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1. S£OWO WSTÊPNE PRZEWODNICZ¥CEGO POLSKIEGO KOMITETU
ŒWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ
Szanowni Pañstwo
Rok 2012 to dla Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej 16. rok dzia³alnoœci jako
samodzielnego stowarzyszenia. Rozpoczê³a siê szósta 3-letnia kadencja Rady Zarz¹dzaj¹cej,
wybranej na Zgromadzeniu Cz³onków w czerwcu 2012 roku. Mam zaszczyt jej przewodniczyæ.
Nowo wybrana Rada Zarz¹dzaj¹ca ³¹czy w sobie elementy kontynuacji, a jednoczeœnie
oznacza nowe otwarcie na bie¿¹ce i przysz³e problemy sektora energii w Polsce i na œwiecie.
Jesteœmy Komitetem Narodowym Œwiatowej Rady Energetycznej; organizacji, która od 88 lat
wytycza kierunki, analizuje trendy i pomaga w realizacji idei globalnego pokojowego rozwoju
dostêpu do konkurencyjnej, stabilnej i przyjaznej œrodowisku energii.
W³¹czony w nurt miêdzynarodowych dzia³añ, Polski Komitet ŒRE poszukuje w³asnych form
wyrazu i form dzia³ania, które w najlepszy sposób wpisz¹ siê w rozwój polskiego sektora energii.
Otwieramy siê na wszystkich, którzy s¹ zainteresowani lepszym jutrem polskiej energii i dzia³aj¹ na
ka¿dym etapie ³añcucha zaspokajania potrzeb energetycznych kraju, bez wzglêdu na rodzaj energii
pierwotnej i przetworzonej.
Przedstawiamy Pañstwu raport z dzia³alnoœci w 2012 roku. W czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci
Œwiatowej Rady Energetycznej zwracamy uwagê na w³¹czanie siê organizacji w inicjatywy o charakterze globalnym – dzia³ania dla dobra ogó³u z po¿ytkiem dla eliminacji ubóstwa energetycznego
i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci Polskiego Komitetu
chcê zwróciæ Pañstwa uwagê na rozszerzenie dzia³alnoœci krajowej i regionalnej. PK ŒRE zorganizowa³ w listopadzie 2012 roku miêdzynarodow¹ konferencjê dotycz¹c¹ efektywnoœci energetycznej, która stanowi³a znakomite forum wymiany pogl¹dów na ten wa¿ny element usprawniania
sektora energii. Chcielibyœmy, by w przysz³oœci by³o wiêcej okazji do spotkañ w Polsce i w Europie,
bo, w moim przekonaniu, Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej jest w³aœciw¹ platform¹ do
kreatywnego rozwi¹zywania problemów sektora energii. Chcemy docieraæ do wiêkszej liczby
specjalistów polskiego sektora energii, czemu s³u¿y wydawany w formie elektronicznej Biuletyn
PK ŒRE. Poszerzamy listê firm wspieraj¹cych nasz¹ dzia³alnoœæ oraz liczbê osób aktywnie w³¹czaj¹cych siê w konkretne dzia³ania Œwiatowej Rady Energetycznej. Wydaliœmy publikacjê „Sektor
energii œwiata i Polski. Pocz¹tki, rozwój, stan obecny”, a zwyczaj publikowania raportów traktuj¹cych o aktualnych problemach sektora zamierzamy podtrzymaæ w latach nastêpnych.
Wyra¿am nadziejê, ¿e niniejszy raport u³atwi zrozumienie z³o¿onych problemów, zarówno
œwiatowego jak i polskiego sektora energii i zachêci Pañstwa do aktywnej wspó³pracy.

Henryk Majchrzak
Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu
Œwiatowej Rady Energetycznej

2. DZIA£ALNOŒÆ ŒWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ W 2012 ROKU
2.1. Rys historyczny, cele i formy dzia³alnoœci
Omawiaj¹c dzia³alnoœæ Œwiatowej Rady Energetycznej celowe jest przypomnienie, ¿e Œwiatowa Rada Energetyczna (ŒRE) – ang. World Energy Council – jest ogólnoœwiatow¹, pozarz¹dow¹
i niekomercyjn¹ organizacj¹, zajmuj¹c¹ siê problemami zasobów energetycznych, produkcji
ró¿nych form energii i ich u¿ytkowaniem oraz oddzia³ywaniem na œrodowisko przyrodnicze.
ŒRE zosta³a za³o¿ona w 1924 roku w Londynie, a Polska by³a wœród 40 krajów inauguruj¹cych
jej powstanie. Pocz¹tkowo organizacjê tê nazywano World Power Conference, gdy¿ koncentrowa³a
swoj¹ dzia³alnoœæ na problemach elektroenergetyki. Jednak w miarê rozwoju gospodarczego
œwiata i ró¿nych dziedzin energetyki rozszerzy³a zakres swoich zainteresowañ i dzia³alnoœci
przyjmuj¹c nazwê World Energy Council, tj. Œwiatowej Rady Energetycznej.
G³ównym celem dzia³alnoœci ŒRE jest promowanie rozwoju ekonomicznego i pokojowego
wykorzystywania Ÿróde³ energii z najwiêkszym po¿ytkiem dla wszystkich – zarówno w aspekcie
globalnym jak i narodowym. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ obejmuje wszystkie rodzaje energii pierwotnej
oraz energii przetworzonej, zwracaj¹c uwagê na rozwijanie idei globalnego pokojowego rozwoju
dostêpu do konkurencyjnej, stabilnej i przyjaznej œrodowisku energii.
Dziœ jest to organizacja akredytowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, reprezentuj¹ca ca³e spectrum energii, skupiaj¹ca ponad 90 krajów cz³onkowskich i ponad 3000 firm sektora
energii wywodz¹cych siê z tych krajów.
W swych dzia³aniach poprawy i zapewnienia zrównowa¿onego systemu energetycznego ŒRE
aktywnie wspiera inne miêdzynarodowe organizacje, rz¹dy i firmy, oferuj¹c upowszechnianie
wiedzy we wszystkich sektorach energii i wszystkich jej rodzajach od odnawialnych Ÿróde³ po paliwa
kopalne. Posiadaj¹c rozbudowan¹ sieæ ekspertów uaktywnia dialog i buduje rozwi¹zania dotycz¹ce
œwiatowej polityki energetycznej.
Podstawowymi wydarzeniami i formami dzia³alnoœci ŒRE s¹:
• œwiatowe Kongresy Energetyczne organizowane w cyklu trzyletnim,
• miêdzynarodowe i regionalne konferencje dotycz¹ce aktualnie wa¿nych problemów energetycznych,
• organizowanie i prowadzenie prac studialnych oraz publikowanie wyników tych prac,
• dokonywanie okresowych ocen sytuacji energetycznej œwiata oraz ocen wielkoœci zasobów
surowców energetycznych,
• prowadzenie bazy danych energetycznych,
• organizowanie dorocznych Zgromadzeñ Wykonawczych Cz³onków dokonuj¹cych ocen dzia³alnoœci, realizacji programów prowadzonych prac, powo³ywania w³adz ŒRE, zatwierdzanie
preliminarzy bud¿etowych itp.,
• wspó³praca z ró¿nymi organizacjami miêdzynarodowymi, gospodarczymi i spo³ecznymi, zw³aszcza w dziedzinie energii i ochrony œrodowiska.
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Now¹ form¹ dzia³alnoœci jest organizacja:
Œwiatowych Szczytów Przywódców Sektora Energii (World Energy Leaders Summit),
Spotkañ dla Przysz³ych Liderów w dziedzinie Energii (Future Energy Leadres Workshop).

