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Proces przygotowania PEP2040

1. 
Zaimplementowano 

wnioski 
z konsultacji 
publicznych 

(prowadzonych 
XI-XII 2019 r.) 

2. Przeprowadzono 

konsultacje 

transgraniczne w 

ramach strategicznej 

oceny oddziaływania 

na środowisko

3. Wprowadzono 

III filary PEP na 

poziomie celów 

szczegółowych

4. Sporządzono scenariusz 

uwzględniający prognozy 

podwyższonych cen 

uprawnień do emisji CO2

oraz koszty środowiskowe 

i systemowe

5. Przygotowano nowelizację 
ustawy – Prawo energetyczne 

dot. opracowania polityki 
energetycznej

6. Uwzględniono 
Europejski 

Zielony Ład, 
COVID-19 i Next
Generation EU

7. Uzyskano 
pozytywną opinię 
KKPR, MFFiPR o 
zgodności z SOR 
oraz CAS KPRM

Zatwierdzenie 

przez RM 

02.02.2021 r.
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Rola PEP2040  w programowaniu środków unijnych 

• PEP2040 będzie wspólnym mianownikiem dla wydatkowania funduszy, w tym rozpoczętego procesu 

programowania środków unijnych na lata 2021-2027. 

• Konieczność umocowania decyzji inwestycyjnych we wszystkich obszarach sektora paliwowo-

energetycznego. 

Polityka 
Spójności 

Umowa 
Partnerstwa

Konsultacje 
społeczne: 

od 18 stycznia 
do 22 lutego 2021

Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa

Krajowy Plan 
Odbudowy 

Krajowy 
Plan 

Odbudowy

Planowane 
konsultacje 
społeczne:

II poł. lutego – II 
poł. marca 2021 r.

Przyspieszenie transformacji 
niskoemisyjnej i cyfrowej odpowiedzią 

na szok gospodarczy spowodowany 
pandemią

Fundusz 
Sprawiedliwej 
Transformacji

KPST/ TPST

Planowane do 
końca 

I kw. 2021 r. 
projekty KPST i 
TPST, do końca 

czerwca 
ostateczne wersje  

Działania służące łagodzeniu skutków 
społecznych i gospodarczych 

transformacji 
w kierunku zielonej gospodarki
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Struktura dokumentu

filary

I filar. Sprawiedliwa transformacja

II filar. Zeroemisyjny system energetyczny

III filar. Dobra jakość powietrza

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.

Optymalne 

wykorzystanie 

własnych surowców 

energetycznych

CEL SZCZEGÓŁOWY

2.

Rozbudowa 

infrastruktury 

wytwórczej 

i sieciowej energii 

elektrycznej

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.

Dywersyfikacja dostaw 

i rozbudowa infrastruktury 

sieciowej gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw 

ciekłych

CEL SZCZEGÓŁOWY 4.

Rozwój rynków energii

CEL

SZCZEGÓŁOWY 5.

Wdrożenie 

energetyki 

jądrowej

CEL SZCZEGÓŁOWY 6.

Rozwój odnawialnych 

źródeł energii

CEL SZCZEGÓŁOWY 7.

Rozwój ciepłownictwa 

i kogeneracji

CEL SZCZEGÓŁOWY 8.

Poprawa efektywności energetycznej

PEP2040 – część strategiczna oparta na:

3 filarach, 8 celach szczegółowych
PEP2040 – część analityczno-

prognostyczna:

 Załącznik 1. Ocena realizacji poprzedniej 

polityki energetycznej państwa

 Załącznik 2. Wnioski z analiz prognostycznych 

dla sektora energetycznego (2 scenariusze: 

zrównoważonych i wysokich cen CO2)

 Załącznik 3. Strategiczna ocena oddziaływania 

na środowisko Polityki energetycznej Polski do 

2040 r.
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FILARY PEP2040

I filar

Sprawiedliwa transformacja

II filar

Zeroemisyjny system energetyczny

III filar

Dobra jakość powietrza
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I FILAR 

Sprawiedliwa transformacja

OGRANICZENIE 

UBÓSTWA 

ENERGETYCZNEGO

Redukcja zjawiska

o 30% do 2030 r.

TRANSFORMACJA

REGIONÓW 

WĘGLOWYCH

Wsparcie z funduszy europejskich 

około  60 mld PLN

NOWE 

GAŁĘZIE PRZEMYSŁU 

ZWIĄZANE Z OZE 

I ENERGETYKĄ JĄDROWĄ

300 tysięcy
nowych miejsc pracy



| www.gov.pl/klimat

ENERGETYKA

JĄDROWA

Około 6-9 GW

Nakłady inwestycyjne

około 150 mld PLN

MORSKA

ENERGETYKA

WIATROWA

Około 11 GW do 2040 r.

Nakłady inwestycyjne

około  130 mld PLN

ENERGRTYKA LOKALNA

I OBYWATELSKA

Wzrost udziału odbiorców 

aktywnie uczestniczących w rynku

300 obszarów zrównoważonych 

energetycznie i 1 mln prosumentów 

do 2030 r. 

II FILAR 

Zeroemisyjny system energetyczny
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DOM 

Z KLIMATEM

Wzrost liczby budynków zeroenergetycznych
3 mln wymienionych źródeł ciepła w domach 

do 2030 r. 

1000 niskoemisyjnych budynków użyteczności publicznej 

do 2030 r. 

TRANSFORMACJA 

CIEPŁOWNICTWA

Wycofanie węgla z użycia 

w ciepłownictwie indywidualnym
miasta  - 2030 r.

obszary wiejskie - 2040 r.

wykorzystanie paliwa bezdymnego – 2040 r. 

Rozwój ciepłownictwa systemowego 

w miastach
Wzrost o 1,5 mln gospodarstw domowych podłączonych 

do sieci ciepłowniczej – 2030 r. 

ZEROEMISYJNY

TRANSPORT

Rozwój elektromomilności
W miastach pow. 100 tys. mieszkańców:

Od 2025 r.  – nowe pojazdy komunikacji miejskiej 

tylko zeroemisyjne

Od 2030 r.  – wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej 

tylko zeroemisyjne

III FILAR 

Dobra jakość powietrza
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ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE WE WSZYSTKICH SEKTORACH I TECHNOLOGIACH

Jedna na trzy 

MWh z OZE 

w 2030 r.
28%

w ciepłownictwie 

(szczególna rola 

biomasy, pomp ciepła, 

biogazu i geotermii)

min. 32%
w produkcji energii elektrycznej

(szczególna rola morskiej 

energetyki 

wiatrowej, fotowoltaiki oraz 

lądowej energetyki)

14%
w transporcie 

(szczególna rola 

biopaliw i 

elektromobilności) 
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Prognozowana struktura mocy zainstalowanej do 2040 r. 

przy podwyższonych celach redukcji GHG na 2030 r.
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Prognozowana struktura produkcji energii elektrycznej do 2040 r. 

przy podwyższonych celach redukcji GHG na 2030 r.



bezpieczeństwo 

energetyczne

impuls 

inwestycyjny

sprawiedliwa 

transformacja

zeroemisyjny 

system 

energetyczny

dobra jakość 

powietrza

transformacja 

ciepłownictwa

elektromobilność 

i cyfryzacja

nowe

miejsca pracy

***


