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EN Polish energy future in the light of foresight studies

PL W literaturze przedmiotu foresight rozumiany jest jako proces polegający na
kreowaniu kultury myślenia społeczeństwa na temat przyszłości i jej
kształtowaniu. W procesie tym przedstawiciele administracji publicznej,
naukowcy, inżynierowie oraz przedstawiciele przemysłu biorą czynny udział w
wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i technologii, mających
na celu zapewnienie jak największych korzyści ekonomicznych, społecznych i
ekologicznych. Zadaniem projektów typu foresight jest badanie możliwych,
prawdopodobnych i preferowanych stanów przyszłości. Celem artykułu jest
przedstawienie dotychczasowych polskich doświadczeń w zakresie
wykorzystania badań typu foresight w energetyce. W artykule przeanalizowano
wszystkie polskie projekty foresight pod kątem tworzenia wizji rozwoju
polskiej elektroenergetyki. Dokonano kwerendy krajowych projektów foresight
w zakresie energetyki. Przedstawiono cele poszczególnych projektów, a także
omówiono metodykę badań. Zaprezentowano otrzymane przez wykonawców
rezultaty. Istotnym elementem są wnioski z analizy projektów foresight w
zakresie energetyki, wskazujące na możliwości zastosowania badań foresight
do kreowania polityki energetycznej Polski.

EN Foresight is defined as a process of creating a culture of thinking about a
future of a society. In this process representatives of the public
administration, scientists, engineers and industry representatives participate
in setting strategic directions of development of research and technology, to
ensure that maximum economic and social benefits. The task of foresight
project is to study the possible, probable and preferred version of the future.
The purpose of this paper is to present the Polish experience in the use of
foresight studies in the energy sector. The paper contains analysis of all Polish
foresight projects for the creation of the Polish power sector development
vision. It presents the objectives of individual projects and discusses the
methodology of the study. Next, the results obtained by the performers of the
projects are presented and recommendations are included. The vital element
of the paper are the conclusions from the analysis of the foresight projects in
the energy sector, pointing to the possibility of applying foresight studies to
create the Polish energy policy.
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