
KRAJOWE PLANY 
ENERGII I KLIMATU
dalekie  
od celu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 
11 grudnia 2018 roku w sprawie zarządza-
nia unią energetyczną i działaniami w dzie-
dzinie klimatu, państwa członkowskie zo-
stały zobowiązane do przedłożenia Komisji 
Europejskiej ostatecznych Krajowych Pla-
nów w zakresie Energii i Klimatu (KPEiK) do 
31 grudnia 2019 roku. Plany te winne były 
wykazać, w jaki sposób państwa zrealizują 
cele w zakresie redukcji emisji gazów cie-
plarnianych dla sektorów nieobjętych ETS 
(takich jak transport, budynki, odpady i rol-
nictwo), i tym samym przyczynią się do 
osiągnięcia celów UE w zakresie zużycia co 
najmniej 32% energii odnawialnej i oszczęd-
ności 32,5% energii do 2030 roku.

Dziś Unia Europejska przyznaje, że przy 
obecnym poziomie ambicji klimatycz-
nych nie uda się ograniczyć globalnego 
wzrostu temperatury do 1,5°C, dlatego 
cel klimatyczny na 2030 rok należy zde-
cydowanie zwiększyć. W świetle tego, 
Krajowe Plany Energii i Klimatu stanowią 

podstawowe narzędzia państw członkow-
skich do stworzenia odpowiednich warun-
ków umożliwiających wyznaczenie znacznie 
wyższego celu w zakresie klimatu do 2030 
roku. Jedynie państwa członkowskie en 
block mogą opracować bardziej ambitne 
plany niż sama Unia. 

Aby ocenić, w jakim stopniu zaktualizowa-
no ostateczne wersje KPEiK (w odniesieniu 
do ich wariantów projektowych), oraz prze-
analizować potencjał do zwiększenia ambi-
cji klimatycznych Unii, CAN Europe i ZERO 
koordynowały opracowanie raportu pt.: 
„Droga do zwiększenia ambicji klimatycz-
nych – szanse i braki w ostatecznych wer-
sjach Krajowych Planów Energii i Klimatu”. 
Publikacja wyników raportu odbyła się 
w czerwcu 2020 roku. 

Raport obejmuje oceną 15 krajów:  
Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Danię, 
Estonię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Łotwę, 
Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowenię 
i Węgry.



Raport ukazuje, że końcowe wersje po-
szczególnych KPEiK, zarówno pod wzglę-
dem celów, polityk, jak i zaplanowanych 
środków są nieco lepsze od swoich pier-
wotnych wersji. Jednak wprowadzone  
aktualizacje nie są wystarczające, aby przy-
spieszyć wymaganą transformację energe-
tyczną i doprowadzić do osiągnięcia długo
terminowego celu Porozumienia Paryskiego.

Wiele kwestii poruszanych w KPEiK wciąż 
wymaga ponownej refleksji i gruntownej 
rewizji, zwłaszcza na poziomie zlikwido-
wania barier z jednej strony, oraz wskaza-
nia potencjałów w osiągnięciu pożąda-
nych rezultatów klimatycznych, z drugiej. 

Raport wszystkim państwom  
członkowskim zaleca:

  Zwiększenie ambicji klimatycznych: 
w ostatecznych wersjach KPEiK tylko Hi-
szpania, Słowacja i Słowenia podniosły 
swoje cele klimatyczne, jednakże nie na 
tyle, aby osiągnąć cele Porozumienia Pa-
ryskiego. Na tym tle wyraźnie wybija się 
Dania, która powinna zostać wskazana 
jako pozytywny przykład, ponieważ wy-
znaczyła ogólny cel redukcji emisji na po-
ziomie 70% do 2030 roku i przygotowu-
je zaktualizowany KPEiK zawierający 
wyższe cele, silniejsze polityki oraz więk-
sze środki.

  Przyspieszenie wdrażania energii odna-
wialnej: w porównaniu z projektami, 
w końcowych wersjach KPEiK, Austria, 

Krajowe Plany Energii i Klimatu  

odwlekają transformację energetyczną

Francja, Czechy, Grecja, Węgry, Łotwa, 
Polska i Rumunia zwiększyły swój wkład 
w realizację unijnego celu w zakresie 
energii odnawialnej do 2030 roku. Jed-
nak w tej grupie Czechy, Węgry, Polska 
i Rumunia plasują się nadal poniżej zale-
ceń wydanych przez Komisję Europejską, 
a wiele zaproponowanych przez nie roz-
wiązań nie jest wystarczająco ambitnych 
do wdrożenia Porozumienia Paryskiego.

