
 
 

ZAŁOŻENIA XI MEETINGU GOSPODARCZEGO 

 

„Z WĘGLEM – BEZPIECZNIE, W ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ” 

 

7 LISTOPADA w Warszawie w RADISSON COLLECTION HOTEL, przy ul. 

Grzybowskiej 24, w godz. 11:00 – 14:30 

 

Z zawirowań na globalnych rynkach paliw i energii 2020 i 2021 roku 

odbieramy kosztowną lekcję. Dziś po napaści Rosji na Ukrainę tym bardziej.  

Staje się to, co do niedawna było trudne do wyobrażenia. Odzywa się stara 

prawda, o której w strategii globalizowania wymiany gospodarczej tak łatwo 

było zapomnieć. Brutalna geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw 

i brutalna siła armii. Pada iluzja trwałości sukcesu gospodarczego pozostając 

przede wszystkim przy imporcie paliw bez należytej troski o zachowanie i rozwój 

regionalnych rynków zasobów własnych!  Do tego z niezbędną dywersyfikacją 

kierunków dostaw tych paliw których w kraju brak lub za mało. Gazu i ropy 

przede wszystkim. Ale i węgla. Sama energetyka odnawialna, póki co bez 

ubezpieczenia stabilną generacją z paliw kopalnych nie jest w stanie spełnić 

potrzeb systemowych.  Gdy z gazem problemy, pozostaje przyspieszenie 

rozwoju OZE i ubezpieczenia jej węglem. Własnym w możliwie najwyższym 

stopniu i potencjałem wydobywczym na miarę potrzeb i na czas niezbędny. 

Europa odbiera kosztowną lekcję. Nasza energetyka też. Choć w 

mniejszej dokuczliwości niż nasi sąsiedzi. Bo nie „udało się nam” odejść od 

węgla tak bardzo jak sugerowało wielu. Ani w wydobyciu, ani możliwości 

przetwarzania węgla w energię elektryczną i ciepło. System energetyczny jest 

na razie wydolny. Nie było w Polsce wyłączeń dostaw energii elektrycznej z 

przyczyn braku paliwa czy stosownych mocy. Najbliższa zima i najbliższe lata 

nie gwarantują tego. Ani w ciągłości dostaw ani w cenach, które nie załamią 

konkurencyjności wielu branż gospodarki. Energo-wrażliwej i energochłonnej 

na początek. Część z nich może zaprzestać działalności z szeregiem złożonych 

kosztów społecznych. Działania rządu w tworzeniu mechanizmów osłonowych 

zarówno dla gospodarki jak i odbiorców indywidulnych na czas najtrudniejszy 



wymagają nie tylko wsparcia, ale i wypracowania propozycji co dalej. Rok 

2021 i pierwsze półrocze 2022 roku w skali problemów szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa energetycznego nie tylko naszego, skłania do poważnych 

refleksji co do słuszności polityki klimatyczno-energetycznej UE. Przede 

wszystkim co do tempa zmian, ale i wobec wyzwań propozycji z pakietu FIT FOR 

55.  Także nad docelową, liczoną na co najmniej kilkanaście lat, zmianą 

zapisów Polityki Energetycznej Polski, Strategii Górnictwa Węgla Kamiennego i 

Brunatnego. Tak aby rozwój generacji z odnawialnych źródeł energii mógł być 

możliwie jak największy i ubezpieczony generacją z zasobów własnych. Z 

węgla jednego i drugiego, ale także z gazu. W potencjale zdolności 

wydobywczych i wytwórczych energii elektrycznej na miarę strategicznego 

bezpieczeństwa energetycznego Polski a dostawach na tyle, na ile trzeba dla 

stabilizacji KSE. Na czas dostatecznie długi, aby efekty nauki i technologii 

mogły zastąpić stopniowo konsumpcję paliw kopalnych. 

Obszar merytoryczny konferencji przygotowany został na podstawie 

otwartych debat publicznych, wystąpień przedstawicieli rządu, ludzi nauki i 

środowisk ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. A także z 

sygnalizowanych wynikach gospodarczych górnictwa i energetyki minionych 

miesięcy oraz sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Organizowane 

jak dotąd mitingi są formą oceny i wskazywania rzeczywistych kosztów 

gospodarczych i społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE. To wyraz 

troski o zachowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i 

transparentności rynku energii, wolnego od protekcjonizmu i ukrytego 

subwencjonowania cen energii.  

 

ZAŁOŻENIA: 

 

Założeniem Meetingu będzie opracowanie VIII Apelu Warszawskiego 

Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla 

zabezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań jak wyżej. 

Mamy bowiem prawo i powinność chronić interesy gospodarki i swoich 

obywateli. Apel tradycyjnie kierujemy do środowisk politycznych w kraju i 

Wspólnoty, ludzi nauki, i od kilku lat uczestniczących w naszych spotkaniach 

kilkunastu przedstawicieli ambasad i środowisk dyplomatycznych. Apel trafia 

także do europejskich organizacji gospodarczych. 

