Academii” przeniosą
dyskusję na temat transformacji energetycznej na solidny grunt argumentów naukowych.

Biuro Upowszechniania
i Promocji Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

W numerze eksperci problematyki energetycznej wypowiadają się o różnych aspektach pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na podstawie obecnego stanu wiedzy na ten temat. Istotną konsekwencją implementacji rozważanych rozwiązań będą koszty społeczne takich
przekształceń ponoszone przez społeczeństwo; w szczególności będą one widoczne w zagłębiach
węglowych.
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Warto podkreślić, że kilku autorów, a także Komitet Elektrotechniki PAN w swoim stanowisku
zauważają, że nie ma przemysłowo rozwiniętego kraju na świecie, o podobnych warunkach naturalnych jak Polska, który w czasie najbliższych trzech dekad zamierza budować bezpieczny
i zeroemisyjny system elektroenergetyczny wyłącznie w oparciu o OZE. Wskazują na konieczność inwestycji w energetykę jądrową.
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Łukasz Jankiewicz, Wszystko jest energią, 100×150 cm, olej na płótnie, Wrocław 2019
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