2.2. Cz³onkowie
Cz³onkami ŒRE s¹ Komitety Narodowe prawie wszystkich krajów licz¹cych siê w gospodarce
œwiatowej. W Polsce jest to Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej (Polski Komitet ŒRE).
W 2012 roku ŒRE zrzesza³a 92 komitety narodowe.
Komitety cz³onkowskie Œwiatowej Rady Energetycznej
Albania
Algeria
Arabia Saudyjska
Argentyna
Austria
Belgia
Boliwia
Botswana
Brazylia
Bu³garia
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czad
Czechy
Dania
Egipt
Estonia
Etiopia
Filipiny
Finlandia
Francja
Gabon
Ghana
Grecja
Hiszpania
Holandia
Hong Kong
Islandia
Indie
Indonezja

Iran
Irlandia
Izrael
Japonia
Jordania
Kamerun
Kanada
Katar
Kazachstan
Kenia
Kolumbia
Kongo
Korea P³d.
Kuwejt
Liban
Libia
Litwa
Luksemburg
£otwa
Macedonia
Maroko
Meksyk
Monaco
Namibia
Nepal
Niemcy
Niger
Nigeria
Nowa Zelandia
Pakistan
Paragwaj

Peru
Polska
Portugalia
Rep. P³d. Afryki
Rosja
Rumunia
Senegal
Serbia
S³owacja
S³owenia
Sri Lanka
Suaziland
Syria
Szwecja
Szwajcaria
Tajlandia
Tajwan
Tanzania
Trinidad & Tobago
Tunezja
Turcja
Ukraina
Urugwaj
USA
Wêgry
W³ochy
Wyb. Koœci S³oniowej
Wlk. Brytania
Zimbabwe
Zj. Emiraty Arabskie
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2.3. Organizacja i w³adze
Organem stanowi¹cym ŒRE, okreœlaj¹cym politykê i kierunki dzia³alnoœci jest Zgromadzenie
Wykonawcze (Executive Assembly), którego posiedzenia odbywaj¹ siê raz w roku w ró¿nych
regionach œwiata. Natomiast bie¿¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ ŒRE sprawuje Rada Zarz¹dzaj¹ca
(Officer Council) wybierana na 3-letni¹ kadencjê przez Zgromadzenie Wykonawcze. W sk³ad Rady
Zarz¹dzaj¹cej wchodz¹:
• Przewodnicz¹cy ŒRE,
• 9 wiceprzewodnicz¹cych,
• 3 przewodnicz¹cych sta³ych Komitetów: Programowego, Studiów i Komunikacji,
• Sekretarz Generalny ŒRE.
Organem wykonawczym ŒRE jest Centralne Biuro ŒRE w Londynie kierowane przez Sekretarza Generalnego, któremu podlegaj¹ regionalni koordynatorzy.
W 2012 roku – do Kongresu Œwiatowego, który odbêdzie siê w paŸdzierniku 2013 roku
w Daegu, Przewodnicz¹cym ŒRE jest – pe³ni¹cy tê funkcjê od 2007 – Pierre Gadonneix, Francja,
Honorowy Prezydent Electricité de France (EDF).
Na kongresie nast¹pi zmiana na tym stanowisku, a decyzj¹ Zgromadzenia Wykonawczego,
które odby³o siê w Monako w listopadzie 2012 roku, powo³ano dwóch przewodnicz¹cych–elektów:
• Marie-José Nadeau, Kanada, Wiceprezes Hydro-Québec,
• Younghoon David Kim, Korea Po³udniowa, Prezes Daesung Group.
Siedmiu Wiceprzewodnicz¹cych ŒRE odpowiada za pracê regionów:
– Region Afryki: Prof. Abubakar Sani Sambo, Nigeria, doradca Prezydenta Nigerii,
– Azja: wakat,
– Region Po³udniowej Azji i Pacyfiku: Shri Arup Roy Choudhury, Indie, Prezes NTPC Limited,
– Region Europy: Dr Leonhard Birnbaum, Niemcy, RWE AG,
– Region Ameryki Po³udniowej i Karaibów: José Antonio Vargas Lleras, Kolumbia, Przewodnicz¹cy Kolumbijskiego Komitetu ŒRE,
– Region Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu: Dr Taha Mohammed Zatari, Arabia Saudyjska, konsultant w Ministerstwie Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Arabii Saudyjskiej,
– Region Ameryki Pó³nocnej: Dr Kevin Meyers, USA, niezale¿ny konsultant, emerytowany
wiceprezes ConocoPhillips,
Wiceprzewodnicz¹cym ŒRE odpowiedzialnym za finanse jest: Graham Ward, UK, emerytowany pracownik PricewaterhouseCoopers.
Poza wymienionymi wiceprzewodnicz¹cymi, w Radzie Zarz¹dzaj¹cej jest równie¿ wiceprzewodnicz¹cy odpowiedzialny za organizacjê Kongresu w Daegu. Jest to z zasady osoba reprezentuj¹ca Koreê Po³udniow¹.
W sk³ad Rady Zarz¹dzaj¹cej wchodz¹ równie¿ przewodnicz¹cy komitetów sta³ych ŒRE:
• Komitetu Komunikacji: Jean-Marie Dauger, Francja, wiceprezydent GDF SUEZ,
• Komitetu Programowego: José da Costa Carvalho Neto, Brazylia, prezes Eletrobras,
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Komitetu Studiów: Brian Statham, RPA, przewodnicz¹cy Po³udniowoafrykañskiego Komitetu
ŒRE.
Bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ ŒRE administruje Sekretariat (Biuro w Londynie), pod kierunkiem Sekretarza Generalnego. Pi¹tym Sekretarzem Generalnym, nominowanym na to stanowisko w 2009 roku
jest Christoph Frei, Szwajcaria.
Za cel swego dzia³ania postawi³ sobie zmobilizowanie miêdzynarodowych liderów i decydentów
z sektora energii do wspólnej pracy na rzecz budowania zrównowa¿onej przysz³oœci.
•

