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 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” jest 

jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju, powstałych w 

oparciu o ustawę z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju. 

 BEiŚ uszczegóławia zapisy średniookresowej strategii 

rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie 

energetyki i środowiska oraz stanowi ogólną wytyczną dla 

Polityki energetycznej Polski.
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Rysunek 1. Nowy system dokumentów strategicznych 

Źródło: projekt BEIŚ
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 Głównym celem Strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnego 

i efektywnego sektora energetycznego przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Przyjęty dokument 

wytycza kierunki rozwoju branży energetycznej. Wskazuje także priorytety w 

ochronie środowiska oraz kluczowe działania, które powinny zostać podjęte w 

ramach długofalowych planów rozwoju sektora energetycznego.

 Wśród celów szczegółowych BEiŚ wymienione zostały m.in. zmniejszenie 

energochłonności polskiej gospodarki poprzez modernizację energetyki i 

ciepłownictwa, dywersyfikację struktury wytwarzania energii poprzez wdrożenie i 

rozwijanie energetyki jądrowej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. 
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 Obszary synergii w BEiŚ 

 Energetyka  Środowisko 

  lepsze  
wykorzystanie  

krajowych zasobów energii,  
poprawa efektywności  

energetycznej,  
bezpieczeństwo dostaw 

importowanych surowców 
energetycznych, 

 rozwój konkurencyjnego rynku 
energii, modernizacja sektora 

elektroenergetyki  
zawodowej  

 

 zachowanie  
bogactwa różno- 

rodności biologicznej,  
tworzenie warunków  

do powstawania 
 zielonych miejsc  

pracy, zapewnienie  
dostępu do czystej 
 wody i czystego 

 powietrza 
 

  

ograniczanie  

oddziaływania energetyki  

na środowisko, wspieranie i promocja  

nowych technologii, rozwój energetyki na 

obszarach podmiejskich i wiejskich, wzrost 

znaczenia OZE i energetyki jądrowej, 

wielofunkcyjna gospodarka leśna, racjonalne 

gospodarowanie wodami, odpadami i zasobami 

kopalin, poprawa jakości powietrza, promowanie 

zachowań ekologicznych, uporządkowanie 

zarządzania przestrzenią 

 

Źródło: projekt BEIŚ

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa istotne obszary: 

energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które 

powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. 



6

Wyzwania BEIŚ - Energetyka:

1. Zidentyfikowanie strategicznych złóż surowców energetycznych i objęcie ich 

ochroną przed zabudową infrastrukturalną;

1. Poprawa efektywności energetycznej, poprzez zmniejszenie energochłonności 

polskiej gospodarki (modernizacja energetyki i ciepłownictwa: jednostek 

wytwórczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych );

1. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie udziału rozproszonych źródeł 

odnawialnych (głównie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalacji na 

biomasę i solarnych, w tym mikroźródeł;

1. Rozwój kogeneracji i wyposażenie jej w inteligentne rozwiązania;

1. Wprowadzanie do sektora energetyki rynkowych zasad funkcjonowania.
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Produkcja energii elektrycznej w 2012 r. 

Rysunek 2. Produkcja energii elektrycznej w 2012 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ARE S.A.
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Wyzwania BEIŚ - środowisko:

1. Zrównoważone, oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami 

naturalnymi środowiska;

1. Odpowiedzialne gospodarowanie wodami;

1. Czystość wód;

1. Troska o zasoby przyrodnicze i unikatową strukturę zarządzania lasami;

1. Właściwa gospodarka odpadami;

1. Planowanie przestrzenne;

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej. 



