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Warszawa, 18 lutego 2019 r. 

Sz.P. Krzysztof Tchórzewski 

Minister Energii  

 

 

Rozwój energetyki, a także polskiej gospodarki zależy od postępów na rzecz ochrony klimatu, która 

jest coraz silniej włączana do regulacji i polityki UE. Dlatego Krajowy plan w dziedzinie energii  

i klimatu na lata 2020-2030 (KPEiK) jest ważnym dokumentem, który będzie miał wpływ m.in. na 

inwestycje w sektorze energetycznym, realizację międzynarodowych zobowiązań, bezpieczeństwo 

energetyczne, poprawę jakości powietrza. Powinien stanowić drogowskaz dla transformacji całej 

gospodarki w perspektywie 2030 r. KPEiK nie tylko powinien opisywać stan polskiej energetyki 

obecnie i definiować przyszłe cele. Potrzebne jest również określenie środków i działań, jakie trzeba 

wdrożyć, aby wybrane cele osiągnąć.  

Pozostawienie swobody w realizacji ograniczenia emisji CO2 było od dawna podnoszonym przez 

Polskę postulatem – na forum unijnym i na forum globalnym. Teraz, kiedy postulat ten jest 

realizowany, wiarygodność przedstawianych przez Polskę działań w zakresie energii i klimatu jest 

elementem budowania silnej pozycji w Unii Europejskiej oraz globalnie.  

„Krajowy plan na rzecz energii i klimatu  na lata  2021-2030” powinien m.in: 

 Zapewnić racjonalną pod względem kosztów i przewidywalną transformację sektora energii. 

 Ograniczyć wpływ spalania paliw na klimat i poprawić jakość powietrza w Polsce.  

 Przyczynić się do zwiększenia stabilności regulacyjnej, dającej większą pewność działania 

inwestorom oraz skutkującą obniżeniem kosztów kapitału. 

 Stworzyć impuls do realizacji nowoczesnych inwestycji w energetyce.  

 Nadać priorytet działaniom na rzecz poprawy efektywności energetycznej, jako fundamentu 

tworzenia polityk rozwojowych i inwestycyjnych. 

Wierzymy, że KPEIK pozwoli na wykorzystanie synergii pomiędzy bezpieczeństwem dostaw, 

redukcją emisji gazów cieplarnianych, rozwojem OZE, efektywnością energetyczną dla Polaków.   
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W załączniku nr 1 do naszego pisma przedstawiamy uwagi do KPEiK.  

Mamy nadzieję,  podobnie jak w przypadku zgłoszonych przez nas uwag do projektu Polityki 

energetycznej Polski do 2040 r., że nasze spostrzeżenia wesprą dialog na temat przyszłej strategii 

dla polskiej energetyki, w którym Forum Energii jest zawsze gotowe uczestniczyć.   

 

  

 

dr Joanna Maćkowiak-Pandera   

Prezes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