2.4. Dzia³alnoœæ ŒRE
W 2012 roku dzia³alnoœæ ŒRE by³a ukierunkowana na opracowaniu d³ugofalowej wizji funkcjonowania Œwiatowej Rady Energetycznej.
Stopniowo ŒRE rozwija swoje opracowania, w których k³adzie siê nacisk na globalne spojrzenie
na analizowane problemy, ale z uwzglêdnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowañ.
Nast¹pi³o przearan¿owanie odpowiedzialnoœci Komitetu Programowego i Komitetu Studiów
oraz wzmocnienie roli Komitetu Komunikacji dla uzyskania wiêkszej ekspozycji na media.
Komitet Komunikacji jest odpowiedzialny za promocjê ŒRE i jej rozpoznawalnoœæ w skali
œwiatowej, przygotowywanie i realizacjê planu promocji, przygotowywanie kluczowych informacji
dla mediów oraz strategiczne dzia³ania w zakresie wspó³pracy z innymi organizacjami miêdzynarodowymi. Jest równie¿ odpowiedzialny za organizacjê i program Œwiatowego Kongresu
Energetycznego.
Komitet Programowy nadzoruje Sieci Wiedzy Technicznej (Knowledge Networks), globalne
i regionalne programy w oraz wspó³pracuje z organizacjami partnerskimi w ramach globalnego
programu ramowego. Komitet koncentruje siê w szczególnoœci na rozwijaniu nastêpuj¹cych d³ugofalowych kierunków dzia³ania:
• Dostêp do energii
• Globalna Inicjatywa Elektryczna
• Zasady handlu energi¹
Powsta³y Sieci Wiedzy Technicznej, anga¿uj¹ce specjalistów z narodowych komitetów do
zbierania i analiz informacji dotycz¹cych sektora energii. Powsta³a w ten sposób grupa zorganizowanych specjalistów, którzy s¹ pomocni w realizacji konkretnych opracowañ, zasilaj¹c je
w dane i sw¹ wiedzê – we wspó³pracy z Komitetem Badañ ŒRE.
Regionalne programy koncentruj¹ siê na problemach specyficznych dla regionu, a o priorytetach dzia³ania decyduj¹ komitety narodowe tego regionu. Program ten koncentruje siê na
rozwoju regionalnych warsztatów i realizacji opracowañ o znaczeniu regionalnym. Programy
regionalne czêsto stanowi¹ rozwiniêcie prac o charakterze globalnym.
Komitet Studiów ustala i nadzoruje realizacjê programu wykonywanych przez ŒRE opracowañ dotycz¹cych zagadnieñ o charakterze strategicznym dla rozwoju sektora energii oraz (wraz
z Komitetem Programowym) regionalnych opracowañ tematycznych.
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Badania te, oparte na w³asnej metodologii i w³asnych danych daj¹ obraz zmieniaj¹cych siê
uwarunkowañ œwiata. Nale¿¹ do nich strategiczne opracowania, powtarzane sukcesywne wraz ze
zmieniaj¹cymi siê warunkami:
• World Energy Resources,
• World Energy Trillema,
• World Energy Scenarios,
• World Energy Issue Monitor.
Poza wymienion¹ powy¿ej dzia³alnoœci¹ o charakterze strategicznym, ŒRE wydzieli³ równie¿
obszary perspektywiczne, decyduj¹c, ¿e nastêpuj¹ce zagadnienia stanowi¹ jego oœ:
• Cleaner Fossil Fuel Systems,
• Costs of Energy Technologies,
• Energy Access & Village Inventory,
• Energy Efficiency Policies and Technologies,
• Global Electricity Innitiative,
• Performance of Generating Plants,
• Rules of Trade.
Chêtni cz³onkowie komitetów narodowych mog¹ anga¿owaæ siê merytorycznie w tzw.
„Knowlegde Networks” – Sieci Wiedzy, co daje im realny wp³yw na kszta³t przygotowywanych
opracowañ.
Badania i raporty dotycz¹ce zagadnieñ uznanych za perspektywiczne wykorzystuj¹ wiedzê
i doœwiadczenie ekspertów zorganizowanych w Sieciach Wiedzy. Pozwala to na oddoln¹ ocenê
kluczowych zagadnieñ i technologii, maj¹cych wp³yw na poszczególne aspekty i technologie
w globalnym sektorze energetycznym. W Sieciach Wiedzy s¹ eksperci reprezentuj¹cy ró¿ne rejony
œwiata i zajmuj¹cy siê wszystkimi istotnymi elementami sk³adaj¹cymi siê na sektor energii, co
zapewnia, ¿e badania maj¹ charakter realistyczny i wywa¿ony.
W roku 2012 ŒRE wyda³a drukiem trzy pozycje zaliczane do grupy opracowañ strategicznych:
• World Energy Issues Monitor 2012,
• World Energy Insight 2012,
• World Energy Trilemma 2012: Time to get real – the case for sustainable energy policy.
Powsta³y równie¿ dwa opracowania zaliczone do grupy opracowañ perspektywicznych –
jako reakcja na wa¿ne wyzwania wspó³czesnego œwiata:
• World Energy Perspective: Nuclear Energy One Year After Fukushima,
• World Energy Perspective: Smart grids – best practice fundamentals for a modern energy
system.
Pe³ne wersje publikacji s¹ dostêpne do œci¹gniêcia ze strony internetowej:
http://www.worldenergy.org/publications/
Najwa¿niejsze wydarzenia o charakterze œwiatowym zorganizowane w 2012 przez ŒRE to:
• Œwiatowy Szczyt Przywódców Sektora Energii (World Energy Leaders Summit) – zorganizowany w dniach 19–20 kwietnia 2012 roku w Istabule, Turcja.
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Uczestniczy³o w nim ponad 100 liderów sektora energii z 41 krajów. Wœród uczestników by³o
10 ministrów, a 44 uczestników to prezesi firm sektora energii.
To spotkanie sta³o siê platform¹ do przeprowadzenia dialogu na temat mo¿liwoœci rozwi¹zywania najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju energetycznego krajów
i œwiata, w tym sposobów harmonijnego dostêpu do konkurencyjnej, stabilnej i przyjaznej
œrodowisku energii.
Delegaci przedyskutowali szereg tematów, w tym zmiany na rynkach gazu ziemnego i ich
konsekwencje dla geopolityki œwiata, finansowanie infrastruktury niskoemisyjnej jak równie¿
problem magazynowania energii.
Œwiatowa Rada Energetyczna razem z World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) oraz the Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) pracowa³a nad
sformu³owaniem za³o¿eñ Globalnej Inicjatywy Elektrycznej (Global Electricity Initiative – GEI),
która zosta³a og³oszona w Durbanie w czasie odbywaj¹cego siê tam spotkania COP 17.
Inicjatywa ta ma na celu identyfikacjê, gromadzenie i analizê dzia³añ podejmowanych przez
elektrownie, które maj¹ s³u¿yæ ³agodzeniu zmian klimatu na ca³ym œwiecie. Inicjatywa rozwija
i wzmacnia zasady identyfikacji, gromadzenia i analizy dzia³añ podejmowanych na ca³ym
œwiecie przez producentów energii elektrycznej w celu ³agodzenia zmian klimatu i adaptacji do
istniej¹cych warunków. Prowadzone s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do utworzenia platformy dialogu
i wiedzy dla przedsiêbiorców energetycznych, które maj¹ u³atwiæ dostêp do energii we
wszystkich regionach œwiata i osi¹gniêcie celów klimatycznych.
Œwiatowa Rada Energetyczna jest cz³onkiem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych
UN Sustainable Energy For All (SE4All). Jest to zespó³ zajmuj¹cy siê raportowaniem o postêpach w realizacji trzech celów energetycznych, jakie postawi³ Sekretarz Generalny ONZ:
zapewnienie powszechnego dostêpu do energii, podwojenie tempa globalnej poprawy efektywnoœci energetycznej oraz podwojenie udzia³u energii odnawialnej w ogólnym koszyku
energetycznym.
Zgromadzenie Cz³onków ŒRE w dniach 5–9 listopada 2012 roku w Monte Carlo, Monako.
W czasie czterodniowego spotkania odby³o siê szereg sesji, miêdzy innymi:
– Secretarys’ Day – Spotkania sekretarzy komitetów narodowych Œwiatowej Rady Energetycznej, w czasie którego omawiano bie¿¹ce problemy wspó³pracy merytorycznej i technicznej przy realizacji zadañ ŒRE, w tym przygotowania materia³ów do publikacji ŒRE
i przygotowania Kongresu Œwiatowej Rady Energetycznej w Daegu w 2013 roku;
– Energy Trilemma Summit – dwudniowa seria spotkañ dotycz¹ca wykonywanych przez ŒRE
ocen sytuacji na œwiecie, w poszczególnych regionach i niektórych krajach dotycz¹cych