  Dążenie do większych ambicji w zakre-
sie efektywności energetycznej: przed-
łożone do tej pory Komisji Europejskiej 
Krajowe Plany Energii i Klimatu ukazują, 
że poszczególne kraje jedynie nieznacz-
nie zwiększyły poziom swoich ambicji 
w zakresie efektywności energetycznej. 
Najprawdopodobniej nie wystar czy to 
do wypełnienia braków w tym obszarze 
w skali całej Unii (aczkolwiek trzeba mieć 
na uwadze, że w tym momencie trudno 
jest ocenić zbiorową lukę w wydajności 
energetycznej Wspólnoty, ponieważ 
Niemcy jeszcze nie przedłożyły ostatecz-
nego KPEiK).

  Wstrzymanie dotacji do paliw kopal-
nych: ostateczne wersje KPEiK poszcze-
gólnych krajów nie wykazują postępu 
w zakresie działań mających na celu 
zmniejszenie i stopniowe wycofywanie 
dotacji do paliw kopalnych. Bez wyraź-
nego zobowiązania do wstrzymania do-
tacji na paliwa kopalne, państwa ryzykują 
budowę nowych wysokoemisyjnych in-
westycji oraz stworzenie „osieroconych 
aktywów”.



Przegląd krajowych  
celów udziału energii 

odnawialnej do 2030 roku 
w projektowanych oraz 

końcowych wersjach 
Krajowych Planów Energii 
i Klimatu poszczególnych 

państw, w odniesieniu 
do zaleceń Komisji 

Europejskiej  
[dane w procentach]

Opracowanie: CANEurope
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Austria 45-50 46-50 wzrost 46 porównywalne

Belgia 18,3 17,5 zmniejszone 25 ↓ poniżej

Francja 32 33 wzrost 33 porównywalne

Chorwacja 36,4 36,4 podobnie 32 ↑ powyżej

Czechy 20,8 22 wzrost 23 ↓ poniżej

Dania 55 55 podobnie 46 ↑ powyżej

Estonia 42 42 podobnie 37 ↑ powyżej

Grecja 31-32 35 wzrost 31 ↑ powyżej

Węgry 20 21 wzrost 23 ↓ poniżej

Łotwa 45 50 wzrost 50 porównywalne

Polska 21 21-23 wzrost 25 ↓ poniżej

Portugalia 47 47 podobnie 42 ↑ powyżej

Rumunia 27,9 30,7 wzrost 34 ↓ poniżej

Słowenia 27 27 podobnie 37 ↓ poniżej

Hiszpania 42 42 podobnie 32 ↑ powyżej

Stopień gotowości  
do wycofania węgla  

z produkcji energii  
w krajach  

Unii Europejskiej  
w maju 2020 roku

Materiały projektu 
„Beyond Coal 2030”, 
www.beyondcoal.eu

Węgiel wycofano  
z produkcji energii

Wycofanie węgla z produkcji 
energii do 2030 roku

Wycofanie węgla z produkcji 
energii do 2030 roku jest 
dyskutowane

Wycofanie węgla jest 
postanowione po 2030 roku 

Brak dyskusji o wycofaniu 
węgla z produkcji energii  
do 2030 roku
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Austria 28,4 25,1 24-25 25,0 właściwy 25,6-23,9

