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1.

W PROWADZENIE

Istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii energetycznej ma polityka klimatycznoenergetyczna Unii Europejskiej (UE), w tym jej długoterminowa wizja dążenia do neutralności
klimatycznej UE do 2050 r. oraz mechanizmy regulacyjne stymulujące osiąganie efektów w
najbliższych dziesięcioleciach. Realizacja w UE celów klimatyczno-energetycznych na 2020 r. oraz
2030 r. jest kluczowa dla niskoemisyjnej transformacji energetycznej. W związku z realizacją ambicji
dekarbonizacji UE, w grudniu 2020 r. Rada Europejska zatwierdziła wiążący unijny cel zakładający
ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w porównaniu z
poziomem z roku 1990. Zwiększono tym samym dotychczas obowiązujący 40%-wy cel redukcyjny.
Nowa unijna ambicja została określona jako kolektywny cel dla całej Unii tj. realizowany na podstawie
kontrybucji państw członkowskich, przy uwzględnieniu uwarunkowań krajowych, specyficznych
punktów startowych, potencjału redukcyjnego, zasady suwerenności w kształtowaniu krajowego
miksu energetycznego, konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego; w sposób
możliwie najbardziej racjonalny pod względem kosztów celem zachowania przystępnych cen energii
dla gospodarstw domowych oraz konkurencyjności UE, jak również uwzględniając zasadę
sprawiedliwości i solidarności. Podążanie za dynamicznie przyspieszającymi trendami klimatycznoenergetycznymi UE będzie stanowić dla Polski znaczące wyzwanie transformacyjne.
Na ścieżce długoterminowej transformacji energetycznej, punktem odniesienia są cele określone na
2020 r. W 2009 r. przyjęto pakiet regulacji wyznaczający trzy zasadnicze cele przeciwdziałania
zmianom klimatu do 2020 r. (tzw. pakiet 3 x 20%), przy czym państwa członkowskie partycypują
stosownie do swoich możliwości. Polska jest zobowiązana do:
‒

‒
‒

zwiększenia efektywności energetycznej, poprzez oszczędność zużycia energii pierwotnej
o 13,6 Mtoe w latach 2010–2020 w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię
z 2007 r.;
zwiększenia do 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.;
kontrybucji w ogólnounijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% (w porównaniu do
1990 r.) do 2020 r. (w przeliczeniu na poziomy z 2005 r.: -21% w sektorach EU ETS i -10% w nonETS).

W 2014 r. Rada Europejska utrzymała kierunek przeciwdziałania zmianom klimatu i zatwierdziła cztery
cele w perspektywie 2030 r. dla całej UE, które po rewizji w 2018 i 2020 r. mają następujący kształt:
‒
‒
‒
‒

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG, ang. greenhouse gases) o co najmniej 55%
w porównaniu z emisją z 1990 r.;
co najmniej 32% udział źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto;
wzrost efektywności energetycznej o 32,5%;
ukończenie budowy wewnętrznego rynku energii UE.

Powyższe cele są wkładem UE w realizację porozumień klimatycznych. Kluczowe znaczenie dla
aktualnej polityki i działań ma zawarte w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron Ramowej
konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), tzw. porozumienie
paryskie. Wynika z niego konieczność zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na
poziomie poniżej 2°C w stosunku do poziomów sprzed epoki przemysłowej, a starać się należy, by było
to nie więcej niż 1,5°C. W czasie 24. konferencji (COP24) w grudniu 2018 r. podczas polskiej prezydencji,
został podpisany tzw. Katowicki pakiet klimatyczny wdrażający porozumienie paryskie. Szczególnej
uwadze zostało poddane to, że wynikająca z porozumienia paryskiego transformacja musi przebiegać
w sposób sprawiedliwy i solidarny.
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W 2019 r. zakończono trwające na forum UE prace nad pakietem regulacji Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków, który wskazuje sposób operacjonalizacji unijnych celów klimatycznoenergetycznych na 2030 r. i ma przyczynić się do wdrożenia unii energetycznej oraz budowy
jednolitego rynku energii UE. Polski Rząd brał aktywny udział w kształtowaniu ostatecznego brzmienia
przepisów, gdyż regulacje te silnie wpływają na funkcjonowanie i określanie przyszłości modelu rynku
energii w Polsce.
Perspektywicznie zakłada się dalszą rewizję kluczowych regulacji UE dotyczących sektora
energetycznego, które odnosić się będą do celów i narzędzi polityki energetyczno-klimatycznej Unii
Europejskiej w horyzoncie czasowym wykraczającym poza ramy 2030 r. Dotyczy to w szczególności
rozstrzygnięć względem długoterminowej wizji redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2050 r.
Z tego względu perspektywa po 2030 r. została określona kierunkowo, choć prognozy wykonane do
PEP2040 mają perspektywę 2040 r. zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli
strategii której ambitnym celem jest osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej – jako
lidera światowego w tym zakresie. Polska poparła ten cel, wypracowując jednak specyficzną krajową
derogację, ze względu na trudny punkt startowy polskiej transformacji i jej społeczno-ekonomiczne
aspekty. Polska poczyniła w ostatnich kilkunastu latach ogromne postępy w zmniejszeniu wpływu
sektora energii na środowisko, w szczególności poprzez modernizację mocy wytwórczych oraz
dywersyfikację struktury wytwarzania energii. Nadal nasza zależność od paliw węglowych jest
znacznie wyższa od innych państw członkowskich UE, dlatego tak ważna jest dla nas sprawiedliwa
transformacja, oznaczająca uwzględnienie punktu startowego, społecznego kontekstu transformacji
oraz przeciwdziałanie nierównomiernemu rozkładowi kosztów pomiędzy państwa, bardziej
obciążającemu gospodarki o wysokim wykorzystaniu paliw węglowych. Trzeba zauważyć, że koszty
odnoszą się zarówno do regionów węglowych (górniczych i energetycznych), jak również do całych
gospodarek, które w krótkim czasie ponoszą nakłady na nowe moce, często także na niedojrzałe
ekonomicznie, droższe technologie, infrastrukturę sieciową, co jest również odzwierciedlone w cenie
energii.
W 2020 r. świat dotknęła pandemia koronawirusa, oddziałując na wszystkie gospodarki światowe. Ta
sytuacja nadzwyczajna uwidoczniła również istotną rolę sektora energii, w tym bezpieczeństwa
energetycznego dla funkcjonowania gospodarki Polski i innych państw europejskich. W najbliższych
latach sektor energii stanie przed szeregiem wyzwań post-COVID związanych m.in. z odbudową lub
substytucją łańcuchów dostaw w celu prowadzenia inwestycji, mobilizacji środków finansowych
w budżetach nadwyrężonych przez skutki epidemii, a niekiedy – weryfikacji planów inwestycyjnych
i akumulacji środków na kluczowe przedsięwzięcia. Istotne, aby decyzje inwestycyjne były
podejmowane uwzględniając aspekt zielonej i niskoemisyjnej odbudowy gospodarczej. Działania
związane z odbudową po pandemii mają na celu nadanie szybkiego i skutecznego impulsu
wzrostowego oraz stworzeniu nowych możliwości dla krajowej gospodarki. Oprócz narzędzi
osłonowych i działań mobilizujących krajowe środki publiczne, wykorzystane zostanie wsparcie unijne.
Transformacja energetyczna będzie wymagała zaangażowania wielu podmiotów i poniesienia
znacznych nakładów inwestycyjnych1, których skala w latach 2021–2040 może sięgnąć ok. 1 600 mld
PLN. Inwestycje w sektorach paliwowo-energetycznych angażować będą środki finansowe w kwocie
ok. 867-890 mld PLN. Prognozowane nakłady w sektorze wytwórczym energii elektrycznej sięgać będą
ok. 320-342 mld PLN, z czego ok. 80% zostanie przeznaczonych na moce bezemisyjne tj. OZE
i energetykę jądrową. Na skutek ww. głębokich przekształceń sektora paliwowo-energetycznego
następować może wzrost kosztów energii. Szereg inwestycji może uzyskać wsparcie finansowe

