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Ad 1. 
 

 Przedstawiając założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, minister klimatu 

i środowiska Michał Kurtyka stwierdził, że obecny stan polskiego systemu energetycznego 

wymusza przeprowadzenie transformacji na dużą skalę oraz powoduje pilną potrzebę podjęcia 

decyzji inwestycyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej 

Polski. Poinformował senatorów, że przyjęta przez Radę Ministrów „Polityka energetyczna 

Polski do 2040 r.” oparta jest na trzech filarach: „Sprawiedliwa transformacja”, „Zeroemisyjny 

system energetyczny” oraz „Dobra jakość powietrza”, oraz ośmiu celach szczegółowych. 

W ramach pierwszego filaru ma zostać przeprowadzona sprawna transformacja sześciu 

regionów węglowych, szacuje się powstanie około 300 tysięcy miejsc pracy w gałęziach 

przemysłu związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową, planowane 

jest także ograniczenie o 30% ubóstwa energetycznego, m.in. dzięki środkom na 

termomodernizację. Drugi filar przewiduje inwestycje w morską energetykę wiatrową, budowę 

sześciu bloków w ramach energetyki jądrowej oraz wzrost znaczenia energetyki lokalnej 

i obywatelskiej w produkcji energii – m.in. założono, że w 2030 r. będzie 1 milion 

prosumentów. Trzeci filar to przeprowadzenie transformacji ciepłownictwa, wzrost liczby 

zeroenergetycznych budynków i rozwój zeroemisyjnego transportu. Minister Kurtyka 

podkreślił, że „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” jest odpowiedzią na oczekiwania 

społeczne, a przy jej tworzeniu przyjęta została zasada najmniejszego kosztu systemowego. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, a także 

przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz Fundacji Greenpeace Polska. W swoich 

wypowiedziach senatorowie szczególnie podkreślali strategiczny charakter omawianego 

dokumentu, akcentowali potrzebę sprawiedliwej transformacji przy jego wdrażaniu oraz 

wyrażali zainteresowanie planowanym włączeniem energetyki jądrowej do polskiego systemu 

energetycznego. 
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