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Kontekst 

Rosyjska inwazja na Ukrainę wymusza przyspieszenie transformacji energetycznej  

w Europie, prowadząc jednocześnie do rewizji planów inwestycyjnych na najbliższe lata. 

Z dnia na dzień zmieniły się założenia dotyczące bezpieczeństwa dostaw oraz kosztów 

paliw kopalnych, roli gazu w transformacji czy też możliwości szybkiego wdrażania 

niezbędnych zmian w szeroko rozumianym systemie energetycznym. 

Już na początku marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała zarys planu REPowerEU 

stanowiącego odpowiedź na kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską agresję. 

Komunikat marcowy KE nie tylko potwierdza spójność długoterminowych celów polityki 

klimatyczno-energetycznej Unii, ale wprost wskazuje na potrzebę przyspieszenia działań 

na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej  

w celu ułatwienia porzucenia zależności od gazu ze wschodu. Również Parlament 

Europejski oraz szereg państw członkowskich wsparły przyspieszenie transformacji 

energetycznej w Europie. 

W połowie maja Komisja Europejska przedstawiła szczegółowy plan działań w ramach 

REPowerEU, który tworzy ramy dla dalszych kroków na poziomie krajowym oraz unijnym, 

w tym negocjacji nad ostatecznym kształtem zapisów pakietu Fit for 55. Również polski 

rząd zapowiedział rewizję Polityki Energetycznej Polski w perspektywie najbliższych 2-3 

kwartałów. 

Najbliższe miesiące będą kluczowe zarówno dla wdrożenia pilnie potrzebnych reform 

odblokowujących istniejący dziś potencjał ograniczenia zużycia importowanych paliw 

kopalnych, jak i dla aktualizacji długoterminowej wizji produkcji i wykorzystania energii 

w Polsce. 
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Agenda 

12:00 - 12:05  
Powitanie uczestników 

Zofia Wetmańska, Instytut Reform 

12:05 – 12:20  
Prezentacja kluczowych elementów planu REPowerEU 

Izabela Zygmunt, Komisja Europejska 

12:20 – 12:30 

Prezentacja „REPowerEU a polskie wyzwania energetyczne:  

jakie priorytety dla reform?” 

Aleksander Śniegocki, Instytut Reform 

12:30 – 12:50 

Komentarze interesariuszy: 

• Rozwój OZE – Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie 

Energetyki Wiatrowej 

• Renowacja budynków – Katarzyna Wardal, Fala Renowacji 

• Transformacja przemysłu – Olga Dzilińska-Pietrzak, Forum 

Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 

• Zrównoważony transport – Maciej Mazur, Polskie 

Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 

12:50 – 13:05 
Perspektywa rządowa – Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Rozwoju i 

Technologii 

13:05 – 13:35 Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników spotkania 

13:35 – 13:45 Podsumowanie dyskusji  

 

Pytania do dyskusji 

• Czy propozycje zawarte w ramach REPowerEU są wystarczające wobec skali 

wyzwań stojących przed poszczególnymi sektorami? 

• Jak zapewnić skuteczne przełożenie założeń REPowerEU na faktyczne działania? 

• Jakie elementy planu stanowią największe wyzwania, a jakie możemy określić 

jako nisko wiszące owoce? 

• Jak Polska powinna przygotować się do wdrożenia REPowerEU? 

o Jakie priorytetowe zmiany w regulacjach oraz programach wsparcia są 

potrzebne w Polsce jeszcze w tym roku? 

o Jakie kluczowe długoterminowe działania powinny się znaleźć w 

zaktualizowanej Polityce Energetycznej Polski oraz nowej wersji KPEiK? 

 


