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Polish energy policy – new challenges 

 Abstract 

The article presents selected issues from the Polish Energy Policy draft until 2040. From many issues, the 

authors chose the ones they considered the most revolutionary. Firstly, the National Power System should be 

restructured to meet the challenges of a changing environment, be adapted to the growing demand for electricity, 

and at the same time have the least impact on the natural environment. These goals can be achieved through 

reforms to reduce the importance of coal in the energy mix and the development of renewable energy sources, 

especially offshore wind energy. The next tasks are the development of electromobility, enabling the reduction 

of pollution caused by transport, and, in the longer term, after 2030, the development of nuclear energy in place 

of the withdrawn coal power. 
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Polityka energetyczna Polski – nowe wyzwania 

 Streszczenie 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Spośród 

wielu zagadnień autorzy wybrali te, które uznali za najbardziej rewolucyjne. Przede wszystkim należy 

zrestrukturyzować Krajowy System Elektroenergetyczny, aby sprostał wyzwaniom zmieniającego się otoczenia, 

był przystosowany do zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną, a jednocześnie jak najmniej 

oddziaływał na środowisko przyrodnicze. Cele te można osiągnąć poprzez reformy zmierzające do zmniejszenia 

znaczenia węgla w miksie energetycznym i  rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki 

wiatrowej na morzu. Kolejnymi zadaniami są rozwój elektromobilności, umożliwiający zmniejszenie 

zanieczyszczenia powodowanego przez transport, oraz, w dalszej perspektywie, po 2030 roku, rozwój energetyki 

jądrowej w miejsce wycofywanych mocy węglowych. 
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