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Warszawa, dnia  15 stycznia 2019 r. 

 

Sz. P. Krzysztof Tchórzewski 

Minister Energii 

Ministerstwo Energii 

ul. Krucza 36/Wspólna 6  

00-522 Warszawa 

 

Dotyczy: Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego 

(dawniej: Stowarzyszenie na rzecz efektywności – ETA, zał. w 2006 r. przez prof. Krzysztofa 

Żmijewskiego), chcielibyśmy włączyć się w proces konsultacji i odnieść się do propozycji 

rozwiązań zawartych  w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). 

Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, że opracowanie dokumentu wskazującego wieloletnią 

perspektywę rozwoju sektora energii w Polsce i skierowanie go do publicznych konsultacji, 

jest bardzo ważnym zdarzeniem. Ostatni tego rodzaju dokument został przyjęty przez Radę 

Ministrów w 2009 roku.  

Dla podmiotów gospodarczych, co podkreślał w swoich opiniach dot. analizy PEP 2030  

śp. prof. Krzysztof Żmijewski „polityka energetyczna jest niezwykle ważną informacją  

o zamierzeniach rządu, budującą przewidywalność otoczenia rynkowego i na podstawie której 

podmioty planują swoją aktywność operacyjną, a szczególnie inwestycyjną”. Doświadczenie 

zdobyte z dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych wskazuje nam na trzy 

główne elementy: 

 Polityka wymaga wiarygodnych założeń, na które składają się: ocena stanu 

początkowego (jak jest) oraz prognoza zmian warunków zewnętrznych niezależnych 

od rządu (jak może być). 

 Polityka musi proponować możliwe do osiągnięcia, mierzalne i osadzone w czasie 

cele (stopień realizacji potrzeb).  

 Polityka powinna prezentować narzędzia, za pomocą których jej cele będą 

realizowane. W szczególności dotyczy to narzędzi: prawnych, finansowych, 

podatkowych.  
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Stowarzyszenie przyjmuje z zadowoleniem, że projekt PEP 2040 jako dokument kierunkowy, 

nawiązuje do innych dokumentów rządowych, o charakterze strategicznym, co jest istotne  

w spójności działań kierunkowych. 

Poparcie nasze wskazujemy dla rozbudowy infrastruktury sieciowej energii elektrycznej  

i skrócenia czasu przyłączenia do sieci zaznaczając, że to właśnie stan sieci decyduje  

w pierwszej kolejności o komforcie energetycznym odbiorców i o konkurencyjności 

gospodarki. Wskazujemy jednocześnie, żeby w zakresie stopnia odtworzenia infrastruktury 

przyjąć horyzont czasu co najmniej do roku 2025 

Istotną elementem dla rozwoju energetyki w Polsce są kwestie także energetyki małoskalowej 

- budującej lokalny wymiar, na bazie lokalnych zasobów. Naszym zdaniem przedstawiony 

projekt w niewystarczającym stopniu dotyka tej kwestii, a energetyka lokalna powinna także 

uwzględniać koncepcje tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. Ważnym w ujęciu lokalnym 

jest wskazanie w projekcie PEP 2040 walki z niską emisją i z ubóstwem energetycznym, co  

w pełni popieramy.  

Rozwój energetyki, a szczególnie jej transformacja wymagać będzie rozwoju magazynowania 

energii. W pełni popieramy wskazany w projekcie PEP 2040 rozwój technologii 

magazynowania energii, ułatwiający wprowadzenie OZE.  

W zakresie efektywności energetycznej, jesteśmy przekonani, że należy jej nadać 

ambitniejszy charakter, ponieważ od strony strategicznej jest ona istotnym narzędziem 

nowoczesnej gospodarki. Wskazujemy przyjęcie poziomu krajów UE, tj 32,5 % oraz 

wskazanie planów i zadań w tym zakresie. 

Mamy, nadzieję że nasza opinia przyjęta zostanie jako konstruktywny głos w pracach nad 

ostatecznym kształtem dokumentu PEP 2040. 

 

    Z poważaniem 

 

       Rafał Czaja 

    Prezes Zarządu 
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