1

Więcej informacji znajduje się w rozdziale 6 oraz w załączniku 2. do PEP2040.
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(operacyjne i inwestycyjne), dzięki czemu zmiany będą odbywać się w możliwie szybkim tempie
i w większej skali. Istotne jest, aby sposób przeprowadzenia transformacji zapewniał akceptowalne
społecznie ceny energii i nie pogłębiał ubóstwa energetycznego.
Na krajową transformację energetyczno-klimatyczną do 2030 r. skierowanych zostanie
ok. 260 mld PLN2, ze środków unijnych i krajowych w ramach różnych mechanizmów, m.in.:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Polityki Spójności (ok. 79 mld PLN3),
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ok. 97,8 mld PLN4),
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (alokacja dla Polski ok. 15,6 mld PLN),
ReactEU (ok. 1,8 mld PLN5),
Pozostałych instrumentów (np. programy priorytetowe NFOŚiGW oraz środki Wspólnej Polityki
Rolnej około 20 mld PLN).
nowych instrumentów, które będą wspierać transformację systemu energetycznego w Polsce,
np. Funduszu Modernizacyjnym oraz krajowym funduszu celowym, zasilanym środkami ze
sprzedaży uprawnień do emisji CO2 tj. Funduszu Transformacji Energetyki (dla którego wstępne
szacunki wskazują na ponad 47,6 mld PLN6).

Na podstawie szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Całkowita alokacja dla Polski wynosi ok. 66,8 mld EUR. W ramach Polityki Spójności na działania związane
z klimatem należy przeznaczyć 30% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 37% środków
Funduszu Spójności, tj. ok. 17,7 mld EUR.
4
W cenach bieżących w ramach tego mechanizmu dla Polski alokacja wynosi ok. 24,9 mld EUR dotacji bezzwrotnej
i 34,2 mld EUR w formie pożyczek, co w sumie daje ok. 59,1 mld EUR. Z tego 37% należy wykorzystać na cele
klimatyczne, tj. ok. 21,9 mld EUR.
5
Brak jest aktualnie ostatecznych przesądzeń w odniesieniu do ReactEU. Szacuje się, że dla Polski alokacja
wynosić może ok. 2 mld EUR, Zakłada się, że dla sektora energetycznego będzie przeznaczonych ok. 20% z tych
środków, co daje ok. 0,4 mld EUR.
6
Na podstawie szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
2
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2.