Belgia 36,0 32,5 33,1 33,1 niski 35,20

Bułgaria 9,9 8,6 9,17 8,7 niski 10,32

Czechy 25,5 25,3 23,65 23,7 właściwy 23,60

Dania 14,6 14,7 15,76 15,8 bardzo niski 15,78

Niemcy 218,7 194,3

Estonia 2,9 2,8 2,75 2,7 niski 2,74

Irlandia 11,8 11,7 13,04* 13,0 bardzo niski

Grecja 16,8 18,4 18,10 18,1 bardzo niski 16,50

Hiszpania 84,2 87,2 74,40 74,4 wystarczający 73,60

Francja 148,9 138,1 117,60 124,9 wystarczający 120,90

Chorwacja 6,9 7,0 6,85 6,9 niski 6,85

Włochy 115,2 124,0 103,80 103,8 wystarczający 103,80

Cypr 1,9 1,9 2,20 2,2 bardzo niski 2,00

Łotwa 4,0 4,5 3,57 3,6 właściwy 3,46-3,56

Litwa 5,3 4,3 8,0 bardzo niski 4,52

Luksemburg 4,2 4,2 3,06 3,3 wystarczający

Węgry 18,5 14,4 18,60 18,6 bardzo niski 18,75

Malta 0,6 0,6 0,86 0,9 bardzo niski 0,79

Niderlandy 50,3 52,2 44,52 44,5 właściwy 43,87

Polska 71,0 71,6 66,19 66,2 właściwy 65,51

Portugalia 16,6 17,4 17,70 17,7 bardzo niski 14,4-14,9

Rumunia 23,2 30,3 27,5 bardzo niski 25,70

Słowenia 4,9 5,1 4,72

Słowacja 11,1 9,2 10,78 10,8 niski 10,27-10,44

Finlandia 25,2 26,7 26,23 26,2 bardzo niski 24,90

Szwecja 32,6 30,3 31,30 32,3 niski 29,15

  * niski poziom we wszystkich scenariuszach

Przegląd celów w zakresie 
zużycia energii finalnej 

w projektach i końcowych 
KPEiK oraz ocena przez 

Komisję Europejską 
[dane w Mtoe]

Opracowanie: CANEurope



Krajowy Plan Energii i Klimatu w Polsce

  Stopniowe wycofywanie węgla: wiele 
krajów już postawiło sobie za cel wyco-
fanie węgla w sektorze energetycznym 
najpóźniej do 2030 roku. Jednak Bułga-
ria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Polska, 
Rumunia i Słowenia w swoich w KPEiK 
zadeklarowały, że nadal będą spalać wę-
giel, nawet po 2030 roku. Państwa te 
muszą pilnie wycofać ten surowiec, po-
nieważ nie ma on ekonomicznej przy-
szłości w Europie i często już teraz jest 
nieopłacalny.

OCENA ogólna

Polski Krajowy Plan Energii i Klimatu 
z grudnia 2019 roku, wciąż nie jest zgodny 
z celami Porozumienia Paryskiego  
w zakresie redukcji emisji gazów cieplar-
nianych, udziału energii odnawialnej i po-
prawy efektywności energetycznej. 
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
wyniesie jedynie 50% w 2050 roku w od-
niesieniu do wskaźników z roku 1990. 
Oczekuje się, że podczas posiedzenia Rady 
Europejskiej w czerwcu 2020 roku Polska 
dołączy do reszty krajów Unii, zobowiązu-
jąc się do osiągnięcia neutralności klima-
tycznej do 2050 roku. Dlatego też kluczo-

wym działaniem w tym zakresie jest zwięk-
szenie przez Polskę celu klimatycznego do 
2030 roku, by uniknąć konieczności gwał-
townego i kosztownego zmniejszania emisji 
w latach 20302050.

Obecnie cel Polski na 2030 rok w zakresie 
udziału energii odnawialnej wynosi jedynie 
23%, jeśli kraj otrzyma dodatkowe fundu-
sze; podobnie nisko kształtuje się wskaźnik 
poprawy efektywności energetycznej. 
W polskim KPEiK nie ma też planu wycofa-
nia się kraju z wydobycia i wykorzystywania 
węgla kamiennego i brunatnego, który pla-
nuje się spalać nawet po 2050 roku. 

  Uzupełnienie braków i wykorzystanie 
możliwości, jakie daje przedstawienie 
silnych polityk i działań: wiele krajów 
w swoich zaktualizowanych wersjach 
KPEiK poprawiło liczbę i szczegółowość 
działań operacyjnych przedstawionych 
dla każdego celu w kierunku osiągnięcia 
transformacji energetycznej. Jednak na-
dal istnieją obszary do poprawy. W więk-
szości przypadków przedstawione dzia-
łania są nadal niejasne lub nie skwantyfi-
kowano ich wpływu na redukcję emisji.



Ostateczna wersja polskiego KPEiK jest 
lepsza w porównaniu z wersją z czerwca 
2019 roku, jednak nadal pozostaje mało 
ambitna. Polska proponuje zwiększenie 
udziału energii odnawialnej z 21% do 23%, 
pod warunkiem jednak uzyskania dodatko-
wego wsparcia finansowego. Docelowy po-
ziom redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 roku, między projektem a osta-

PORÓWNANIE pomiędzy projektem  

a ostateczną wersją polskiego KPEiK

tecznym KPEiK, wykazuje poprawę o 8%. 
W końcowej wersji polskiego KPEiK, udział 
zużycia węgla do produkcji energii elek-
trycznej spadł z 58% do 56,7%. Wprowa-
dzono też rozdział „Środki wsparcia w dzie-
dzinie energii, w tym subsydia – środki kra-
jowe i zagraniczne”. Projektowany wariant 
KPEiK był przedmiotem szerokich konsul-
tacji społecznych, tymczasem ostateczny 
dokument nie był konsultowany.