 

UCZESTNICY: 

 

Zakładamy, że w konferencji udział weźmie ponad 80 osób min. 

przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, środowisk gospodarczych, kilkunastu 

przedstawicieli placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce (w 

poprzednich było to ponad 20), organizacji reprezentujących 

przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej, świata nauki, 

ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów (prasa, telewizja, 

media elektroniczne). Obrady zwyczajem wieloletnim będą transmitowane 

online. 



PROGRAM 

 

 FORMUŁA STOLIKOWA                                                                                                                                          

/w części z pogrupowaniem osób według reprezentowanych środowisk/  

                                 
   - GOŚCIE SPECJALNI W TYM PARLAMETARZYŚCI, SPONSORZY I WYSTĘPUJĄCY PRELGENCI, 

GOSPODARKA I ENERGETYKA, NAUKA, PARTNERZY SPOŁECZNI, ŚRODOWISKA OCHRONY 

PRZYRODY I KLIMATU, …   

 

 

  

11:00 DO 11:30 NA OTWARCIE – WYSTĄPIENIA 

                           

- MAREK KŁOCZKO – PREZES KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

- MINISTROWIE /według ostatecznych potwierdzeń/ 

- PARLAMENTARZYŚCI /według ostatecznych potwierdzeń/ 

 

 

 

11: 30 do 11:50 WYSTĄPIENIE – GOŚĆ SPECJALNY 

 

- MICHAŁ KURTYKA – BYŁY MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA 

 

„Polityka Klimatyczna UE – drobny retusz z potrzeby chwili, czy głębsza korekta 

z wyzwań czasu” 

 

 

DEBATA – WYSTĄPIENIA 

 

11:50 do 13:00 WYSTĄPIENIA    

 

- STANISŁAW ŻUK – Poseł do Sejmu RP, Przewodniczący Sejmowej 

Podkomisji ds. Górnictwa  

           

- STANISŁAW TOKARSKI – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i 

Polityki Klimatycznej KIG, Pracownik naukowy AGH w Krakowie i GIG 

w Katowicach 

 

- TOMASZ ROGALA – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

 

- Norbert GRUDZIEŃ – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. 

                

- MIROSŁAW SKIBSKI – ARP S.A. Dyrektor Oddziału w Katowicach  

             

 

 

 

 



13:00 DO 14:15 WPROWADZENIE DO DEBATY I DEBATA     

                                                                    

- STANISŁAW TOKARSKI – Przew. Komitetu ds. Energii i Polityki 

Klimatycznej KIG, Pracownik naukowy AGH w Krakowie i GIG w 

Katowicach  

  

Debata z założeń stolikowa, ale nie tylko, z udziałem interesariuszy 

reprezentujących gospodarkę, naukę, energetykę, ochronę środowiska, 

partnerów społecznych oraz przedstawicieli rządu, administracji publicznej, 

parlamentarzystów oraz partii politycznych.  

 

       … na początek debaty do wystąpień zaproszeni zostaną przedstawiciele 

stolików tematycznych.                 

  

            Przyczynkiem do debaty będzie kontekst paliw stałych w energetyce w 

Polsce wobec wyzwań chwili i konieczności zmiany założeń strategicznych dla 

ubezpieczenia potrzeb KSE i rozwoju OZE własnym potencjałem 

wydobywczym z możliwością reagowania zmienną podażą węgla 

kamiennego i brunatnego oraz ochrony generacji z tych paliw, a także 

gospodarki przed dotychczasowymi /EUETS/ i nowymi kosztami z polityki 

klimatyczno-energetycznej UE.  

 

 Debatę poprowadzą Pani Agnieszka ŁAKOMY                                                                         

oraz alternatywnie Pan HERBERT LEOPOLD GABRYŚ 

 

 

14:15 do 14:30 PREZENTACJA APELU WARSZAWSKIEGO I ZAKOŃCZENIE 

MEETINGU  

 

- STANISŁAW TOKARSKI – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki   

Klimatycznej KIG 

 

 

 

14:30 – 15.30 LUNCH (W RESTAURACJI „TAGO” PIĘTRO NIŻEJ) 
 

* 

-  Przerwa kawowa zostanie zaproponowana przez prowadzących w trakcie debaty                                  

w zależności od przebiegu debaty i woli zgromadzonych, bądź debata bez przerwy                               

z możliwością indywidualnej kosumpcji napojów także przy zajmowanych stolikach 

 

-     Z uzgodnień szczegółowych  wersja ostateczna programu może ulec korektom 

 

 

 

 



PATRONAT HONOROWY MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 

 

 

 

PARTNERZY 

 

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla 

Brunatnego 

 

ZP PPWB jest samorządnym i niezależnym związkiem 

pracodawców. Jego zadaniem jest ochrona praw i 

reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków 

wobec organów władzy państwowej oraz samorządowej. 

Celem Związku jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju 

przemysłu węgla brunatnego. 

 

 

PATRONI MEDIALNI 

 
 

 
 

  

 

 

 