zrównowa¿enia trzech aspektów zwi¹zanych z energi¹ (Energetyczny Trylemat): bezpieczeñstwo energetyczne – tani dostêp do energii – bezpieczeñstwo klimatyczne oraz
przygotowywanych prognoz rozwoju œwiata do 2050 roku. Materia³y merytoryczne ze
spotkañ dostêpne na stronie internetowej:
http://www.worldenergy.org/about_wec/executive_assembly/monte_carlo_2012/3949.asp;
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– Regionals Meetings – spotkania przedstawicieli poszczególnych regionów œwiata. Spotkanie Regionu Europy poœwiecone by³o zagadnieniom europejskiego rynku gazu. Debata
(w której uczestniczyli przedstawiciele 27 krajów europejskich) obejmowa³a nastêpuj¹ce
zagadnienia:
dynamika zmian i kierunki rozwoju europejskiego rynku gazu na nastêpnych 15–20 latach,
dywersyfikacja dostaw gazu gazoci¹gami i rozwój alternatywnych rozwi¹zañ,
konkurencyjnoœæ cenowa, bezpieczeñstwo w ramach kontraktów d³ugoterminowych,
zagadnienia poprawy bezpieczeñstwa: wzrost mo¿liwoœci magazynowania gazu oraz
rozwój infrastruktury.
Materia³y merytoryczne ze spotkania dostêpne na stronie internetowej:
http://www.worldenergy.org/about_wec/executive_assembly/monte_carlo_2012/3951.asp;
• Executive Assembly–Plenary. Walne Zgromadzenie Cz³onków, które poza przyjêciem sprawozdañ z dzia³alnoœci oraz zatwierdzeniem preliminarza bud¿etowego na nastêpny rok podjê³o
szereg wa¿nych decyzji dotycz¹cych dalszego funkcjonowania Œwiatowej Rady Energetycznej
i planowanych przedsiêwziêæ organizacyjnych:
– Wybrano: Marie-Jose Nadeau (Kanada) na przewodnicz¹cego–elekta i Younghoon David
Kim (Po³udniowa Korea) na wspó³przewodnicz¹cego–elekta. Po Kongresie w Korei obejm¹
oficjalnie te stanowiska.
– W zwi¹zku z przewidywanymi zmianami lub z powodu up³ywu kadencji wybrano:
Wiceprzewodnicz¹cego Regionu Europy – Leonarda Birnbauma (Niemcy),
Wiecprzewodniczacego Regionu Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu – Dr Taha Zatari
(Arabia Saudyjska),
Przewodnicz¹cego Komitetu Studiów – Briana Stathama (Republika Po³udniowej Afryki),
Przewodnicz¹cego–elekta Komitetu Komunikacji – Jean-Marie Dauer (Francja),
Przewodnicz¹cego–elekta Komitetu Programowego – José da Costa Carvalho Neto
(Brazylia).
– Wybrano organizatora i miejsce Walnego Zgromadzenia Cz³onków w 2014 roku – Kolumbijski Komitet Narodowy ŒRE zorganizuje to spotkanie w Kartagenie w Kolumbii.
– Wybrano organizatora i miejsce 23 Œwiatowego Kongresu Energetycznego, planowanego
na rok 2016 – prawo organizacji tego Kongresu uzyska³ Istambu³ (Turcja). Turecki Komitet
Narodowy ŒRE uzyska³ w tajnym g³osowaniu prawo do organizacji Kongresu, maj¹c za
przeciwnika Abu-Dhabi (ZEA).
W 2012 roku dzia³alnoœæ Œwiatowej Rady Energetycznej by³a zdominowana przygotowaniami
do 22 Œwiatowego Kongresu Energetycznego, który odbêdzie siê w dniach 13–17 paŸdziernika
2013 roku w Daegu, w Korei Po³udniowej. Skala przygotowañ i program, jak równie¿ liczba
zaproszonych goœci wskazuj¹, ¿e bêdzie to wydarzenie o globalnym zasiêgu. Wiêcej o Kongresie:
http://daegu2013.kr/eng/index.do
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3. POLSKI KOMITET ŒWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ
I JEGO DZIA£ALNOŒÆ
3.1. Organizacja
Polski Komitet ŒRE jest krajowym komitetem Œwiatowej Rady Energetycznej. Komitet dzia³a od
utworzenia tej organizacji w 1924 r., z przerw¹ w czasie II wojny œwiatowej. G³ównym celem
Polskiego Komitetu ŒRE jest popieranie rozwoju i pokojowego wykorzystania krajowych zasobów
energetycznych oraz reprezentowanie i propagowanie osi¹gniêæ polskiego sektora energii na
forum Œwiatowej Rady Energetycznej.
Cele te realizowane s¹ poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
• prezentowanie i propagowanie w Polsce wyników dzia³alnoœci Œwiatowej Rady Energetycznej,
jej komitetów sta³ych i zespo³ów studialnych oraz komitetów narodowych,
• organizowanie udzia³u przedstawicieli Polskiego Komitetu ŒRE w kongresach i konferencjach
Œwiatowej Rady Energetycznej, posiedzeniach jej organów i komitetów oraz w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez zespo³y studialne,
• przedstawianie na forum Œwiatowej Rady Energetycznej stanowiska Polskiego Komitetu ŒRE
w odniesieniu do problemów energetycznych i ochrony œrodowiska,
• wspó³dzia³anie ze Œwiatow¹ Rad¹ Energetyczn¹ w organizowaniu konferencji, sesji problemowych i zespo³ów studialnych,
• inicjowanie i wspieranie studiów nad zagadnieniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem sektora
energii w polskiej gospodarce,
• organizowanie krajowych konferencji, sympozjów i seminariów oraz zespo³ów dyskusyjnych,
• wspó³pracê z organami w³adzy i administracji pañstwowej, a zw³aszcza z Ministerstwem
Gospodarki, w zakresie kreowania kierunków polityki energetycznej i ochrony œrodowiska
poprzez opracowywanie opinii i stanowisk w tej dziedzinie,
• wspó³dzia³anie z innymi polskimi organizacjami funkcjonuj¹cymi w sektorze energii.
• propagowanie postêpu technicznego i ekonomicznego w sektorze energii oraz przedsiêwziêæ
sprzyjaj¹cych poszanowaniu energii i ochronie œrodowiska.
W przesz³oœci mia³y miejsce zmiany w usytuowaniu PK ŒRE w polskim sektorze energii.
W okresie po II wojnie œwiatowej do 1995 r. PK ŒRE funkcjonowa³ w strukturach resortów
zarz¹dzaj¹cych polskim sektorem energii i nie posiada³ osobowoœci prawnej. Jego dzia³alnoœæ by³a
finansowana ze œrodków bud¿etowych tych resortów, zw³aszcza elektroenergetyki, a sekretariat PK
ŒRE znajdowa³ siê w Instytucie Energetyki.
Istotne zmiany w organizacji PK ŒRE zosta³y wprowadzone w 1996 r. Pocz¹tkowo PK ŒRE
zosta³ w³¹czony do Fundacji „Energetyka Polska”, a w 1997 r. zosta³ przekszta³cony w samodzielne
stowarzyszenie, tym samym uzyska³ osobowoœæ prawn¹. Forma organizacyjna stowarzyszenia
pozwoli³a na zachowanie nazwy komitetu, kontynuacjê jego tradycji oraz realizacjê celów statutowych wynikaj¹cych z Konstytucji Œwiatowej Rady Energetycznej. Sekretariat PK ŒRE od wielu lat
mieœci siê przy Instytucie Energetyki w Warszawie.
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3.2. Cz³onkowie
PK ŒRE tworz¹ jego cz³onkowie – zarówno cz³onkowie zwyczajni (osoby fizyczne), jak
i cz³onkowie wspieraj¹cy (osoby prawne) zainteresowani dzia³alnoœci¹ stowarzyszenia z racji
wykonywanego zawodu, pe³nionych funkcji oraz dzia³alnoœci.
W 2012 roku cz³onkami PK ŒRE by³y 102 osoby fizyczne i 21 osób prawnych.
Poni¿sze zestawienia przedstawiaj¹ listy cz³onków wspieraj¹cych oraz cz³onków zwyczajnych
wed³ug stanu na koniec 2012 roku.
Lista cz³onków wspieraj¹cych – 2012 rok
1. Agencja Rynku Energii SA
2. Akademia Górniczo-Hutnicza
3. EDF Kraków SA
4. EDF Rybnik SA
5. ENERGA SA
6. Energopomiar Sp. z o.o.
7. Energoprojekt-Katowice SA
8. G³ówny Instytut Górnictwa
9. Instytut Energetyki – Instytut Badawczy
10. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN
11. Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR
12. Katowicki Holding Wêglowy SA
13. Kompania Wêglowa SA
14. PGE Polska Grupa Energetyczna SA
15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
16. Tauron Polska Energia SA
17. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
18. Urz¹d Regulacji Energetyki
19. Vattenfall Heat Poland SA
20. Zespó³ Elektrociep³owni Wroc³awskich KOGENERACJA SA
21. Zespó³ Elektrowni P¹tnów-Adamów-Konin SA
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Lista cz³onków zwyczajnych – 2012 rok