S TRESZCZENIE

Polityka energetyczna Polski do 2040 r.
wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Zawiera strategiczne przesądzenia w zakresie
doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. PEP2040 stanowi
wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w grudniu 2015 r. podczas 21. konferencji stron
Ramowej konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) z
uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny.
PEP2040 stanowi krajową kontrybucję w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE, której
ambicja i dynamika istotnie wzrosły w ostatnim okresie. Polityka uwzględnia skalę wyzwań
związanych z dostosowaniem krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych UE związanych z
celami klimatyczno-energetycznymi na 2030 r., Europejskim Zielonym Ładem, planem odbudowy
gospodarczej po pandemii COVID i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej zgodnie z
krajowymi możliwościami, jako wkładu w realizację Porozumienia Paryskiego. Niskoemisyjna
transformacja energetyczna przewidziana w PEP2040 inicjować będzie szersze zmiany
modernizacyjne całej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy
podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych.
PEP2040 jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, wynikających ze Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PEP2040 jest spójna z Krajowym planem na rzecz energii
i klimatu na lata 2021-2030.
PEP2040 zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. Następnie wskazano trzy filary
PEP2040, na których oparto osiem celów szczegółowych PEP2040 wraz z działaniami niezbędnymi do
ich realizacji oraz projekty strategiczne. Zaprezentowano ujęcie terytorialne i wskazano źródła
finansowania PEP2040.
Do dokumentu załączono (1) ocenę realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa, (2) wnioski
z analiz prognostycznych oraz (3) strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko PEP2040.

FILARY

I filar

Sprawiedliwa
transformacja

II filar

III filar

Zeroemisyjny system
energetyczny

Dobra jakość
powietrza
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.
Optymalne wykorzystanie własnych
zasobów energetycznych

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.
Rozbudowa infrastruktury
wytwórczej i sieciowej energii
elektrycznej

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.
Dywersyfikacja dostaw

PROJEKT STRATEGICZNY 1.

Rynek mocy,

PROJEKT STRATEGICZNY 3A.

Transformacja regionów węglowych

PROJEKT STRATEGICZNY 2B.

Budowa Baltic Pipe

Wdrożenie inteligentnych sieci
elektroenergetycznych

PROJEKT STRATEGICZNY
3B.Budowa drugiej nitki Rurociągu
Pomorskiego

i rozbudowa infrastruktury sieciowej
gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw
ciekłych

CEL SZCZEGÓŁOWY 4.

CEL SZCZEGÓŁOWY 5.

Rozwój rynków energii

Wdrożenie energetyki jądrowej

PROJEKT STRATEGICZNY 4A.
Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych
zdolności przesyłowych energii elektrycznej)
PROJEKT STRATEGICZNY 4B. Hub gazowy,

PROJEKT STRATEGICZNY 5.
Program polskiej energetyki jądrowej

PROJEKT STRATEGICZNY 4C. Rozwój elektromobilności

CEL SZCZEGÓŁOWY 6.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

CEL SZCZEGÓŁOWY 7.
Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji

CEL SZCZEGÓŁOWY 8.
Poprawa efektywności energetycznej

PROJEKT STRATEGICZNY 6.
Wdrożenie morskiej energetyki
wiatrowej

PROJEKT STRATEGICZNY 2A.
Rozwój ciepłownictwa systemowego

PROJEKT STRATEGICZNY 8.
Promowanie poprawy efektywności
energetycznej

Ustawowym celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne 7 , przy
zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania
sektora energii na środowisko.
Cele szczegółowe PEP2040 obejmują cały łańcuch dostaw energii – od pozyskania surowców, przez
wytwarzanie i dostawy energii (przesył i rozdział), po sposób jej wykorzystania i sprzedaży. Każdy
z ośmiu celów szczegółowych PEP2040 przyczynia się do realizacji trzech elementów celu polityki
energetycznej państwa i służy transformacji energetycznej Polski.

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne oznacza stan gospodarki umożliwiający
pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i
ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.
7
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3.

T RZY

FILARY TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Poprzez realizację celów i działań wskazanych w PEP2040 przeprowadzona zostanie niskoemisyjna
transformacja energetyczna przy aktywnej roli odbiorcy końcowego i zaangażowaniu krajowego
przemysłu, dając impuls gospodarce, przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, w sposób
innowacyjny, akceptowalny społecznie i z poszanowaniem środowiska oraz klimatu.
Transformacja energetyczna, która zostanie przeprowadzona w Polsce będzie:
a.
b.
c.
d.

sprawiedliwa – nie zostawi nikogo z tyłu,
partycypacyjna, prowadzona lokalnie, inicjowana oddolnie – każdy będzie może w niej
uczestniczyć,
nastawiona na unowocześnienie i innowacje – jest planem na przyszłość,
pobudzająca rozwój gospodarczy, efektywność i konkurencyjność – będzie motorem rozwoju
gospodarki.

Transformacja energetyczna zostanie oparta na trzech filarach:

I filar

II filar

III filar

Sprawiedliwa transformacja

Zeroemisyjny system
energetyczny

Dobra jakość powietrza

Transformacja rejonów węglowych
Ograniczenie ubóstwa
energetycznego
Nowe gałęzie przemysłu związane
z OZE i energetyką jądrową

Morska energetyka wiatrowa
Energetyka jądrowa
Energetyka lokalna I obywatelska

Transformacja ciepłownictwa
Elektryfikacja transportu
Dom z Klimatem
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I. Sprawiedliwa transformacja
– oznacza zapewnienie nowych możliwości rozwoju regionom i społecznościom najbardziej
dotkniętym negatywnymi skutkami przekształceń w związku z niskoemisyjną transformacją
energetyczną, jednocześnie zapewniając nowe miejsca pracy i budując nowe gałęzie przemysłu
współuczestniczące w przekształceniach sektora energii. Działania związane z transformacją rejonów
węglowych będą wspierane środkami ok. 60 mld zł. Poza ujęciem regionalnym, w transformacji
uczestniczyć będą indywidualni odbiorcy energii, którzy z jednej strony zostaną osłonięci przed
wzrostem cen nośników energii, a z drugiej strony będą zachęcani do aktywnego udziału w rynku
energii. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie przeprowadzona w sposób sprawiedliwy
i każdy – nawet małe gospodarstwo domowe - może w niej partycypować. Transformacja
wykorzystywać będzie krajowe przewagi konkurencyjne, stworzy nowe możliwości rozwojowe
i zainicjuje szerokie zmiany modernizacyjne, dając możliwość na stworzenie nawet 300 tysięcy nowych
miejsc pracy w branżach o wysokim potencjalne, w szczególności związanym z OZE, energetyką
jądrową, elektromobilnością, infrastrukturą sieciową, cyfryzacją, termomodernizacją budynków i in.