9

BEIŚ zawiera diagnozę obszarów ujętych w dokumencie. 

pozytywne negatywne

w
e
w
n
ę
t
r
z
n
e

MOCNE STRONY

- posiadanie znacznych zasobów węgla i znacznego potencjału 

rolnictwa energetycznego

- rynkowe zasady funkcjonowania w elektroenergetyce

- posiadanie cennych zasobów przyrodniczych

- rozbudowana infrastruktura wytwórcza i przesyłowa energii,

- wysokie kwalifikacje kadry pracującej w sektorze energetyki i kadry 

związanej z ochroną środowiska

SŁABE STRONY

- nierównomierne rozmieszczenie jednostek wytwórczych energii 

elektrycznej,

- wysoka emisja CO2,

- duża energochłonność gospodarki,

- wyeksploatowanie infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i 

dystrybucyjnej energii,

- nieodpowiednia jakość powietrza,

- duża materiałochłonność gospodarki,

- niewystarczający stan czystości wód powierzchniowych,

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i osadów 

ściekowych.

z
e
w
n
ę
t
r
z
n
e

SZANSE

- dywersyfikacja „energy mix” poprzez rozwój energetyki jądrowej i 

OZE,

- duży potencjał poprawy efektywności energetycznej,

- możliwość rozwoju konkurencji na rynkach paliw i energii,

- duży potencjał w oczyszczaniu wód,

- możliwość zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne,

- rozwój innowacji środowiskowo-energetycznych

- wykorzystanie środków europejskich,

- rozwój energetyki rozproszonej na terenach wiejskich

- potencjalne duże zasoby gazu łupkowego.

ZAGROŻENIA

- nadmierne oddziaływanie sektora energetyki na środowisko,

- nieefektywny system planowania przestrzennego,

- brak odpowiedniego gospodarowania wodami,

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa,

- długi cykl inwestycyjny w energetyce,

- kapitałochłonność inwestycji energetycznych,

- nadmierne zaostrzanie polityki klimatycznej UE,

- skutki urbanizacji, zwłaszcza pozbawionej kontroli planistycznej.
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Prognoza trendów zawarta w BEIŚ:

Rysunek 1. Prognoza zapotrzebowania na finalna energię elektryczną [TWh] 

Źródło: projekt BEIŚ
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Źródło: projekt BEIŚ

Produkcja energii elektrycznej netto wg paliwa
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Celem głównym strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie 

wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony 

środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego 

sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz 

konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 

Cele rozwojowe i kierunki interwencji BEIŚ
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Cel 1. Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami 

środowiska

Cel 2. Zapewnienie gospodarce 
krajowej bezpiecznego 

i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię

Cel 3. Poprawa stanu 
środowiska

1.1. Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych 
zasobów energii

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki

1.2. Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą 

i deficytem wody

2.2. Poprawa efektywności 
energetycznej

3.2. Racjonalne gospodarowanie 
odpadami, w tym wykorzystanie ich na 

cele energetyczne

1.3. Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej w tym 
wielofunkcyjna gospodarka leśna

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw importowanych surowców 

energetycznych

3.3. Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania energetyki

1.4. Uporządkowanie zarządzania 
przestrzenią

2.4. Modernizacja sektora 
elektroenergetyki zawodowej, w tym 

przygotowanie do wprowadzenia 
energetyki jądrowej

3.4. Wspieranie nowych i promocja 
polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych

2.5. Rozwój konkurencji na rynkach 
paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy

3.5. Promowanie zachowań 
ekologicznych oraz tworzenie warunków 
do powstawania zielonych miejsc pracy

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych 
odnawialnych źródeł energii

2.7. Rozwój energetyki na obszarach 
podmiejskich i wiejskich

Cele szczegółowe i kierunki interwencji Strategii BEiŚ 



14

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin

 wskazanie i ochrona złóż 

strategicznych, 

utrzymanie wydobycia węgla, 

eksploatacja  

konwencjonalnych 

 i niekonwencjonalnych złóż 

węglowodorów 

 rozpoznanie złóż, 

wykorzystanie 

podziemnych struktur 

geologicznych, 

wykorzystanie energii 

geotermalnej 

 ograniczenie presji 

na środowisko  

i ludność lokalną 

 Energetyka  Środowisko 

 Synergia 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
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Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody

 Energetyka  Środowisko 

 Synergia 

 wykorzystanie wody  

w energetyce w celach 

chłodniczych;  

rozwój energetyki 

 wodnej (małych  

elektrowni wodnych)  

 

  

wykorzystanie dużych 

przeciwpowodziowych 

zbiorników wodnych  

w celach energetycznych  

 

 ochrona 

różnorodności 

biologicznej, 

wzrost znaczenia 

usług 

ekosystemowych  
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Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna

 Energetyka  Środowisko 

 Synergia 

 pozyskiwanie biomasy 

ze wszystkich 

możliwych źródeł 

(m.in. leśnictwo, 

rolnictwo) 

 ograniczenie i zahamowanie 

spadku różnorodności 

biologicznej,  

adaptacja wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej do 

zmieniających się warunków 

klimatycznych  

 inwentaryzacja 

 i stworzenie systemu informacji  

o zasobach gatunków  

i siedlisk przyrodniczych,  

wycena wartości  

środowiska przyrodniczego, 

ochrona korytarzy ekologicznych, 

przeciwdziałanie fragmentacji 

przestrzeni przyrodniczej 



Uporządkowanie zarządzania przestrzenią

System planowania przestrzennego jako instrument określający 

priorytety przestrzenne w zakresie gospodarowania środowiskiem 

ma podstawowe znaczenie dla skutecznej realizacji ochrony 

środowiska w państwie. Ocena funkcjonowania systemu planowania 

przestrzennego została przeprowadzona w przyjętej przez Radę 

Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), w której określone zostały 

kierunki przyszłych działań:

• reforma systemu planowania przestrzennego w Polsce –

działanie 15). 

• wdrożenie mechanizmów monitorowania i utrzymania ładu 

przestrzennego (działanie 16) 



2.1 Zwiększenie pozyskiwania rodzimych surowców

2.2. Poprawa efektywności energetycznej, w tym:

• Stworzenie kompleksowego programu edukacyjnego poprawy 

efektywności energetycznej (działanie 17) 

• stworzenie możliwości dokonywania działań proefektywnościowych 

przez osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz 

wspieranie budownictwa efektywnego energetycznie (działanie 18).

• zniesienia uregulowań prawnych utrudniających ich działanie oraz 

promocja działalności firm ESCO (działanie 19).

• systematyczne wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji i 

ciepłownictwa (działanie 20).

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię



2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych, w tym:

• dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego i ropy 

naftowej (działanie 21), 

• rozbudowę i modernizację systemu sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych (działanie 22),

• zwiększenie i modernizacja pojemności magazynowych (działanie 23),

• pozyskiwanie dostępu do złóż gazu ziemnego i ropy naftowej poza 

granicami naszego kraju (działanie 24), 

• silniejszą integrację z rynkami naszych sąsiadów (działanie 25).



2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania 

do wprowadzenia energetyki jądrowej

Źródło: PSE za BEIŚStruktura wiekowa infrastruktury przesyłowej



2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy, w tym:

• dalszy rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii (działanie 29)

2.6.Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, w tym:

• wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii (działanie 30),

• działania mające na celu promocję energetyki odnawialnej w Polsce 

(działanie 31),

• opracowanie zasad i systemu promocji wysokosprawnych instalacji 

dedykowanych do spalania biomasy ze szczególnym uwzględnieniem 

małych instalacji (działanie 32),

• podjęcie inicjatywy wspierania powstawania upraw energetycznych na 

glebach najniższych kategorii (działanie 33).



2.7.    Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, w tym:

• poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego (działanie 

34),opierająca się przede wszystkim na hierarchicznym systemie 

planowania energetycznego od szczebla centralnego, poprzez 

wojewódzki, po szczebel gminny.

2.8.      Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów 

wykorzystujących paliwa alternatywne.



3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa 

i gospodarki, w tym:

• rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków (działanie 35),

• promocja dobrych praktyk rolniczych (działanie 36),

• monitoring jakości wód na potrzeby Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (działanie 37);

• prawna ochrona strategicznych zbiorników wód podziemnych oraz 

stref ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych (działanie 

38).

Cel 3. Poprawa stanu środowiska



3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na 

cele energetyczne

Źródło: BEIŚ

Hierarchia postępowania z odpadami



3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, w 

tym:

• upowszechnienie stosowania technologii ograniczających emisje 

pyłów oraz NOx i SOx, (działanie 45), 

• wdrożenie instrumentów sprzyjających poprawie jakości powietrza 

(działanie 46),

• rozwój i popularyzacja analizy cyklu życia (LCA) (działanie 47)

3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych, w tym:

• wspieranie badań naukowych, innowacyjności i wdrożeń w sektorze 

energetyki i ochrony środowiska (działanie 48),

• międzynarodowy transfer innowacyjnych polskich technologii 

(działanie 49).