LUKI w polskim KPEiK

  Wycofanie węgla: polska ostateczna 
wersja KPEiK nie zawiera zobowiązania 
kraju do całkowitego wycofania węgla 
z gospodarki i produkcji energii.

  Subsydia do paliw kopalnych: polski 
KPEiK nie zawiera planu ograniczenia 
dopłat do paliw kopalnych. Dokument 
stwierdza, że krajowy przemysł węglowy 
będzie nadal subsydiowany, a prognozy 
wskazują na ponad 50% udział węgla 
w produkcji energii elektrycznej po 2050 
roku. W Polsce bezpośrednie i pośrednie 
dotacje na wydobycie i wytwarzanie 
energii z węgla w latach 20132018 
osiągnęły wartość około 1,2 mld EUR 
rocznie.

  Cele i działania: polskie cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych są 
nieco wyższe w ostatecznej wersji doku-
mentu niż w wersji roboczej, aczkolwiek 
sformułowania dotyczące zwiększenia 
tego priorytetu uległy zmianie, sugerując 

jednak mniej ścisłe zaangażowanie spo-
łeczeństwa i państwa w jego osiągnięcie. 
Nadal istnieje szeroki margines na popra-
wę zarówno celów, jak i środków służą-
cych zrealizowaniu długoterminowego 
wymogu wyznaczonego przez Porozu-
mienie Paryskie. Dokument ukazuje, że 
dyskusja na temat redukcji emisji gazów 
cieplarnianych koncentruje się głównie 
na energii i wykorzystaniu węgla. Tym-
czasem przejście w kierunku zielonego 
ładu w sektorach, takich jak transport, 
budownictwo czy rolnictwo, w których 
emisje rosną od lat, należy potraktować 
poważnie, a służące temu działania – 
przyspieszyć.

  Cel w zakresie energii odnawialnej: 
wkład w zakresie energii odnawialnej, 
zaktualizowany do 23% w końcowym zu-
życiu energii brutto, to wciąż za mało. 
Według niezależnej analizy polskich 
thinktanków WISEEuropa i Forum 
Energii z 2018 roku, Polska jest w stanie 
zwiększyć udział energii odnawialnej 
do 34%, a nawet do 40% do 2030 roku.



Syntetyczne  
podsumowanie  
oceny polskiego  
ostatecznego KPEiK

SZANSE

  Efektywność energetyczna: polski KPE-
iK nie widzi szansy, iż znaczny wzrost 
efektywności energetycznej może przy-
nieść decydujące ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych. Cel poprawy efek-
tywności energetycznej na poziomie 
23%, opisany w KPEiK, wyraźnie kontra-
stuje z możliwościami osiągnięcia przez 

kraj efektywności na poziomie 35% 
w sposób ekonomicznie efektywny lub 
nawet na poziomie 50% – co jest wyko-
nalne technicznie według niezależnej 
analizy Polskiej Agencji Poszanowania 
Energii z 2008 roku.

wano jako kroki długofalowe, co daje 
podstawy do zintensyfikowania ich tem-
pa; zarysowano również plan wykorzy-
stania finansowania zewnętrznego na 
ten cel.

  Plan na rzecz elektromobilności (e-mo-
bilność): KPEiK szeroko promuje emo-
bilność w wielu branżach transportu: sa-
mochodowej, transporcie publicznym, 
a nawet w żegludze śródlądowej. Elek-
tromobilność można wykorzystać do 
szybszego rozwoju transportu zrówno-
ważonego.

  Wykorzystanie energii odnawialnej 
przez obywateli i spółdzielnie energe-
tyczne: polski KPEiK przewiduje maso-
we wdrażanie energii odnawialnej w bu-
dynkach mieszkalnych oraz w formie in-
westycji społecznych. Istnieją programy 
mające na celu stymulowanie takich 
działań i należy je rozszerzyć.

  Budynki: W Polsce podejmowane są sto-
sunkowo szeroko zakrojone działania na 
rzecz renowacji zasobów mieszkanio-
wych, ale jak dotąd, nie były one wystar-
czające. W KPEiK czynności te zaplano-

działania  
w zakresie  
wsparcia dla  
obywateli i spółdzielni  
produkujących energię

działania  
w zakresie  
modernizacji 
budynków

działania  
w zakresie promocji  
elektromobilności

brak wyznaczenia 
daty wycofania 
subsydiów  
do paliw 
kopalnych

wciąż można 
poprawić cele  
i działania

niski poziom ambicji  
w zakresie odnawialnych  
źródeł energii oraz  
efektywności  
energetycznej

brak wyznaczenia 
daty wycofania 
węgla z produkcji 
energii

Braki

Szanse
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