
Wystąpienie mgr. Piotra Solgi na spotkaniu pracowników 23.04.2014 r. – abstrakt. 

“Społeczny kontekst wprowadzania innowacji technologicznych w Polsce i Niemczech na 

przykładzie wybranych źródeł energii odnawialnych – pytania i hipotezy” 

Na kwietniowym spotkaniu pracowników PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu mgr Piotr Solga 

przedstawił pytania i hipotezy związane z jego pracą doktorską przygotowywaną w Centrum 

Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W Polsce, Niemczech i w całej Europie trwa właśnie szeroko zakrojony proces przejścia 

społeczeństwa i gospodarki z „tradycyjnych”, nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, 

ropa naftowa, czy gaz ziemny do energetyki odnawialnej - OZE (np. energia słoneczna, 

wiatrowa, wodna, biomasa). Jest to proces niezwykle trudny technologicznie – głównie ze 

względu na zależność od zmian pogody, położenia geograficznego oraz braku odpowiednich 

możliwości magazynowania energii i jej dystrybucji w sieci oraz w wyniku ciągle zbyt małej 

wydajności. Następstwem tych przeszkód są również trudności ekonomiczne: OZE są 

(paradoksalnie) kosztowne.  

Proces „przejścia energetycznego” jest jednak trudny również z uwagi na jego aspekt 

społeczny, gdyż jest niejako zależny jest nie tylko od zasobności portfela konsumenta energii – 

gdzie to ostatecznie znajduje ujście wzrost kosztów jej produkcji. Powodzenie „przejścia” zależy 

także od publicznych i indywidualnych poglądów na ekologię, politykę, energetykę 

nieodnawialną, od wykonywanej pracy, zapotrzebowania na energię, a więc stopnia rozwoju 

technologicznego, kapitału kulturowego, kultury energetycznej1, świadomości ekologicznej2, 

solidarności i zaufania społecznego, umiejętności wypracowywania konsensusu i kompromisu, a 

nawet tradycji lokalnych. 

Takie postawienie technicznego procesu z zakresu energetyki, ujawnia jego aspekt społeczny 

i pozwala na analizę jako problemu społecznego. 

Na wstępie swojego wystąpienia prelegent przedstawił globalny stan udziału OZE w 

zapotrzebowaniu energetycznym, podkreślając, że statystyki lokują szczególnie wysoko państwa 

o najmniejszym zapotrzebowaniu energetycznym, które praktycznie w całości może być 

zaspokojone przez energetykę wodną i spalanie biomasy. Ten stan – jego zdaniem – dowodzi 

niedoskonałości stosowania metod ilościowych w celu badania społecznego aspektu OZE.  
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Następnie nakreślił ogólne ramy polityki Unii Europejskiej oraz Niemiec w zakresie przejścia 

energetycznego (niem. Energiewende). Najogólniej streścił je powołując się na strategię unijną 

„20-20-20”3, która ma doprowadzić do tego, aby w 2020 r. 20% energii pochodziło z OZE, a 

emisja dwutlenku węgla była o 20% niższa, niż w 1990 r. Poruszył też problem techniczny, jaki w 

Niemczech stanowią przeciążenia sieci energetycznej w wyniku nagłych dopływów prądu z OZE, 

ekonomiczny – którym jest budowa „inteligentnych sieci” (ang. smart grids) oraz społeczny, 

którym stają się rosnące rachunki za energię elektryczną. 

W dalszej części wystąpienia prelegent przedstawił problemy, z jakimi boryka się nastawiona 

na węgiel energetyka polska. Aby unaocznić skalę tych zaległości, wskazał na pozew Komisji 

Europejskiej przeciw Polsce za niewdrożenie dyrektywy 2009/28/WE w maju 2013 roku. Jak 

dowodził Piotr Solga, Polska miałaby w efekcie płacić ponad 133 tys. euro za każdy dzień zwłoki 

od dnia wydania wyroku przez Trybunał do dnia zakończenia pełnej transpozycji4. Podkreślił też 

nieustające problemy związane z wprowadzeniem polskiej „ustawy o OZE”. 

Wskazał również na te aspekty społeczne, o których już wiadomo, że utrudniają „przejście 

energetyczne”:  

1. Łączenie OZE wyłącznie z ekologią, a nie potencjalnym zyskiem ekonomicznym. Co przy 

fluktuacjach poziomu eko-sceptycyzmu5 może być poważnym czynnikiem blokującym. 

2. Różnice między postawami deklarowanymi (zwykle pozytywnymi dla OZE) a 

rzeczywistymi działaniami6 

W drugiej, krótszej części wystąpienia wskazał, że mając wiedzę, którą podzielił się z 

słuchaczami, może przedstawić swoje podstawowe pytania badawcze: 

1. Dlaczego OZE są marginalnym źródłem energii, skoro ich podaż jest w praktyce darmowa 

i niewyczerpana? 

2. Jak spopularyzować te źródła i pokonać bariery psychospołeczne, prawno-

administracyjne i polityczne? 

3. Jacy aktorzy napędzają rozwój OZE, a jacy go hamują? 

4. Jakie instytucje – formalne, czy społeczne – powinny być odpowiedzialne za ten rozwój? 
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Kończąc, prelegent przedstawił Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego 

Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuje nad całością dysertacji, zachęcił do 

odwiedzenia strony: http://oze-studia.edu.pl, będącej w jego badaniach sposobem 

informowania o postępach prac, zbierania, opracowywania i kategoryzowania zdobytej wiedzy 

oraz nakreślił ogólnie swoje dalsze plany badawcze. 

http://oze-studia.edu.pl/