II. Zeroemisyjny system energetyczny
– to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie
emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej
i energetyki wiatrowej na morzu, zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie
technologii energetycznej opartych m.in. na paliwach gazowych;

III. Dobra jakość powietrza
- to cel, który dla odbiorców jest jedną z bardziej zauważalnych oznak odchodzenia od paliw kopalnych;
dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego (systemowego i indywidualnego),
elektryfikację transportu oraz promowania domów pasywnych i zeroemisyjnych, wykorzystujących
lokalne źródła energii, w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie
społeczeństwa; kluczowym rezultatem transformacji odczuwalnym przez każdego obywatela będzie
zapewnienie czystego powietrza w Polsce.
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4.

K LUCZOWE

ELEMENTY

PEP2040

Transformacja energetyczna
z uwzględnieniem samowystarczalności
elektroenergetycznej
Wzrost udziału OZE we wszystkich sektorach
i technologiach. W 2030 r. udział OZE w
końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co
najmniej 23%
nie mniej niż 32% w elektroenergetyce
(głównie en. wiatrowa i PV)
28% w ciepłownictwie (wzrost 1,1 pp. r/r)
14% w transporcie (z dużym wkładem
elektromobilności)
Wzrośnie efektywność
energetyczna – na 2030 r.
określono
cel 23%
zmniejszenia zużycia
energii pierwotnej
vs. prognoz PRIMES2007
Do 2040 r.
potrzeby cieplne
wszystkich gospodarstw
domowych
pokrywane będą przez
ciepło systemowe oraz
przez zero- lub
niskoemisyjne źródła
indywidualne

Energetyka wiatrowa
na morzu
moc zainstalowana osiągnie:

Nastąpi istotny
wzrost mocy
zainstalowanych
w fotowoltaice do:

ok. 5,9 GW w 2030 r.

ok. 5-7 GW w 2030 r.

do ok. 11 GW w 2040 r.

i ok. 10-16 GW
w 2040 r.

W 2030 r. udział
węgla
w wytwarzaniu
energii elektrycznej
nie będzie
przekraczać 56%

Programy inwestycyjne
OSPe i OSDe będą
ukierunkowane na rozwój
OZE oraz aktywnych
obiorców i bilansowania
lokalnego

Gaz ziemny
będzie paliwem
pomostowym
w transformacji
energetycznej

Redukcja wykorzystania
węgla w gospodarce będzie
następować w sposób
zapewniający sprawiedliwą
transformację

W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy
blok elektrowni jądrowej
o mocy ok. 1-1,6 GW.
Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata,
a cały program jądrowy zakłada budowę
6 bloków.

W 2030 r. osiągnięta
zostanie zdolność
transportu sieciami
gazowymi mieszaniny
zawierającej
ok. 10% gazów
zdekarbonizowanych

Szereg działań zostanie nakierowanych jest na
poprawę jakości powietrza, m.in.:

− rozwój ciepłownictwa systemowego (4-krotny wzrost liczby
efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r.)

Rozbudowie ulegnie
infrastruktura
gazu ziemnego,
ropy naftowej
i paliw ciekłych, a także
zapewniona zostanie
dywersyfikacja kierunków
dostaw
Redukcja zjawiska ubóstwa
energetycznego do poziomu
max. 6% gospodarstw
domowych

− niskoemisyjny kierunek transformacji źródeł indywidualnych
(pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne)

− odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych

w miastach do 2030 r., na obszarach wiejskich do 2040 r.; przy
utrzymaniu możliwości wykorzystania paliwa bezdymnego do 2040 r.

− zwiększenie efektywności energetycznej budynków
− rozwój transportu niskoemisyjnego, w szczególności dążenie
do zeroemisyjnej komunikacji publicznej do 2030 r.
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców
Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji GHG o ok. 30%
w stosunku do 1990 r.

Najbardziej oczekiwany rozwój
technologii energetycznych
i inwestycji w B+R obejmuje:
- technologie magazynowania
energii
- inteligentne opomiarowanie
i systemy zarządzania energią
- elektromobilność i paliwa
alternatywne
- technologie wodorowe
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5.

C EL

POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA

Celem polityki energetycznej państwa jest:
bezpieczeństwo energetyczne,
przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności
energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym
wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

Bezpieczeństwo
energetyczne

Konkurencyjność
i efektywność
energetyczna

Ograniczony
wpływ energetyki
na środowisko

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspokojenie potrzeb odbiorców na paliwa
i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony
środowiska. Oznacza to obecne i perspektywiczne zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw
surowców, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, czyli pełnego łańcucha energetycznego.
Koszt energii ukryty jest w każdym działaniu i produkcie wytworzonym w gospodarce, dlatego ceny
energii przekładają się na konkurencyjność całej gospodarki. Jednocześnie emisje zanieczyszczeń z 2
sektora energii oddziałują na środowisko, dlatego kreowanie bilansu energetycznego musi odbywać
się z poszanowaniem tego aspektu.
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Za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto poniższe wskaźniki.

nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii
elektrycznej w 2030 r.

co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii
brutto w 2030 r.

wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.

ograniczenie emisji GHG o 30% do 2030 r.
(w stosunku do 1990 r.)
zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 23% do 2030 r.
(w stosunku do prognoz PRIMES z 2007 r.)

