
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Członkowie Zespołu

Ze względu na bardzo pogarszającą się sytuację pandemiczną w Gliwicach nie
jest  możliwy mój  udział  w Inauguracji  prac Zespołu na rzecz Terytorialnego
Planu  Sprawiedliwej  Transformacji  Subregionu  Wałbrzyskiego  (Projektów
finansowanych z FST).  Nie mając wątpliwości  odnośnie  wielkiego znaczenia
tego  Planu  dla  Subregionu,  ale  również  dla  kraju,  pragnę  przedstawić  moje
krótkie  przesłanie  i  zadeklarować  swoje  zaangażowanie  w  prace  Zespołu,
odpowiednio  do  posiadanych  kompetencji  i  posiadanych  wyników  badań
w zakresie  transformacji  całej  (w  skali  kraju)  korporacyjnej  wielkoskalowej
energetyki  paliw  kopalnych  do  elektroprosumeryzmu  2050  oznaczającego:
elektryfikację  ciepłownictwa  (po  pasywizacji  budownictwa),  elektryfikację
transportu oraz pełną reelektryfikację OZE obecnego rynku końcowego energii
elektrycznej.

Szanowni Państwo,

po lekturze dokumentów udostępnionych przez Urząd Prezydenta m. Wałbrzych
wyrażam  przekonanie,  że  Zespół  stoi  przed  wyzwaniem  polegającym  na
ustrukturyzowaniu trzech filarów/węzłów Planu (dla Subregionu), którymi są:

1. Ramy unijne 2030  jako perspektywa czasowa (średnioterminowa) dla 
Projektów finansowanych z FST (ale nie tylko z tego Funduszu).

2. Horyzont 2050 jako perspektywa czasowa (długoterminowa) strategii 
transformacyjnej energetyki Subregionu (perspektywa unijnej neutralności 
klimatycznej 2050
i Europejskiego Zielonego Ładu jako nowego modelu rozwojowego UE).

3. Wymagalność kompleksowego podejścia obejmującego gospodarczy, 
przemysłowy, technologiczny i społeczny wymiar procesu transformacji 
energetycznej, przy zaangażowaniu lokalnych podmiotów, w tym partnerów 
społecznych, przemysłu
i organizacji pozarządowych, oraz w ścisłej współpracy z nimi.
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W dodatku,  strukturyzacja  musi  uwzględniać  silne  bieżące  interakcje  trzech
filarów z kalendarzem wyborów samorządowych (wybory: 2024, 2028, 2031),
z kolejną (po rozpoczynającej się w 2021, a kończącą się w 2027) perspektywą
finansową UE (będzie to perspektywa 2028-2034), wreszcie musi uwzględniać
nowe ramy unijne 2040. Stąd wynika, że istotą wyzwania, przed którym stoi
Zespół jest skoordynowanie zadań projektowych (wrażliwych na kalendarz
wyborczy)  o  10-letnim  horyzoncie  czasowym  z  podstawami
fundamentalnymi,  a  nie  tylko  politycznymi,  celów  strategicznych
(neutralność  klimatyczna,  Europejski  Zielony  Ład,  strategiczny  rozwój
Subregionu Wałbrzyskiego) mających horyzont czasowy 30-letni.  

*
Jako członek Zespołu deklaruję działanie na rzecz: 

1. zwiększenia  szans  (poprzez  maksymalizację  zgodności  z  podstawami
fundamentalnymi  transformacji  energetycznej)  na  unijne  finansowanie
Projektów zgłoszonych przez Subregion Wałbrzyski, 

2. zwiększenia  bezpieczeństwa  realizowalności  Projektów  (przy
wykorzystaniu  do  realizacji  w  maksymalnym  stopniu  sił  własnych
Subregionu,  co  będzie  możliwe,  bo  nowy  wschodzący  rynek  energii
elektrycznej  będzie  funkcjonował  głównie  na  sieciach  niskiego  i
średniego napięcia, a w ograniczonym tylko zakresie na sieci 110 kV),  

3. budowy lokalnych kompetencji  Subregionu Wałbrzyskiego niezbędnych
do pobudzenia rozwoju trzech lokalnych rynków elektroprosumeryzmu,
które  zastąpią  obecne  rynki  końcowe wielkoskalowej  energetyki  paliw
kopalnych o rocznej wartości 3 mld PLN i wytworzą nowoczesne rynki o
rocznej  wartości  wynoszącej  setki  milionów  PLN;  będą  to  generalnie
rynki  w  obszarze  inteligentnej  infrastruktury  i  elektrotechnologii,
wymagające rozwoju technologii cyfryzacyjnych).     

Szanowni  Państwo,  wyrażam  przekonanie,  że  Projekt  Wałbrzyskiego
Subregionu „zaistnieje” w Unii Europejskiej,  i  jednocześnie przyczyni się do
stopniowego modyfikowania  Krajowego Planu na rzecz Energii  i  Klimatu  w
kierunku jego coraz większej  zgodności  z trendami  unijnymi  (i  globalnymi).
Cieszę się, że będę mógł z Państwem współpracować.   

Jan Popczyk
Gliwice, 19 października 2020  
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