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WROCŁAW

Doktrynalne priorytety 

nowej polityki 
energetycznej Polski do 

2040



Polska potrzebuje doktryny energetycznej –
stabilnej, kontynuowanej przez kolejne rządy, 
a nawet kolejne pokolenia. 
Doktryna winna być poglądem podstawowym 
elit politycznych i gospodarczych. 

Wyznaczałaby ona nurt, w którym mieściłyby się 
wszelkie polityki i działania w zakresie szeroko 
rozumianej energetyki. 
Nie tyle określałaby pewien konkretny kierunek 
jej rozwoju, co ramy, poza które nie można 
byłoby wychodzić.



Doktryna energetyczna  

1. Sektor energetyki elektrycznej nie wpływa 
negatywnie na konkurencyjność polskiej 
gospodarki.

2. Sektor paliwowy w zakresie dostaw mediów 
energetycznych do sektora elektroenergetycznego 
poddany jest  rygorom rynkowym.

3. Środki na reformy modernizacyjne oraz rozwój 
sektora paliw oraz sektora energetycznego 
znajdują się w tych sektorach.

4. Polityka regulacyjna państwa nie powoduje 
skrośnych przepływów kosztów pomiędzy 
odbiorcami. Nie ma ani lepszych, ani też gorszych 
odbiorców. 

5. Koszty osierocone wynikające z polityki 
regulacyjnej państwa pokrywa państwo.



6.  Polityka regulacyjna państwa w energetyce  nie 
jest elementem polityki społecznej , jest natomiast 
fundamentem stabilności reguł gry w energetyce. 

7. Ustala się minimalny  limit bezpieczeństwa 
(zapewniający ciągłość podstawowych procesów 
społecznych i gospodarczych) ustalony dla 
zdolności wytwórczych i przesyłu energii ze źródeł 
regulowanych, umiejscowionych na terenie Polski 
i zasilanych mediami energetycznymi, których 
pozyskanie i dostawa są niepodatne na wpływy 
polityczne oraz militarne państw trzecich. 

8. Środki z derogacji i opłat gromadzonych w wyniku 
internalizacji polityki UE kierowane są wyłącznie na 
minimalizację strat sektora wynikających z tej 
polityki lub polityki regulacyjnej państwa 
generującej koszty osierocone oraz na ewentualne 
kompensowanie strat społecznych  będących 
następstwem  tej polityki.



Polityka energetyczna Polski do 2030
Do czasu przyjęcia nowej polityki energetycznej Polski 
obowiązującym dokumentem strategicznym dla sektora 
energii pozostaje Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 r. 

W rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku jest 
uznawana za strategię sektorową. 

Oprócz działań określonych bezpośrednio 
w dokumencie, cele określone w Polityce będą

realizowane również poprzez inne sektorowe 
programy rozwoju oraz programy operacyjne,

np. Program Operacyjny „Infrastruktura i 
Środowisko”. 
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„Polityka energetyczna Polski 
do 2040 roku”

(projekt)

została opracowana przez Ministra Energii i 
stanowi odpowiedź na najważniejsze 

wyzwania stojące przed polską energetyką 
w perspektywie najbliższych dwóch 

dziesięcioleci. Dokument ten zawiera opis 
stanu i uwarunkowań sektora 

energetycznego, wyznacza główny cel 
polityki energetycznej i specyfikuje osiem 

(8) głównych Kierunków tej polityki .
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Jako globalną miarę realizacji celu 
Polityki Energetycznej Polski 2040 

przyjęto poniższe wskaźniki:
➢ 60% udziału węgla w wytwarzaniu energii 

elektrycznej w 2030 r.

➢ 21% OZE w finalnym zużyciu energii brutto 
w 2030 r.

➢ wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

➢ poprawa efektywności energetycznej o 23% 
do 2030 r. w stosunku do prognoz z 2007 r.

➢ ograniczenie emisji CO2 o 30% do 2030 r. 
(w stosunku do 1990 r.).
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WARUNKI REALIZACJI 
POLITYKI 

ENERGETYCZNEJ -
MEGATRENDY 

CYWILIZACYJNE 



W niematerialnej rzeczywistości cyfrowej nic nie będzie
niezmienne ani ustalone raz na zawsze. Wszystko będzie w 
procesie stawania się…siły kształtujące współczesny świat i 
zmiany, które wywołują , podzieliłem na 12 procesów, takich
jak uzyskiwanie dostępu, śledzenie, filtrowanie, interakcje... 
Każdy z tych 12 rozgrywających się na naszych oczach
procesów jest trwałą tendencją (przynajmniej na najbliższe 30 
lat), ponieważ ich korzenie tkwią nie w naturze społeczeństwa, 
ale w naturze technologii.