6.

C ELE

SZCZEGÓŁOWE

PEP2040

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.
Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych
PROJEKT STRATEGICZNY 1.
Transformacja regionów węglowych
Krajowy potencjał surowcowy stwarza możliwość niezależnego pokrycia zapotrzebowania na węgiel i
biomasę, jednak większość popytu na gaz ziemny czy ropę naftową musi być pokrywana importem.
Kluczowa jest ochrona udokumentowanych złóż kopalin oraz racjonalna i oszczędna gospodarka
surowcami, ze względu na skończoność zasobów, aspekty ekonomiczne i ekologiczne.
Popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import–eksport będzie
miała charakter uzupełniający. Rola tego surowca ulegnie ograniczeniu. W czasie ewolucyjnej
transformacji polskiego sektora energetycznego niezbędne jest zapewnienie przez polski sektor
górnictwa pewnych dostaw węgla kamiennego po konkurencyjnych cenach. Z tego względu konieczne
jest zapewnienie rentowności sektora oraz racjonalna eksploatacja, wykorzystanie i dystrybucja
surowca.
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Zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie pokrywane przez zasoby krajowe, w niewielkiej odległości
od miejsca wykorzystania. Złoża perspektywiczne (Złoczew i Ościsłowo), ze względu na swój
strategiczny charakter, zostaną zabezpieczone, jednakże ich eksploatacja będzie zależna od decyzji
inwestorów. Kluczową rolę w ich zagospodarowaniu odegrają ceny uprawnień do emisji CO 2, warunki
środowiskowe i rozwój nowych technologii.
Działalność badawczo-rozwojowa powinna być ukierunkowana na poszukiwanie innowacji służących
redukcji obciążeń środowiska w wyniku wydobycia węgla oraz nowych rozwiązań przyczyniających się
do niskoemisyjnego, efektywnego i elastycznego wykorzystania surowca (np. zgazowanie, paliwa
płynne).
Ze względów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych realizowana będzie restrukturyzacja
regionów węglowych, tak aby zapewnić, że sprawiedliwa transformacja energetyczna doprowadzi do
wzmocnienia gospodarczego, nie pozostawiając nikogo z tyłu oraz będzie służyć przyszłym
pokoleniom. Wsparciu tego procesu służyć mają instrumenty finansowe w ramach unijnego
mechanizmu sprawiedliwej transformacji mobilizujące środki wsparcia na kwotę 60 mld PLN.
Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą ujęte przede wszystkim w krajowym i terytorialnych
planach sprawiedliwej transformacji.
Popyt na gaz ziemny i ropę naftową będzie pokrywany głównie surowcem importowanym. Realizowane
będą działania ukierunkowane na dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw. Jednocześnie nadal
poszukiwane będą krajowe złoża (również niekonwencjonalne), które zastąpią podaż ze złóż
wyeksploatowanych. Część popytu na ropę i gaz ziemny zostanie zmniejszona przez wzrost znaczenia
biopaliw i paliw alternatywnych (m.in. energia elektryczna, LNG, CNG, biometan, wodór).
Zapotrzebowanie na surowce odnawialne (biomasę) pokrywane będzie w możliwie najmniejszej
odległości od wytworzenia. Dążyć będzie się do zwiększania roli biomasy o charakterze odpadowym,
aby nie doprowadzać do konkurencji z innymi sektorami. Należy wykorzystać także potencjał
zgromadzony w odpadach nierolniczych oraz ściekach.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.
Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej
PROJEKT STRATEGICZNY 2A.
Rynek mocy,
PROJEKT STRATEGICZNY 2B.
Wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych

