
Wnioski generalne I Kongresu Elektryki Polskiej 

1 . Uczestnicy Kongresu uważają, że jego zorganizowanie 
jest właściwą i godną formą uczczenia dziewięćdziesią
tej rocznicy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako 
największej organizacji branżowej wchodzącej w skład 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
Wyniki obrad I Kongresu potwierdzają dominującą 
rolę elektryki w postępie cywilizacyjnym i wskazują 
na nowe jej zastosowania ukierunkowane na rozwój 
i innowacyjność oraz badania naukowe w warunkach 
harmonijnego i trwałego współistnienia człowieka 
i biosfery. 

2. Wykorzystanie możliwości tkwiących w tej dyscyplinie 
wymaga zdecydowanego przyspieszenia rozwoju 
krajowego potencjału elektroenergetycznego w celu 
wzrostu bezpieczeństwa dostaw energii przy rów
noległym działaniu na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, rozwoju konkurencyjności rynku paliw 
i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki 
na środowisko . 

3. Kongres, doceniając potrzebę rozwoju odnawialnych 
źródeł energii , a także źródeł opartych na paliwach 
konwencjonalnych, jednoznacznie potwierdza nie
zmienne stanowisko elektryków, że najważniejszym 
na obecnym etapie rozwoju polskiej elektroenergetyki 
problemem jest wprowadzenie energetyki jądrowej op
artej na reaktorach trzeciej generacji, jako dojrzałych 
technologicznie i bezpiecznych , nawet w warunkach 
ataków terrorystycznych, a zarazem zapewniających 
wytwarzanie tańszej niż w innych opcjach energii 
elektrycznej przy zachowaniu czystego powietrza, 
wody i gleby. 

4. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed 
polską elektroenergetyką jest budowa pierwszej 
i następnych elektrowni jądrowych. Wskutek 
przerwania budowy pierwszej elektrowni jądrowej 
w Żarnowcu , Polska utraciła zdobyty przed dwu
dziestu laty potencjał wiedzy ludzkiej i możliwości 
produkcyjnych naszego przemysłu w dziedzinie 
energetyki jądrowej. Dzisiaj trzeba te straty odrobić . 

Każdy rok opóźnienia we wprowadzeniu elektro
wni jądrowych oznacza rok niepotrzebnych strat 
i utrwalanie naszego zacofania w tej dziedzinie. 
Uczestnicy Kongresu zdecydowanie popierają 
plany rozpoczęcia i szybką realizację Programu 
Energetyki Jądrowej w Polsce tak, aby w 2020 
roku uruchomić pierwszą elektrownię jądrową , 

a w roku 2030 osiągnąć znaczący udział tej ener
getyki w bilansie energetycznym kraju. Z tego też 
powodu Kongres wyraża zadowolenie z powołania 
Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej 
i deklaruje pełne poparcie dla jego działań. 

5. W związku z realizacją elektrowni jądrowych , a także 
spodziewanym dużym przyrostem mocy źródeł od
nawialnych - w tym przede wszystkim wiatrowych 
- Kongres zwraca uwagę na konieczność znaczących 
inwestycji sieciowych związanych z rozbudową, mo
dernizacją i budową nowych linii wysokiego napięcia 
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oraz budową odpowiednich stacji przy elektrowniach 
zwłaszcza w północnej części kraju, a także linii 
zwiększających zdolności KSE do transgranicznej 
wymiany energii elektrycznej, co pozwoli na aktywne 
uczestnictwo Polski w wewnątrzunijnym rynku energii 
elektrycznej. 

6. Aktualna i perspektywiczna rola infrastruktury energe
tycznej wyłania potrzebę ścisłej koordynacji działań. 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie z Ko
mitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk opo
wiada się za powołaniem w tym celu ośrodka badań 
strategicznych, jako silnego zaplecza eksperckiego 
z zakresu energetyki (np. Centrum Strategicznego 
Energetyki). 

7. Procesy przemian cywilizacyjnych w pojawiającym 
się społeczeństwie informacyjnym wymagają inten
sywnych działań w zakresie budowy infrastruktury 
informacyjnej i komunikacyjnej oraz upowszechniania 
usług sieciowych. Rozwój tych struktur wpłynie na 
doskonalenie technologii elektronicznych w zakresie 
przetwarzania sygnałów, powszechnej komputeryzacji 
oraz na stosowanie coraz nowocześniejszych techno
logii fotonicznych, wykorzystujących przesył sygnałów 
świetlnych w transmisji informacji. 

8. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną , 

perspektywa budowy elektrowni jądrowych , budowa 
źródeł odnawialnych i modernizacja infrastruktury 
elektroenergetycznej pociąga za sobą konieczność 
produkcji odpowiednich urządzeń i sprzętu instala
cyjnego, kabli elektroenergetycznych i telekomuni
kacyjnych , układów energoelektronicznych , maszyn 
elektrycznych specjalnych konstrukcji , co wymaga 
wsparcia rozwoju polskiego przemysłu elektrotech
nicznego. 

9. Mając na uwadze między innymi duże zróżnicowanie 
systemów zasilania trakcji elektrycznej w Europie, 
Kongres widzi potrzebę pilnego opracowania stra
tegii przystosowania PKP do nowych warunków, 
wynikających głównie z przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej . Zadanie to powinno zostać po
wierzone powołanemu w tym celu zespołowi spe
cjalistów w postaci grupy roboczej, umiejscowionej 
w strukturach PKP. 

10. Z zadowoleniem należy przyjąć decyzję MNiSzW 
o przywróceniu egzaminu maturalnego z mate
matyki . Przyczyni się to z pewnością do lepszego 
przygotowania młodzieży do podejmowania trud
nych studiów technicznych , w tym także w zakresie 
elektryki i kierunków pokrewnych. Intensywny rozwój 
elektrotechniki , elektroniki, telekomunikacji , informa
tyki, mechatroniki, automatyki i robotyki , bioinżynierii 
i innych dyscyplin wchodzących w skład elektryki 
wymaga podjęcia działań wspierających rozwój 
technicznego szkolnictwa średniego , wyższego 

i podyplomowego, a także wzmożonych inicjatyw 
w obszarze kształcenia ustawicznego i kształcenia 
otwartego. 
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