1. Adamczyk Kazimierz

35. Gulczyñski Dariusz

69. Pi³atowicz Andrzej

2. Adamczyk Wojciech

36. Hanc Ryszard

70. Pinko Ludwik

3. Antoñczyk Jan

37. Jaczewski Marek

71. Pluciñska–Klawe Ma³gorzata

4. Bartoszewicz- Burczy Hanna

38. Jankiewicz Stanis³aw

72. Portacha Józef

5. Bednarczyk Jerzy

39. Jaskó³a Konrad

73. Prasalek Krzysztof

6. Bicki Zbigniew

40. Jaworski Andrzej

74. Przybysz Jerzy

7. Bielecki Tadeusz

41. Juchniewicz Leszek

75. Radulski Jakub

8. Bieliñski Miros³aw

42. Jurczak Jaros³aw

76. Radwañski Edward

9. Blaschke Wies³aw

43. Kêdzierski Zbigniew

77. Rakowski Janusz

10. B³ach Stanis³aw

44. Kowalczyk Jan

78. Rey Boles³aw

11. Borsucki Daniel

45. Kowalski Andrzej

79. Skwierz S³awomir

12. Brach Andrzej

46. Krawczyñski Franciszek

80. Smolik Adam

13. Bujakowski Wies³aw

47. Krystek S³awomir

81. Soliñski Jan

14. Butzke Robert

48. Kuraszkiewicz Pawe³

82. Stañczyk Krzysztof

15. Chachu³a Jerzy

49. Kurczabiñski Leon

83. Strzelec-£obodziñska Joanna

16. Cherubin Witold

50. Kurp Jan

84. Suwa³a Wojciech

17. Chwaszczewski Stefan

51. Kuœ Witold

85. Szmuc Tomasz

18. Cieszkowski Henryk

52. Lohmann Marcin

86. Szpotañski Jacek

19. Czaplicka-Kolarz Krystyna

53. Lubera Dariusz

87. Tabiœ Wojciech

20. Czarzasty Maja

54. Lubicki Tomasz

88. Tajduœ Antoni

21. Czerpak Pawe³

55. £askawiec Jerzy

89. Tokarski Stanis³aw

22. D¹browski Tomasz

56. £ój Roman

90. Tokarz Jan

23. Dobrzañski Stanis³aw

57. £uniewicz Boles³aw

91. Trojanowska Hanna

24. Dre¿ewski Jacek

58. Majchrzak Henryk

92. Turek Mariusz

25. Duda Miros³aw

59. Malko Jacek

93. Twardowski Andrzej

26. Dunajewski Waldemar

60. Marecki Jacek

94. Wañkowicz Jacek

27. Ebro-Prokesz Krzysztof

61. Mazurkiewicz Joanna

95. Wojtkowska-£odej Gra¿yna

28. Filipiak Stanis³aw

62. Mokrzycki Eugeniusz

96. Wójcicki Jerzy

29. Gajos Stanis³aw

63. Mozer Zygmunt

97. Wójcik Tadeusz

30. Galos Krzysztof

64. Muszkat Katarzyna

98. Zadroga Tomasz

31. Gawlik Lidia

65. Ney Roman

99. Zaleski Bogus³aw

32. Gilecki Ryszard

66. NiedŸwiedzik Marek

100. Zawacki Tadeusz

33. G³owacki Bart³omiej A.

67. Okrasa Stanis³aw

101. Ziaja Edward

34. Gruszka Jerzy

68. Pierzak Andrzej

102. ¯mijewski Krzysztof
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3.3. W³adze
W³adzami Polskiego Komitetu ŒRE s¹:
Zebranie Cz³onków,
Rada Zarz¹dzaj¹ca,
Komisja Rewizyjna.
Zebranie Cz³onków jest najwy¿sz¹ w³adz¹ stanowi¹c¹ zw³aszcza w zakresie uchwalania
statutu, wyboru Rady Zarz¹dzaj¹cej i Komisji Rewizyjnej PK ŒRE, uchwalania rocznych programów
dzia³alnoœci i preliminarzy bud¿etowych, zatwierdzania rocznych sprawozdañ oraz udzielania
Radzie Zarz¹dzaj¹cej absolutorium.
Zebrania Cz³onków odbywaj¹ siê w cyklu rocznym. W 2012 r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze (koñcz¹ce pi¹t¹ kadencjê dzia³alnoœci PK ŒRE) odby³o siê 12 czerwca 2012 r.
w siedzibie PSE Operator SA w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Na zebraniu tym
przyjêto raport–sprawozdanie z dzia³alnoœci PK ŒRE w latach 2009–2011, zatwierdzono program
dzia³alnoœci i bud¿et na 2012 r. oraz udzielono Radzie Zarz¹dzaj¹cej absolutorium. Odby³y siê
równie¿ wybory w³adz stowarzyszenia na lata 2012–2014.
Rada Zarz¹dzaj¹ca sk³ada siê z 9 cz³onków, jest organem nadzoruj¹cym realizacjê uchwa³
Zebrania Cz³onków oraz jest organem kieruj¹cym dzia³alnoœci¹ PK ŒRE. Pracami Rady kieruje jej
przewodnicz¹cy, natomiast realizatorem decyzji Rady jest sekretarz. Ponadto do zadañ sekretarza
nale¿y organizowanie bie¿¹cej dzia³alnoœci sekretariatu, gospodarowanie œrodkami finansowymi
w ramach preliminarza bud¿etowego, wspó³praca z centralnym biurem ŒRE w Londynie, wspó³praca z komitetami narodowymi ŒRE oraz z cz³onkami Polskiego Komitetu jak równie¿ wspó³praca
z ró¿nymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami energetycznymi.
Rada Zarz¹dzaj¹ca dzia³aj¹ca do Zebrania cz³onków w dniu 12 czerwca 2012 r. by³a nastêpuj¹ca:
• przewodnicz¹cy: Zbigniew Bicki,
• wiceprzewodnicz¹cy: Henryk Majchrzak i Tomasz Zadroga (rezygnacja pod koniec 2011 roku),
• cz³onkowie: Miros³aw Duda, Waldemar Dunajewski, Andrzej Jaworski, Pawe³ Kuraszkiewicz,
Jacek Wañkowicz,
• sekretarz: Lidia Gawlik.
W wyborach w dniu 12 czerwca 2012 roku wybrano now¹ Radê Zarz¹dzaj¹ca w sk³adzie 9
osób, która nastêpnie ukonstytuowa³a siê w nastêpuj¹cy sposób:
• przewodnicz¹cy: Henryk Majchrzak,
• wiceprzewodnicz¹cy: Zbigniew Bicki i Roman £ój,
• cz³onkowie: Miros³aw Bieliñski, Tomasz D¹browski, Miros³aw Duda, Pawe³ Kuraszkiewicz,
Jacek Wañkowicz,
• sekretarz: Lidia Gawlik.
•
•
•
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Henryk Majchrzak
Przewodnicz¹cy

Miros³aw Bieliñski
Cz³onek

Pawe³ Kuraszkiewicz
Cz³onek

Zbigniew Bicki
Wiceprzewodnicz¹cy

Roman £ój
Wiceprzewodnicz¹cy

Tomasz D¹browski
Cz³onek

Miros³aw Duda
Cz³onek

Jacek Wañkowicz
Cz³onek

Lidia Gawlik
Sekretarz
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Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnêtrznej. Do jej zadañ nale¿y kontrola merytoryczna dzia³alnoœci PK ŒRE, kontrola realizacji preliminarza bud¿etowego oraz wnioskowanie do
Zebrania Cz³onków o udzielenie absolutorium Radzie Zarz¹dzaj¹cej. Jest wybierana na 3-letni¹
kadencjê w liczbie 3 do 5 osób.
W kadencji 2009–2011 Komisja Rewizyjna dzia³a³a w sk³adzie:
• przewodnicz¹cy: Jerzy £askawiec,
• cz³onkowie: Maja Czarzasty, Marek Jaczewski, Andrzej Pierzak i Janusz Rakowski.
W wyborach w dniu 12 czerwca 2012 roku wybrano now¹ Komisjê Rewizyjn¹, która nastêpnie
ukonstytuowa³a siê w nastêpuj¹cy sposób:

Przewodnicz¹cy
Janusz Rakowski

Cz³onkowie:
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Wies³aw

Jerzy

Blaschke

£askawiec

Ma³gorzata
Pluciñska-Klawe

Stanis³aw
Tokarski

3.4. Dzia³alnoœæ Komitetu i realizacja zadañ
Zadania Polskiego Komitetu ŒRE zawarte w programie dzia³alnoœci uchwalonym na 2012 rok
przez Zebranie Cz³onków zosta³y zrealizowane.
1. Zakoñczono prace nad przygotowaniem i publikacj¹ raportu „Sektor energii œwiata i Polski.
Pocz¹tki, rozwój, stan obecny” autorstwa Jana Soliñskiego.
W czêœci I przedstawiono œwiatowy sektor energii od czasów najdawniejszych poprzez okres
nowo¿ytny a¿ do rozwoju wspó³czesnego. Podano dane w d³ugim horyzoncie czasowym oraz
omówiono:
• œwiatowe zasoby surowców energetycznych kopalnych i odnawialnych,
• wielkoœæ produkcji, wymiany miêdzynarodowej i zu¿ycia pierwotnych noœników energii,
• rozwój œwiatowej elektroenergetyki z uwzglêdnieniem g³ównych producentów energii elektrycznej, strukturê produkcji i zu¿ycie energii elektrycznej wed³ug rejonów œwiata i krajów,
• energoch³onnoœæ œwiatowej gospodarki oraz jej mierniki,
• ceny surowców energetycznych w handlu miêdzynarodowym oraz ceny finalne paliw
i energii w krajach OECD,
• oddzia³ywanie sektora energii na œrodowisko przyrodnicze i dzia³ania zmierzaj¹ce do jego
ograniczenia.
W czêœci II opracowania autor skupi³ siê na opisie rozwoju sektora energii w Polsce, a dane
przedstawione w podobnym zakresie jak dla œwiata (w czêœci I opracowania) dotycz¹ okresu od
1950 roku. Przedstawiono równie¿ pozycjê Polski na tle krajów Unii Europejskiej.
Opracowanie jest dwujêzyczne: polsko-angielskie. Zawiera 226 stron.
Opracowanie do pobrania ze strony internetowej PK ŒRE:
http://www.wec-pksre.pl/publikacje.html
2. Dla spopularyzowania wydanego opracowania – opublikowano artyku³ w czasopiœmie Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej:
J. Soliñski, L. Gawlik „Rys historyczny, rozwój, stan obecny œwiatowego i polskiego sektora
energii”, nr 3-4, 2012.
3. Przygotowano i opublikowano „Raport z dzia³alnoœci Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej w latach 2009–2011” – materia³ podsumowuj¹cy pi¹t¹ kadencjê dzia³ania stowarzyszenia jako samodzielnego podmiotu, który zosta³ rozdany cz³onkom zwyczajnym i wspieraj¹cym PK ŒRE oraz stanowi materia³ informacyjny i promocyjny o celach i zadaniach
stowarzyszenia.
4. Podjêto decyzjê o tematyce nastêpnego opracowania – gaz z ³upków w Polsce. Rozpoczêto nad
nim prace, a ich zakoñczenie przewidziano na rok 2013.
5. W ramach poszerzenia swej dzia³alnoœci w 2012 roku Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej rozpocz¹³ wydawanie biuletynu informacyjnego poruszaj¹cego zagadnienia szeroko
pojêtej energetyki – Biuletyn PK ŒRE.
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Ide¹ biuletynu jest zebranie kluczowych informacji dotycz¹cych energetyki w Polsce i na
œwiecie i w skrótowej formie przedstawienie jej cz³onkom oraz osobom zainteresowanym,
korzystaj¹cym z subskrypcji.
Biuletyn Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej jest dostêpny bezpoœrednio na
stronie Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej: http://www.wec-pksre.pl/, a tak¿e
istnieje mo¿liwoœæ jego subskrypcji i otrzymywania linku do biuletynu bezpoœrednio po jego
publikacji. Biuletyn oprócz swej funkcji informacyjnej ma stanowiæ otwarte forum, na ³amach
którego przedstawiane materia³y mog¹ byæ poddawane dyskusji.
Biuletyn prezentuje skróty informacji z najciekawszych wydarzeñ, artyku³ów, raportów i wywiadów zwi¹zanych z energetyk¹, przemys³em wydobywczym, odnawialnymi Ÿród³ami energii,
polityk¹ energetyczn¹ i regulacjami prawnymi w tym zakresie. Aktualizacja materia³ów opiera
siê na informacjach dostêpnych na stronach internetowych uznanych serwisów, takich jak:
Towarowa Gie³da Energii, Wirtualny Nowy Przemys³, Rynek Energii Odnawialnej, Centrum
Informacji o Rynku Energii, Urz¹d Regulacji Energetyki, oraz wydawnictw biznesowych, takich
jak parkiet.pl, bankier.pl, money.pl, pigeo.pl, ieo.pl i innych.
Zagadnienia pogrupowane s¹ tak, aby nie wychodzi³y poza dany blok tematyczny, przy czym
w zale¿noœci od potrzeb artyku³y s¹ skracane lub ³¹czone, aby w spójny sposób obejmowa³y
dane zagadnienie.
W biuletynie umieszczono sta³y serwis tematyczny „Rynek Energii”, do którego wykresy przygotowywane s¹ w arkuszu kalkulacyjnym na podstawie danych z serwisu CIRE, sk¹d codziennie zbierane s¹ pe³ne raporty gie³dowe na temat cen i wolumenów energii elektrycznej.
Od numeru styczniowego umieszczany jest tak¿e skrót z podstawowymi danymi z rynku energii,
które uzyskiwane s¹ z obszernego miesiêcznego raportu Towarowej Gie³dy Energii.
Przygotowywania kolejnych wydañ podj¹³ siê Katowicki Holding Wêglowy SA – cz³onek
wspieraj¹cy PK ŒRE.
6. W dniu 27.11.2012 r. w Sali „Pod kopu³¹” Ministerstwa Gospodarki PK ŒRE zorganizowa³
konferencjê „Efektywnoœæ energetyczna jako narzêdzie dla realizacji celów klimatycznych”.
Konferencja – pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki – zgromadzi³a ponad 100
uczestników. Goœci powitali:
• Mariusz Ha³adyj – podsekretarz stanu w MG,
• Henryk Majchrzak – przewodnicz¹cy PK ŒRE,
• Einari Kisel – przedstawiciel Centralnego Biura Œwiatowej Rady Energetycznej.
Konferencja mia³a na celu przedstawienie d³ugoterminowej polityki energetycznej Polski
w zakresie osi¹gania zrównowa¿onego rozwoju w aspekcie wyzwañ klimatycznych. Piêæ
znakomicie merytorycznie obsadzonych sesji stanowi³o forum wymiany pogl¹dów i doœwiadczeñ specjalistów polskich i zagranicznych z zakresu szeroko rozumianej efektywnoœci
energetycznej:
• Sesja I: Polityka UE, krajowa strategia w kontekœcie redukcji emisji CO2 – moderator:
Henryk Majchrzak.
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Sesja II: Prezentacje przedstawicieli innych krajów cz³onkowskich UE – moderator:
Zbigniew Bicki.
• Sesja III: Potencja³ redukcji emisji w Polsce oraz inwestycje w technologie niskoemisyjne –
moderator: Tomasz D¹browski.
• Sesja IV: Narzêdzia s³u¿¹ce poprawie efektywnoœci energetycznej – moderator: Henryk
Majchrzak.
• Sesja V: Finansowanie przedsiêwziêæ wp³ywaj¹cych na redukcjê CO2 – moderator:
Miros³aw Duda.
Materia³y konferencyjne do pobrania ze strony internetowej:
http://www.cire.pl/konferencje/efektywnosc_energetyczna.php
7. PK ŒRE obj¹³ honorowym patronatem konferencjê „Zagadnienia surowców energetycznych
i energii w gospodarce krajowej”, która odby³a siê w Zakopanem. Materia³y z konferencji do
pobrania: http://www.min-pan.krakow.pl/se/konferencja_26.php
