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STANOWISKO 

RADY PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

WOBEC PROJEKTU DOKUMENTU „POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 

ROKU” 

 

 

 

Przygotowanie i opublikowanie przez Ministerstwo Energii projektu „Polityki 

energetycznej Polski do 2040 r.” (dalej: PEP 2040) to doniosły moment. Poprzednią tego 

rodzaju strategię przyjęto bowiem jeszcze w 2009 roku i w teorii ona nadal obowiązuje. 

Rada Pracodawców RP docenia rozpoczęcie debaty publicznej nad projektem polityki 

energetycznej naszego kraju. Stoimy na stanowisku, że ostateczne brzmienie PEP 2040 

powinno być efektem dialogu i współpracy Rządu RP z partnerami społecznymi oraz 

szerokim gronem interesariuszy. PEP 2040 wyznaczy bowiem kierunki działań na 

najbliższe dwie dekady, a przedsiębiorcy będą sięgać po ten dokument przygotowując 

swoje plany rozwojowe. Pracodawcy RP są gotowi do uczestnictwa w pracach nad 

ostateczną wersją PEP 2040, a nawet już w niej uczestniczą – na początku stycznia w 

obecności przedstawiciela Ministerstwa Energii o projekcie polityki energetycznej 

dyskutowali producenci oraz odbiorcy energii elektrycznej i spółki paliwowe. 

Rada Pracodawców RP stoi na stanowisku, że punktem wyjścia w PEP 2040 

powinny być: podsumowanie efektów realizacji poprzedniego dokumentu z 2009 roku oraz 

bilans paliwowo-energetyczny. Te dwa zbiory informacji są konieczne do rzeczowej 

dyskusji o przyszłości sektora energetycznego w naszym kraju. Tymczasem w PEP 2040 

próżno ich szukać. Uzupełnienie dokumentu w tym obszarze uznajemy za niezbędne. 

Konieczna jest też systemowa korekta PEP 2040 poprzez wskazanie konkretnych kamieni 

milowych oraz harmonogramu realizacji działań,  które w tej strategii zaproponowano. PEP 

2040 zmieni wówczas swój charakter z deklaratywnego na wykonawczy.  

Z punktu widzenia Rady, zbyt mało miejsca w PEP 2040 poświęcono Unii 

Europejskiej oraz dostosowaniu się Polski do unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. 

Można nawet odnieść wrażenie, że w opiniowanym dokumencie odseparowujemy się od 



 

 

Strona 2 z 2 

 

UE w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zaproponowany w PEP 2040 cel OZE jest 

bardzo mało ambitny, a dokument zakłada de facto stopniowe wygaszanie produkcji energii 

przez lądowe elektrownie wiatrowe. Odnosząc się do źródeł energii elektrycznej należy 

dodać, iż PEP 2040 jasno wskazuje termin rozpoczęcia pracy przez bloki jądrowe, lecz cały 

czas nie zapadła ostateczna decyzja odnośnie ich budowy. Obserwując trudności ze 

sfinansowaniem budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce powstają poważne wątpliwości 

co możliwości pozyskania finansowania na projekt wielokrotnie droższy, jakim będzie 

budowa elektrowni jądrowej. 

Zdaniem Rady uznanie bezpieczeństwa energetycznego za główny cel w PEP 2040 

wymaga dalszej dyskusji, ponieważ spycha ono na dalszy plan efektywność energetyczną 

oraz konkurencyjność. Tymczasem rezygnacja z konieczności wyprodukowania kolejnych 

kilowatogodzin energii tak samo (a nawet lepiej, bo z reguły taniej) poprawia 

bezpieczeństwo energetyczne, jak oddanie do użytku kolejnego źródła wytwarzania 

energii. Co więcej, w ramach zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, zbyt daleko 

posunięto się w PEP 2040 w obszarze samowystarczalności. Polska nie jest i w dającej się 

przewidzieć przyszłości nie będzie niezależna od zewnętrznych dostaw ropy naftowej, 

gazu ziemnego, a być może także uranu 235. W naszym interesie leży dbanie o, w 

pierwszej kolejności unijny, a w dalszej o globalny rynek energii, jego płynność oraz dobre 

warunki dostaw.  

Podsumowując, Rada Pracodawców RP z zainteresowaniem zapoznała się z 

projektem PEP 2040 i deklaruje zaangażowanie się Pracodawców RP w dalsze prace nad 

tym dokumentem. Wymaga on jeszcze licznych uzupełnień oraz korekt, które powinny 

nastąpić w trakcie rzetelnego dialogu społecznego. Bardziej szczegółowe stanowisko 

wobec PEP 2040 Pracodawcy RP przekazali na ręce Ministra Energii w ramach 

prowadzonych konsultacji.  

 