Bilans mocy musi zapewniać stabilność dostaw energii i elastyczność pracy systemu
elektroenergetycznego, a także realizację zobowiązań międzynarodowych oraz odpowiadać na zmiany
na rynku energii i światowe trendy. Jednocześnie tylko sprawna i wystarczająco rozbudowana
infrastruktura zapewni bezpieczeństwo dostaw energii. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej
i sieciowej doprowadzi do stworzenia niemal nowego systemu elektroenergetycznego do 2040 r.
opartego w istotnej mierze o źródła zeroemisyjne.
Polska będzie dążyć do możliwości pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami. Krajowe
zasoby węgla pozostaną istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale wzrost
popytu będzie pokrywany przez źródła inne niż konwencjonalne moce węglowe. Udział węgla w
strukturze zużycia energii osiągnie nie więcej niż 56% w 2030 r., a przy podwyższonych cenach
uprawnień do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5% Coraz większą rolę odgrywać będą
źródła odnawialne – ich poziom w strukturze krajowego zużycia energii elektrycznej netto wyniesie
nie mniej niż 32% w 2030 r., co umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki oraz morskich farm
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wiatrowych, które ze względu na warunki ekonomiczne i techniczne mają największe perspektywy
rozwoju. Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE w bilansie, niezbędny jest rozwój infrastruktury
sieciowej, technologii magazynowania energii, a także rozbudowa jednostek gazowych jako mocy
regulacyjnych. W 2033 r. wdrożona zostanie energetyka jądrowa (łącznie powstanie 6 bloków
jądrowych o mocy całkowitej 6-9 GW), która wzmocni podstawę systemu i wpłynie na redukcję emisji
zanieczyszczeń z sektora. Także w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z sektora energii,
stopniowo wycofywane będą jednostki wytwórcze o niskiej sprawności, które będą zastępowane
mocami o wyższej sprawności (także kogeneracyjnymi). W perspektywie do 2040 r. zostanie
zbudowany niemal nowy system elektroenergetyczny, którego silną podstawą będą źródła nisko
i zero-emisyjne.
Rozbudowa infrastruktury przesyłowej pozwoli na wyprowadzenie mocy z istniejących i nowych źródeł
(w tym energetyki wiatrowej i jądrowej) i poprawę pewności zasilania, a także do zwiększenia
możliwości wymiany transgranicznej, z zachowaniem zasady samowystarczalności mocy
wytwórczych w Polsce. Inwestycje w systemach dystrybucyjnych (odtworzenia sieci, skablowania sieci
średniego napięcia) wpłyną na poprawę jakości dostaw do odbiorców końcowych, co oznacza
w szczególności skrócenie długości przerw w dostawach energii. Ponadto inwestycje przyczyniać się
będą do stopniowego przekształcania sieci pasywnej (jednokierunkowej) w sieć aktywną
(dwukierunkową). Dla poprawy sprawności działania w sytuacjach awaryjnych wdrożony zostanie
cyfrowy system łączności między operatorami systemów dystrybucyjnych, a infrastruktura
wyposażona zostanie w urządzenia sterowania. Ponadto wdrożone zostaną inteligentne sieci
elektroenergetyczne, dla integracji zachowań i działań wszystkich przyłączonych do nich podmiotów
i użytkowników.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.
Dywersyfikacja dostaw
i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych
PROJEKT STRATEGICZNY 3A.
Budowa Baltic Pipe
PROJEKT STRATEGICZNY 3B.
Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego
Silne uzależnienie Polski od dostaw gazu ziemnego z jednego kierunku wymaga działań
dywersyfikacyjnych. W tym celu zostanie zbudowane Baltic Pipe (połączenie Norwegia-Dania-Polska),
rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu oraz zbudowany terminal pływający FSRU w Zatoce
Gdańskiej. Rozbudowane zostaną także połączenia z państwami sąsiadującymi. Aby umożliwić dalszy
rozwój rynku gazu, wykorzystać możliwości importowe gazu ziemnego oraz zlikwidować tzw. białe
plamy, rozbudowie ulegnie krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna (także przy wykorzystaniu
lokalnych stacji regazyfikacji LNG i biogazu) oraz infrastruktura magazynowa. To ważne, gdyż gaz
ziemny jest paliwem przejściowym transformacji.
W jeszcze większym stopniu Polska zależna jest od dostaw ropy naftowej, dlatego konieczne jest
zapewnienie warunków odbioru ropy i sprawnie funkcjonującej infrastruktury wewnętrznej.
Zwiększona zostanie możliwość dostaw drogą morską, do czego przyczyni się rozbudowa naftowego
Rurociągu Pomorskiego, a także baz magazynowych ropy i paliw ciekłych. Dostawy produktów
naftowych zależne są od odpowiednio rozwiniętej sieci rurociągów, zwłaszcza w południowej części
Polski, która również zostanie poddana rozbudowie np. rurociąg Boronów-Trzebinia.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 4.
Rozwój rynków energii
PROJEKT STRATEGICZNY 4A.
Wdrażanie Planu działania (mającego służyć zwiększeniu transgranicznych zdolności przesyłowych
energii elektrycznej)
PROJEKT STRATEGICZNY 4B. Hub gazowy,
PROJEKT STRATEGICZNY 4C. Rozwój elektromobilności

