
Spotkanie przedstawicieli SEP w Departamencie Energetyki 
Ministerstwa Gospodarki w sprawie utworzenia Energetycznego 

Centrum Strategicznego (ECS) 
 

W dniu 31 lipca 2012 r. odbyło się w Departamencie Energetyki Ministerstwa 
Gospodarki spotkanie w sprawie utworzenia ECS. 

W spotkaniu wzięli udział: 
1) Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, 
2) Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, 
3) Janusz  Michalski – Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej w Departamencie 

Energetyki. 

SEP reprezentowali: 
1) Stefan Granatowicz – Wiceprezes SEP, 
2) Jerzy Szastałło – Wiceprezes SEP, 
3) Henryk Gładyś – Dyrektor Biura Studiów i Analiz SEP, 
4) Henryk Krakowiak  – Towarzystwo Konsultantów Polskich. 

Powyższe spotkanie, zainicjowane przez SEP było następstwem pisma SEP z dnia 
8 maja 2008 r. skierowanego do Wicepremiera i Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka 
w sprawie utworzenia ECS, co wynika z uchwały WZD SEP w Łodzi w 2006 r. 

Głównym celem ECS jest konieczność i celowość systematycznego prowadzenia prac 
nad kompleksową strategią energetyczną Polski. 

W czasie spotkania poruszono następujące tematy: 
1) Działalność różnych zespołów roboczych funkcjonujących społecznie i służących 

doradztwem w różnych aktualnych sprawach techniczno-ekonomicznych; jednym z takich 
tematów jest przykładowo Rozwój inteligentnego opomiarowania  (,,Smart Metering”). 

2) Czy jest potrzeba tworzenia obecnie nowej struktury organizacyjnej, realizującej powyższe 
cele ECS ? Przedstawiciele Departamentu Energetyki stwierdzili, że w obecnej sytuacji 
budżetowej nie ma takiej możliwości i dlatego trzeba szukać innych rozwiązań. 

3) Możliwość uzyskania dotacji dla SEP na rozpoczęcie działalności w tematyce dotyczącej 
ECS. Przedstawiciele MG stwierdzili, że rozdział wszelkich dotacji budżetowych, w tym 
na działalność związaną z ECS musi odbywać się zgodnie z Ustawą o zamówieniach 
publicznych, do których zapraszane może być również SEP. 

4) Przedstawiciele SEP zobowiązali się przekazać w najbliższym czasie informację do 
Departamentu Energetyki o tym, w jakich obszarach dotyczących strategii rozwoju 
energetyki istnieje możliwość pomocy ze strony SEP. Będą to zaktualizowane propozycje 
SEP odnośnie systematycznego prowadzenia prac wspomagających przez SEP 
dotyczących działań Departamentu Energetyki na rzecz tworzenia polityki energetycznej 
Polski. 

Spotkanie zakończyło się obopólnym oświadczeniem potrzeby dalszych spotkań, 
których celem będzie uszczegółowienie stosownych działań w zakresie rozwoju strategii 
energetycznej Polski. 