8. Przedstawiciele PK ŒRE aktywnie uczestniczyli w pracach komitetów i grup studialnych
Œwiatowej Rady Energetycznej:
• w grupie ds. zasobów – Lidia Gawlik, Krzysztof Galos, Wies³aw Bujakowski (z Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN) oraz Stanis³aw Okrasa (z Agencji
Rozwoju Energii) przygotowali dane wsadowe o zasobach energii w Polsce do kolejnego wydania Survey of Energy Resources (WEC) – planowanego do wydania w jesieni
2013 roku,
• w grupie roboczej ds. czystych technologii wêglowych: Lidia Gawlik wziê³a udzia³ w posiedzeniu grupy w Londynie, które poœwiêcone by³o problematyce mo¿liwoœci rozwoju
wydobycia gazu z formacji ³upkowych ze szczególnym uwzglêdnieniem aspektów œrodowiskowych,
• w grupie ds. efektywnoœci energetycznej – Dariusz Gulczyñski przygotowywa³ dane do
ankiety dotycz¹cej efektywnoœci energetycznej oraz weryfikowa³ planowany do wydania
raport,
• w grupie innowacyjnych mechanizmów finansowych w sektorze energii: Hanna Bartosiewicz-Burczy wspó³pracowa³a z zespo³em w zakresie problematyki finansowania energii
ze Ÿróde³ odnawialnych.
9. Przedstawiciele PK ŒRE brali udzia³ w przedsiêwziêciach i spotkaniach Regionu Europy
Œwiatowej Rady Energetycznej:
• w trakcie Miêdzynarodowej Konferencji FOREN 2012 – WEC Central & Eastern Europe
Energy Forum pod has³em „National and Regional Energy Policies and Strategies. The
Security of Supply”, organizowanej przez Rumuñski Narodowy Komitet Œwiatowej Rady
Energetycznej w dniach 17–21.06.2012 w Rumunii (Olimp-Naptun) Lidia Gawlik – wyg³osi³a
w imieniu PK ŒRE trzy referaty:
– “Current state and prospects of electricity generation in Poland until 2030” autorstwa:
L. Gawlik, E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheñczyk,
•
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– “Prospects for shale gas in Poland” autorstwa: L. Gawlik, D. Kryzia, E. Mokrzycki,
– “Future of fossil energy in Poland” autorstwa: L. Gawlik.
• z ramienia PK ŒRE, Leszek Jurdziak (Politechnika Wroc³awska) wzi¹³ udzia³ w konferencji „Energy Vulnerabilities in Europe” organizowanej w dniach 29–30.10.2012 w Pary¿u przez Francuski Narodowy Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej, gdzie wyg³osi³
referat:
“Is Poland threatened by energy poverty? Analysis of the potential effects of EU policy
against global warming for households in Poland”.
10. Przedstawiciele PK ŒRE wziêli udzia³ w dorocznym Zgromadzeniu Cz³onków Œwiatowej Rady
Energetycznej, który odby³ siê w dniach 5–8.11.2012 w Monako. W sk³ad delegacji pod
przewodnictwem przewodnicz¹cego PK ŒRE – Henryka Majchrzaka udzia³ wziêli: Pawe³
Kuraszkiewicz – cz³onek Rady Zarz¹dzaj¹cej PK ŒRE oraz Lidia Gawlik – sekretarz PK ŒRE.
11. Do standardowych dzia³añ PK ŒRE nale¿¹ – i by³y one realizowane równie¿ w 2012 roku:
• promocja 22 Kongresu Œwiatowej Rady Energetycznej, który odbêdzie siê w Daegu,
w Korei Po³udniowej w dniach 13–17.10.2013 roku (informacje o rozwoju organizacji Kongresu przesy³ano cz³onkom stowarzyszenia, zachêcaj¹c do wziêcia udzia³u w Kongresie
oraz do zg³oszenia referatów),
• przygotowanie i organizacja sprawozdawczego zebrania cz³onków stowarzyszenia,
• bie¿¹ca wspó³praca z organami w³adzy i administracji pañstwowej w sprawach istotnych dla
sektora energii,
• bie¿¹ca wspó³praca z Sekretarzem Generalnym ŒRE i Biurem ŒRE w Londynie oraz
z Biurem Œwiatowej Rady Energetycznej Regionu Europy,
• bie¿¹ca wspó³praca z komitetami narodowymi krajów cz³onkowskich ŒRE,
• bie¿¹ca wspó³praca z cz³onkami Polskiego Komitetu Œwiatowej Rady Energetycznej, w tym
równie¿ podjêcie decyzji i bie¿¹ce wydawanie Biuletynu PK ŒRE.
W 2012 roku nie uda³o siê zrealizowaæ zaplanowanego seminarium dotycz¹cego œrodowiskowych aspektów wydobycia gazu z ³upków. W zamian odby³a siê wspomniana ju¿ konferencja
„Efektywnoœæ energetyczna jako narzêdzie dla realizacji celów klimatycznych”, a organizacjê
seminarium przesuniêto na rok nastêpny.
3.5. Sytuacja finansowa
Przychody
Polski Komitet ŒRE nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej. G³ównym Ÿród³em przychodów s¹
wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich od cz³onków wspieraj¹cych, uzupe³niane odsetkami od depozytów bankowych oraz wp³atami sponsorów przeznaczanych na realizacjê konkretnych zadañ.
Sk³adka cz³onkowska od cz³onków wspieraj¹cych w 2012 r. stanowi³a 83% wszystkich przychodów.
Wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich od cz³onków zwyczajnych s¹ niewielkie z uwagi na niskie sk³adki
tych cz³onków.
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W 2012 r. przychody Polskiego Komitetu ŒRE by³y wy¿sze od uzyskanych w 2011 r.
o 20,1 tys. z³ oraz wy¿sze od preliminowanych o 37 tys. z³, g³ównie dziêki innym przychodom
okreœlonym statutem zwi¹zanych z dofinasowaniem publikacji „Sektor energii œwiata i Polski.
Pocz¹tki, rozwój, stan obecny” oraz z dofinansowaniem konferencji „Efektywnoœæ energetyczna
jako narzêdzie do realizacji celów klimatycznych”.
Koszty
Koszty dzia³alnoœci Polskiego Komitetu ŒRE w 2012 r. w porównaniu do kosztów wykonanych
w 2011 r. by³y wy¿sze o 18,7 tys. z³. Wzrost kosztów w 2012 r. zwi¹zany jest wydaniem publikacji
„Sektor energii œwiata i Polski. Pocz¹tki, rozwój, stan obecny” oraz organizacj¹ konferencji „Efektywnoœæ energetyczna jako narzêdzie do realizacji celów klimatycznych”.
G³ówn¹ pozycjê kosztów stanowi³a sk³adka wp³acana na rzecz centrali Œwiatowej Rady Energetycznej w Londynie. Sk³adka ta stanowi³a 43% wszystkich kosztów dzia³alnoœci Polskiego
Komitetu poniesionych w 2012 r. Koszty administracyjne w 2012 r. wynios³y 100,8 tys. z³ i by³y nieco
ni¿sze od kosztów poniesionych w 2011 r.
Wynik finansowy
Osi¹gniêty w 2012 r. wynik finansowy w wysokoœci 21,3 tys. z³ jest rezultatem wzrostu
przychodów, zarówno w porównaniu do osi¹gniêtych przychodów w 2011 r., jak i do przychodów
preliminowanych na 2012 r.
Sytuacja finansowa
Dziêki rezerwie œrodków na funduszu statutowym zgromadzonych w latach ubieg³ych œrodki
pieniê¿ne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2012 r. wynosz¹ 514,0 tys. z³.
Szczegó³owe zestawienie przychodów, kosztów, wyników finansowych i sytuacji finansowej
za 2012 r. przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Przychody, koszty i sytuacja finansowa Polskiego Komitetu Œwiatowej
Rady Energetycznej w latach 2010–2012 [tys. z³]
Wyszczególnienie
I. PRZYCHODY
1. Sk³adki cz³onków
2. Odsetki bankowe
3. Inne przychody
4. Pozosta³e przychody operacyjne
5. Razem przychody