Kevin Kelly

Nieuniknione zmiany

„Nieuniknione- Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość”. wyd.Poltex, 2018, s.17.



System infrastrukturalny zawsze 
wymaga trzech współdziałających 
ze sobą elementów:

➢ Źródła energii

➢ Medium komunikacyjnego

➢ Mechanizmu logistycznego
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Nowy paradygmat energetyczny 

Wpisanie w system gospodarczy 
konsekwencji drugiej zasady 
termodynamiki czyli uwzględnienie 
rachunku entropicznego. 

Można przyjąć, że jesteśmy bliscy 
nieuchronnej konieczności  płacenia 
rachunku entropicznego za 1-szą i 
2-gą epokę przemysłową. 
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Nowy paradygmat komunikacyjny 

Internet komunikacyjny tworzy sieć 
poziomej współpracy i wymiany 

wiedzy, idei i informacji poza 
oficjalnymi scentralizowanymi 

mediami komunikacyjnymi. 
Powstaje swoista społeczność 
współpracy i współdziałania 

wymykająca się kontroli istniejących 
organizacji politycznych 
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Nowy paradygmat logistyczny –
Internet Przedmiotów ( IoT)

Ludzie ,maszyny  , domy i budynki 
biurowe,  linie produkcyjne, sieci 

logistyczne i transportowe , 
przepływy recyklingowe , magazyny 
tworzą rozbudowaną globalna sieć. 
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Połączenie trzech Internetów 
energetycznego , komunikacyjnego 

i logistycznego wspartego 
systemami analizy wielkich zbiorów 

danych ( Big data) oraz 
zarządzanych za pomocą 

inteligentnych i adaptacyjnych 
algorytmów tworzy potężną 
platformę będącą podstawą 
rewolucji przemysłowej 4.0 . 
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MEGATRENDY 
POLSKIE
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Strategia odpowiedzialnego 
rozwoju (POR/SOR) 
Mateusza Morawieckiego 
jest i będzie podstawą 
radykalnej i nieodwracalnej 
reformy Polski. 
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Polska gospodarka powinna zawierać 
więcej przemysłu i powinna być 

innowacyjna oraz konkurencyjna, ale nie 
konkurująca niską płacą. 

Jeśli nie dojdzie do przeorientowania 
gospodarki, to po 2020 roku, kiedy 

istotnie zmaleje pula środków unijnych, 
polska gospodarka może się zachwiać  .

Zaangażowanie państwa w rozwój 
gospodarki i prace badawczo-rozwojowe 
(B+R) jest właściwe. Są liczne dowody 

na to, że najbogatsze państwa tego 
świata do swojego bogactwa doszły z 

olbrzymią pomocą rządów.



Trwały Wzrost
PKB Polski jako odsetek PKB PSN lidera 
technologicznego 
(1800-2017)

Epoka przedprzemysłowa Epoka przemysłowa



Zmiana pokoleniowa
Prognoza demografii GUS 2014 r.
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ENERGIA - nowe technologie, modele 
biznesowe, modele rynku oraz 

wspierające regulacje
Zakładana transformacja gospodarki w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej wymagać będzie kompletnego
przewartościowania i nowych modeli rynku dopuszczających 

m.in. takie cechy jak moc, dyspozycyjność, lokalizacja 
wytwórcy, lokalizacja odbiorcy, charakterystyka 

zapotrzebowania itp. 
Jednakże względu na charakter usług energetycznych 

zmiany muszą być ewolucyjne i konieczne jest pogodzenie
wystarczająco silnego zaplecza konwencjonalnych, 

wielkoskalowych sił wytwórczych w zawodowej
energetyce ze źródłami rozproszonymi funkcjonującymi jako 

uzupełnienie dla średniej wielkości aglomeracji oraz 
klastrami, spółdzielniami energetycznymi itp. o znacznym 

poziomie autonomii.
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ENERGIEWENDE
25 000 euro–koszt OZE dla każdej 4-osobowej 
rodziny w Niemczech - 10 października 2016 
opublikowano wyniki studium przeprowadzonego 
przez Instytut Konkurencyjności Ekonomicznej 
(DICE) Uniwersytetu w Dusseldorfie, w którym 
podsumowano  koszty niemieckiej  transformacji 
energetycznej. 
Do 2025 roku Niemcy muszą łącznie wydać 
520 miliardów euro. Przy ludności Niemiec liczącej 
82 miliony oznacza to, że każda czteroosobowa 
rodzina niemiecka będzie musiała dopłacić do 
normalnych rachunków za elektryczność 
dodatkowo 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) euro 
do 2025 roku – a potem płacić dalej .
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


