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Dostarczenie kompetentnej , niezale żżżżnej i wszechstronnej 

strategicznej ekspertyzy umożliwiającej realizację

konstytucyjnej zasady 

zrównowa żżżżonego rozwoju.

Misja Rady



Rok prac Rady



Narodowy Program 
Redukcji Emisji:

(jest) √√√√ Zielona Księga – problemy i bariery
√√√√ Biała Księga – koncepcje i rozwiązania
√√√√ Mapy Drogowe – terminy i środki
√√√√ Koncepcja (SIWZ) NPRE

Zadania Rady

(w trakcie)
(są)
(jest)
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Zrównowa żżżżony mix
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Polska posiada przestarza łłłły technologicznie system 

elektroenergetyczny, co istotnie wp łłłływa na:

Polska elektroenergetyka



przestarzała technologia 
(wysoka emisja)

niedopasowanie geograficznie do 
potrzeb gospodarki

słaba efektywność
(sprawność)

duża monokultura węglowa  
(niski potencjałem inwestycyjnym)

mała elastyczność

Problemy sektora



Praktyka wykazuje, że budowa nowych bloków jest procesem niezwykle 

pracochłonnym i wieloletnim: 

� budowa Pątnowa II trwała 6 lat 

� budowa Łagiszy II 5 lat 

� blok 856 MW w Bełchatowie 

od 4 lat jest w budowie

Budowa nowych źźźźróde łłłł



40% bloków ma ponad 40 lat, w tym 

ok. 15% bloków ma ponad 50 lat, a 

więc powinny być natychmiast 

zatrzymane i odłączone od sieci. 

Bloków 30 letnich i starszych jest 

ponad 70%.

„Wiekowe” elektrownie 
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Dlaczego OZE?



Dlaczego gaz?



zasoby paliw kopalnych zarówno stałych, ciekłych, jak i 
gazowych ulegaj ąąąą stopniowemu wyczerpywaniu ;

polityka zrównowa żżżżonego rozwoju – racjonalne 
wykorzystanie zasobów paliw kopalnych, uwzględniając 
potrzeby przyszłych pokoleń;

zakres możliwości wykorzystania OZE nie zmniejsza się
wraz z upływem czasu – źźźźród łłłła nieograniczone 
potencja łłłłowo w czasie .

(Nie)ograniczone zasoby



OZE potrzebują rozwiązań stabilizujących system –
gaz to umo żżżżliwia ;

wzrost bezpiecze ńńńństwa energetycznego , rozumianego 
jako wynikowy wzrost pewności dostaw dla użytkownika 
końcowego.

OZE nie są uzależnione od dostaw zewn ęęęętrznych –
gaz jest ;

Bezpiecze ńńńństwo energ. 



KSE może mieć poważne problemy związane z 
zapewnieniem ci ąąąągłłłłośśśści dostaw i pokryciem 
zapotrzebowania na energi ęęęę;

proces inwestycyjny w energetyce jest procesem 
dłłłługotrwa łłłłym ;

w najbliższym czasie nie zostan ąąąą oddane żżżżadne nowe 
istotne moce wytwórcze ; 

OZE i gaz , jako źródła budowane w stosunkowo krótkim 
czasie – możżżżliwo śćśćśćść szybkiego uzupe łłłłnienia 
systemowych braków .

Dekapitalizacja techniczna



aspekt materialny – ochrona środowiska;

aspekt formalny – obligacje europejskie 

Niskoemisyjno śćśćśćść
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Dzięęęękuj ęęęę za uwag ęęęę