Wykonanie
w 2010 r.

Wykonanie
w 2011 r.

Preliminarz
na 2012 r.

Wykonanie
w 2012 r.

238,7
14,1
9,0
–
261,8

278,8
13,1
16,0
–
307,9

278,0
13,0
–
–
291,0

275,0
15,4
37,0
0,6
328,0

155,7

142,0

164,0

205,9

113,2
21,8

111,1
13,4

131,0
15,0

131,1
17,1

19,6
–
1,1
100,2

17,5
–
–
101,4

18,0
–
–
100,0

39,9
16,3
1,5
100,8

0,5
15,2
45,5
8,5
21,4
0,6
8,5
–
255,9
50,5
306,4

0,6
17,3
45,5
8,4
21,0
–
8,6
–
243,4
44,6
288,0

0,7
18,0
45,5
9,2
18,0
–
8,6
–
264,0
–
264,0

0,1
16,1
37,7
7,6
31,0
2,1
6,2
–
306,7
–
306,7

III. WYNIK FINANSOWY
1. Bez niedoboru lat ubieg³ych
2. Z uwzglêdnieniem niedoboru lat ub.

+ 5,9
– 44,6

+ 64,5
+19,9

+27,0
+27,0

+ 21,3
+ 21,3

IV. SYTUACJA FINANSOWA
1. Fundusz statutowy
2. Wynik finansowy
3. Aktywa

454,8
– 44,6
410,2

454,7
+19,9
474,6

474,6
+27,0
501,6

474,6
+ 21,3
524,0

II. KOSZTY
1. Koszty zadañ statutowych
w tym:
– sk³adka cz³onkowska w ŒRE
– podró¿e s³u¿bowe
– przygotowanie i druk raportów
i materia³ów
– przygotowanie konferencji
– inne
2. Koszty administracyjne
w tym:
– materia³y i energia
– us³ugi obce
– wynagrodzenia
– ubezpieczenia spo³eczne i op³aty
– prace zlecone
– amortyzacja
– pozosta³e koszty
3. Koszty finansowe
4. Razem koszty
5. Niedobór lat ubieg³ych
6. Koszty + niedobór lat ubieg³ych