Rynek energii elektrycznej podlega dalszej liberalizacji. Promowany jest aktywny udział odbiorców w
rynku energii oraz wzmocnienie ich pozycji na tym rynku. Oznacza to poszerzenie polityki
informacyjnej, umożliwienie odbiorcom aktywnego udziału na rynku energii poprzez m.in. udział w DSR
oraz uporządkowanie generalnych umów dystrybucji. W celu ochrony konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw energochłonnych także do tej grupy zaadresowane zostaną mechanizmy redukujące
poziom obciążenia kosztami systemów wsparcia. Dla zapewnienia lepszych warunków pracy sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej rozwijane i pozyskiwane będą wybrane usługi, m.in. DSR oraz usługi
systemowe, zapewniona zostanie także możliwość tworzenia lokalnych obszarów bilansowania.
Stopniowo będą zwiększane transgraniczne zdolności przesyłowe, dzięki wdrożeniu Planu działania,
który jest częścią systematycznej rozbudowy sieci przesyłowej energii elektrycznej w Polsce.
Rynek gazu ziemnego będzie podlegał dalszej liberalizacji, a środkiem do realizacji tego celu będzie
m.in. uwolnienie przedsiębiorstw obrotu z obowiązku taryfowego dla ostatniej grupy odbiorców, czyli
gospodarstw domowych. Istotne jest także wzmocnienie pozycji Polski na europejskim rynku gazu, do
czego przyczyni się przede wszystkim utworzenie regionalnego centrum przesyłu i handlu gazem
(hub). W tym celu niezbędny jest dalszy rozwój oferty usługowo-handlowej. Rozwój rynku nastąpi
także z uwagi na postępującą gazyfikację kraju i wzrost wykorzystania gazu w segmentach
odpowiadających dotychczas za niewielką część ogólnej konsumpcji, np. w gospodarstwach
domowych, przemyśle, ciepłownictwie, elektroenergetyce, w tym jednostkach mogących pełnić rolę
rezerwowych dla niestabilnych OZE, oraz transporcie.
Rynek produktów naftowych jest stosunkowo stabilny, choć w kolejnych latach będzie ulegać
przeobrażeniom. Konieczne jest uporządkowanie struktury właścicielskiej segmentów rynku
paliowego, tak, aby spółki rafineryjne skoncentrowane były na produkcji i obrocie paliwami, a państwo
miało kontrolę nad infrastrukturą kluczową dla bezpieczeństwa paliwowego. Rynek musi
odpowiedzieć na wzrost wykorzystania petrochemikaliów w gospodarce (od drukarek 3D, po
budownictwo), ale także prowadzić działania w celu ograniczenia emisyjności paliw tradycyjnych.
Jednocześnie część popytu na produkty naftowe zostanie pokryta przez większe wykorzystanie
biokomponentów oraz paliw alternatywnych (LNG, CNG, biometan, wodór, paliwa syntetyczne) i rozwój
elektromobilności.
Rynek wodoru będzie podlegał rozwojowi, wspieranemu przez sukcesywne prace regulacyjne oraz
dostosowanie systemów wsparcia dla działań inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz budowy
krajowego zaplecza technologicznego. Konieczne jest wykorzystanie sprzyjających warunków dla
rozwoju oraz finansowania technologii wodorowych tworzonych w ramach polityki UE (Europejski
Zielony Ład, reforma europejskiego rynku gazu). W długiej perspektywie rozwój technologii
wodorowych przy jednoczesnym rozwoju łańcucha wartości gospodarki wodorowej, wesprze wzrost
udziału odnawialnych źródeł energii (technologia magazynowania energii ower-to-x), nada nową rolę
sektorowi gazowemu w aspekcie magazynowania, przesyłu i dystrybucji mieszanin gazu ziemnego i
wodoru oraz będzie narzędziem dekarbonizacji transportu i przemysłu. Równolegle do planowanych
regulacji europejskich tworzone będzie prawo krajowe regulujące rozwój rynku wodoru.
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CEL SZCZEGÓŁOWY 5.
Wdrożenie energetyki jądrowej
PROJEKT STRATEGICZNY 5.
Program polskiej energetyki jądrowej
W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok jądrowy o mocy 1-1,6 GW, kolejne będą uruchamiane
co 2-3 lata – cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków do 2043 r. Terminy wynikają
z przewidywanych ubytków mocy w KSE, co związane jest także ze wzrostem popytu na energię
elektryczną. Elektrownie jądrowe zapewniają stabilność wytwarzania energii przy zerowej emisji
zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie możliwa jest dywersyfikacja struktury wytwarzania energii
po racjonalnym koszcie. Aktualnie wykorzystywane technologie (generacji III i III+) oraz rygorystyczne
normy światowe w zakresie bezpieczeństwa jądrowego zapewniają wysokie standardy
bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowej oraz składowania odpadów. Znaczna część
programu jądrowego może być zrealizowana przy udziale polskich przedsiębiorstw.
Wdrożenie energetyki jądrowej wymaga wcześniejszych zmian prawnych, usprawniających realizację
programu, a także zakończenia prac nad modelem finansowania. Po zakończeniu badań dokonany
zostanie ostateczny wybór lokalizacji dla pierwszego i kolejnych bloków elektrowni jądrowych oraz
uruchomienie nowego składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych. Wybrana
zostanie także technologia oraz generalny wykonawca budowy. Prowadzone będą również działania
mające na celu zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego – zarówno dla budowy elektrowni
i jej właściwego funkcjonowania, jak i dozoru jądrowego.
Istnieje także potencjał wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych (ang. HTR, high
temperature reactor), które nie stanowiąc alternatywy dla wielkoskalowych lekkowodnych bloków
jądrowych, w przyszłości mogłyby być wykorzystywane głównie jako źródło ciepła technologicznego
dla przemysłu.

CEL SZCZEGÓŁOWY 6.
Rozwój odnawialnych źródeł energii
PROJEKT STRATEGICZNY 6.
Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej
Wzrost roli odnawialnych źródeł energii wynika z potrzeby niskoemisyjnej transformacji energetycznej
poprzez dywersyfikację bilansu energetycznego i redukcję jego emisyjności oraz kontrybucji
w ogólnounijnym 32% celu OZE w końcowym zużyciu energii brutto, a także spadających kosztów tych
technologii wytwarzania energii. Polska deklaruje osiągniecie co najmniej 23% udziału OZE
w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. (w elektroenergetyce – co najmniej 32% netto,
w ciepłownictwie i chłodnictwie – przyrost 1,1 pkt proc. r/r., w transporcie – 14%). Mając na uwadze
spodziewany rozwój technologiczny, szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają morskie farmy
wiatrowe których rozwój jest strategiczną decyzją dotyczącą rozwoju kluczowych kompetencji w tym
zakresie w Polsce pozwalających na rozwój gospodarczy. Przewidywany jest dalszy rozwój
fotowoltaiki, której praca jest skorelowana z letnimi szczytami popytu na energię elektryczną a także
lądowych farm wiatrowych, które wytwarzają energię elektryczną w podobnych przedziałach
czasowych co morska energetyka wiatrowa. Przewiduje się także wzrost znaczenia biomasy, biogazu,
geotermii w ciepłownictwie systemowym oraz pomp ciepła w ciepłownictwie indywidualnym,
a w transporcie konieczne jest zwiększenie wykorzystania biopaliw zaawansowanych i energii
elektrycznej.
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Rozwijać się będzie także energetyka rozproszona oparta o wytwarzanie energii z OZE, sprzedaż,
magazynowanie lub uczestnictwo w programach DSR przez podmioty indywidualne (np. aktywnych
odbiorców, prosumentów energii odnawialnej i innych) i społeczności energetyczne (np. klastry
energii, spółdzielnie energetyczne). Przewiduje się do 2030 r. ok. 5-krotny wzrost liczby prosumentów
i zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym.
Dla bezpieczeństwa pracy KSE w przyszłości przyłączenie niestabilnego źródła energii będzie
powiązane z obowiązkiem zapewnienia bilansowania w okresach, gdy OZE nie dostarcza energii
elektrycznej do sieci. Mechanizmy wsparcia OZE będą w uprzywilejowanej pozycji stawiać rozwiązania
zapewniające maksymalną dyspozycyjność, z relatywnie najniższym kosztem wytworzenia energii
oraz zaspokajające lokalne potrzeby energetyczne, jak również rozwiązania hybrydowe łączące różne
technologie OZE, samobilansowanie np. z wykorzystaniem magazynów energii.