3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy, w tym:

• zwiększanie świadomości ekologicznej Polaków i zmiana zachowań 

w obszarach objętych strategią (działanie 50), 

• rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców zrównoważonych 

wzorców produkcji, w tym systemów zarządzania środowiskowego 

(działanie 51),

• tworzenie zielonych miejsc pracy (działanie 52).



Konsultacje BEIŚ

Konsultacje społeczne strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

(BEiŚ) odbywały się w dniach 27 września – 30 października 2011 r.
W trakcie konsultacji do Ministerstwa Gospodarki napłynęło niemal 750 uwag z czego

ok. 570 dotyczyło zapisów samej strategii, pozostałe uwagi dotyczyły zaś zapisów 

Prognozy Oddziaływania na Środowisko BEiŚ.

Do części energetycznej zgłoszono ok. 300 uwag. W uwagach merytorycznych

podkreślano m.in. brak odniesienia się w strategii do sektora ciepłownictwa, potrzebę

doprecyzowania zapisów dot. energetyki jądrowej i konwencjonalnej czy wyboru tzw.

„specjalizacji” w OZE.

Do części środowiskowej strategii zgłoszono w konsultacjach społecznych około 140

uwag. Duża część nadesłanych uwag dotyczyło szerszego ujęcia działań koniecznych do

podjęcia w ramach ochrony Polskich Obszarów Morskich oraz rozszerzenia problematyki

jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji.



Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia BEIŚ był kilkukrotnie w 

2013 r (10 I, 31 I, 4 IV) przedkładany na posiedzenie Komitetu Rady 

Ministrów i zdejmowany z porządku obrad ze względu na:

- zgłoszone uwagi nieuwzględnione przez MG, ale zawarte w protokole 

rozbieżności 

- konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz w wyniku dyskusji na 

posiedzeniu, 

- w kwietniu 2013 protokół rozbieżności liczył 2 punkty po rundzie uzgodnień 

pomiędzy MG, MF, MŚ.

Dokumenty na 25.11.2013 r. (w tym czasie wprowadzono zmiany wynikające z 

uzgodnień KRM, ponadto uporządkowano dokument od strony technicznej, 

redakcyjnej i z punktu widzenia aktualności). Po tym etapie KRM przyjął w 

końcu dokument.

12 XII 2013 Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował Radzie Ministrów 

uchwałę w sprawie projektu BEIŚ. Uwagi MF w sprawie zagadnień 

podatkowych pozostawiono w protokole rozbieżności, pozostałe uwagi 

innych resortów (MSP, MNiSW, MIiR, MRiRW oraz RCL) przyjęto. 



Dokumenty na 05.03.2014 r. (od grudnia uaktualniono wszystkie dane liczbowe, 

które prezentowane są w BEIŚ - należało pozyskać nowe dane, pochodzące 

z licznych źródeł. Ponadto kilka tygodni oczekiwano na dane z GIOŚ, 

uzyskiwane za pośrednictwem MŚ).

Z przedłożonego projektu usunięto, na wniosek MŚ, zapis dot. powołania 

Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych.

Dokumenty na 25.03.2014 – przedłożono do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 

Po zdjęciu projektu dokumentu z posiedzenia w dn.18.03.2014 w 

dokumencie uwzględniono zmiany zgłoszone przez MAC tuż przed 

posiedzeniem Rady Ministrów. MAC zwrócił uwagę m.in. na udział 

wojewodów w realizacji BEIŚ. MG wyjaśniło, że może to być przewidziane w 

dokumentach powiązanych i regulacjach prawnych, jeśli będzie zasadne. 

Obecnie oczekuje się na przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów, po czym 

zostanie on upubliczniony na stronie MG. 



Dziękuję za uwagę

Izabella Stańczak

Ministerstwo Gospodarki

Departament Funduszy Europejskich

izabella.stanczak@mg.gov.pl


