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Szanowni Panowie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca br., kierowane na ręce Pana Waldemara
Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki, w sprawie inicjatywy
powołania międzynarodowego programu naukowo-badawczego pod nazwą Utylizacja
odpadu C02 z wielkich źródeł spalania (LCP) przez produkcję gazowych i płynnych paliw
syntetycznych „C02 SYNTHEFU" (Synthetic Fuels), uprzejmie informuję, że Ministerstwo
Gospodarki jest zainteresowane postępem prac nad opracowaniem metod komercyjnego
wykorzystania wychwyconego dwutlenku węgla, również na drodze produkcji paliw
syntetycznych.
Odnosząc się do Państwa propozycji, chciałbym zaznaczyć, że właściwym adresatem
ww. inicjatywy jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako odpowiedzialny w
Polsce, na szczeblu administracji centralnej, za wspieranie oraz rozwój działalności
naukowej i badawczo-rozwojowej.
Chciałbym jednocześnie wyrazić swoje wątpliwości dotyczące proponowanej formy
Międzynarodowej Platformy Technologicznej. W mojej opinii w praktyce niezwykle ciężko
będzie stworzyć organizację skupiającą rządy wybranych państw świata oraz jednocześnie
największe koncerny energetyczne działające na terenie Unii Europejskiej. Ponadto należy
zauważyć, że Polska wydaje się być wśród wymienionych państw, krajem o najmniejszych
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możliwościach współfinansowania działalności Platformy, co zgodnie z Panów
propozycją, że „państwa i podmioty uczestniczące w CC>2 Synthefu stają się
właścicielami efektów naukowych i ekonomicznych proporcjonalnie do wniesionego
wkładu finansowego", doprowadziłoby do sytuacji, w której nasz kraj de facto
czerpałby najmniejsze korzyści z uczestnictwa w przedmiotowych projekcie.
Chciałbym jednocześnie zauważyć, że obecnie funkcjonują dwie duże inicjatywy
międzynarodowe dot. CCS, którymi są Carbon Seąuestration Leadership Forum (CSLF),
którego Polska jest członkiem za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki oraz Global
CCS Institute (GCCSI), którego członkiem jest m.in. Główny Instytut Górnictwa.
Proponuję, aby spróbowali Państwo zwrócić się do ww. z propozycją rozszerzenia obszaru
ich działalności również o zagadnienia utylizacji wychwyconego dwutlenku węgla na
drodze produkcji paliw syntetycznych.
Odpowiednim forum do debaty nad zgłoszoną przez Panów inicjatywą wydaje się
także Międzynarodowa Agencja Energii z jej programem IEA Greenhouse Gaś R&D
Programme oraz Centrum Czystych Technologii Węglowych - IEA CCC.
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