CEL SZCZEGÓŁOWY 7.
Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji
PROJEKT STRATEGICZNY 7.
Rozwój ciepłownictwa systemowego
Pokrywanie potrzeb cieplnych odbywa się na poziomie lokalnym, dlatego niezwykle ważne jest
zapewnienie planowania energetycznego na poziomie gmin i regionów – ma to kluczowe znaczenie dla
racjonalnej gospodarki energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz wydobycia lokalnego
potencjału. Użytecznym narzędziem będzie także uruchomienie ogólnopolskiej mapy ciepła8, co ułatwi
planowanie pokrywania potrzeb cieplnych. Jako zasadniczy cel wskazano, aby w 2040 r. wszystkie
potrzeby cieplne gospodarstw domowych były pokrywane w sposób zero- lub niskoemisyjny.
Na terenach, na których istnieją techniczne warunki dostarczenia ciepła z efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego, odbiorcy w pierwszej kolejności powinni korzystać z ciepła sieciowego, o ile
nie zastosują bardziej ekologicznego rozwiązania. Konieczne jest konsekwentne egzekwowanie tego
obowiązku. Do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci
ciepłowniczej. Jednocześnie opracowany zostanie nowy model rynku, tak, aby ceny ciepła były
akceptowalne dla odbiorców, a równocześnie umożliwiały pokrycie kosztów uzasadnionych wraz ze
zwrotem z zainwestowanego kapitału. Jednocześnie celem jest, aby w 2030 r. co najmniej 85% spośród
systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, w których moc zamówiona przekracza 5 MW spełniało
kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Przyczyni się do tego rozwój
wysokosprawnej kogeneracji, uciepłownianie elektrowni, zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów
w ciepłownictwie systemowym, modernizacja i rozbudowa systemów dystrybucji ciepła i chłodu oraz
popularyzacja magazynów ciepła i inteligentnych sieci.
Do pokrywania potrzeb cieplnych w sposób indywidualny powinno wykorzystywać się źródła
o możliwie najniższej emisyjności (pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, gaz ziemny, paliwa
bezdymne) i odchodzić od węgla – w miastach do 2030 r., na terenach wiejskich do 2040 r. Ponadto
intensyfikowane będą działania związane z monitoringiem emisji w domach jednorodzinnych, aby
właściwie zaadresować najpilniejsze działania informacyjno-edukacyjne.

Opracowanej w związku z art. 14 zrewidowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
8
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CEL SZCZEGÓŁOWY 8.
Poprawa efektywności energetycznej
PROJEKT STRATEGICZNY 8.
Promowanie poprawy efektywności energetycznej

Polska wyznacza krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. na poziomie
23% w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej w 2020 r. według prognozy PRIMES 2007. Potencjał
poprawy efektywności energetycznej tkwi w niemal całej gospodarce. Wiąże się także z wdrażaniem
nowych technologii i wzrostem innowacyjności gospodarki, wpływając na jej atrakcyjność i
konkurencyjność. Działania proefektywnościowe prowadzą do redukcji zużycia energii i ponoszonych
kosztów energii, choć korzyści należy rozpatrywać często w perspektywie przekraczającej okres
zwrotu tych inwestycji.
Wzrost efektywności energetycznej gospodarki będzie kreowany przez zobowiązanie grupy
podmiotów do poprawy efektywności energetycznej lub zakupu świadectw efektywności
energetycznej, ale także z wykorzystaniem prawnych i finansowych zachęt do działań
proefektywnościowych. Ogromne znaczenie ma także wzorcowa rola sektora publicznego skutkująca
inwestycjami, które będą cechowały innowacyjność oraz wyższe normy i standardy efektywności
energetycznej, jak również poprawa świadomości o racjonalnym zużyciu energii z pełnym
zaangażowaniem społeczeństwa (lokalne społeczności, przedsiębiorcy) ukierunkowanym na
efektywne energetycznie urządzenia, produkty i technologie.
Nieefektywne wykorzystanie energii jest silnie związane z problemem niskiej emisji (spalanie niskiej
jakości węgla oraz odpadów w gospodarstwach domowych; niewłaściwa obsługa instalacji; spalanie
węgla w lokalnych ciepłowniach o niskiej sprawności; emisja komunikacyjna). Głównym narzędziem
walki z problemem jest powszechna termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz zapewnienie
efektywnego i ekologicznego dostępu do ciepła, co będzie mieć także wpływ na redukcję problemu
ubóstwa energetycznego o 30% tj. do poziomu maksymalnie 6% gospodarstw domowych w 2030 r. Na
zmniejszenie emisji komunikacyjnej oddziaływać będzie rozwój elektromobilności i wodoromobilności
oraz szeregu działań zaplanowanych dla rozwoju rynku paliw alternatywnych. W obszarze transportu
publicznego przewiduje się dążenie do głębokiej redukcji emisji GHG, a w miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców – osiągnięcie zeroemisyjności komunikacji miejskiej od 2030 r.
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