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MINING LAW IN POLAND UNTIL 1939 – LEGAL APPROACH

I. Introduction
The beginnings of mining in the Polish lands date back to ancient times –
Palaeolithic mines of flint were discovered, among others, on the north-eastern
1
slopes of the Swietokrzyskie Mountains (Oronsko, Polany and Tomaszow).
The iron industry also developed in Roman times, among others, in the
2
3
4
Swietokrzyskie Mountains, Silesia, near Cracow and Mazovia. The oldest traces
5
listing the places where the mines were located date back to the 12th century,
and are connected with granting the privilege, monastery and goods to the
Benedictine monks in Tyniec – Boleslaw Krzywousty yielded the ad magnum sal in
6
Wieliczka to them in 1105; also Wincenty Kadlubek wrote about the existence
of mines in the 12th century.
7
The first mention of Polish miners was in the bull of Pope Innocent II of 1136
8
and listed the fortunes and income of the Archbishop of Gniezno. The ongoing
economic recovery and the rise in demand for precious metals caused „silver fever”
in Europe at the turn of the 12th and 13th centuries, which intensified the search,
and at the same time caused kings and princes to grant special privileges
to miners. The most important among them was the so-called mining freedom
consisting in the exemption from duties towards the feudal lord and the right
9
to conduct searches and set up mines as well as freedom of movement.
In the 13th and 14th centuries, more and more documents were published
concerning mining, for example documents on solinas by Casimir the Great, on the
mines of Olkusz by Elizabeth of Poland and on Bochnia salinas by Wladyslaw
10
Jagiello. In the 14th century, there occurred the development and increase of the
mining privileges, and granting the rights to individual cities (around 1230,
Wieliczka and, in 1253, Bochnia were granted the German rights, followed by
Olkusz in 1386) was also important; this development also continued in the next
11
centuries. In the 17th and 18th centuries, there was a crisis in Polish mining and
1
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many mines ceased extraction – from the time of Jan Kazimierz, attempts were
made to rebuild the mines in decline. On May 2, 1669, at the Warsaw election
sejm, Michal Wisniowiecki emphasized the unshakeable ownership of the mines
of every person on whose property they were found; such an assurance was also
repeated by John III Sobieski in the Pacta Conventa of 1674, August II in 1699,
August III in 1736 as well as in the agreement of the nation with Stanislaw August
of 1764. In order to expand mining industry, Stanislaw August established the
Mining Commission by the rescript dated 10 April 1782, appointing Bishop
Krzysztof Szembek as its president. In addition to the Commission, Good Order
Commissioners were also appointed by rescripts of 16 January 1771, 24 March
12
1781, 26 February 1785, and 27 September 1785.
II. Mining law in the period of the partitions
After the partitions of the country, in 1794 the Prussian government, and
in 1796, the Austrian government introduced their mining law in the parts of the
country they owned – the Prussian government introduced Allgemeines Landrecht,
Part II, Title XVI vom Bergregal, and the Austrian government – mining law of the
emperor Maximilian II of 1573; after the establishment of the Duchy of Warsaw,
the Napoleonic Code was in force from 1 May 1808, and the provisions of the
preceding Austrian and Prussian governments on mining were no longer in force,
13
however, the French regulations did not replace them in any way.
In 1741, Prussia occupied most of Silesia, which belonged until that time
to the Austrian monarchy. Among the newly conquered land, mining was
developed only in Lower Silesia and it was there in Zloty Stok where the seat of the
14
mining authorities of Silesia was located. Frederick II issued a new uniformed
mining law for Silesia and Klodzko County on 5 June 1769. The new regulations
included all metals and their ores, coal, salt, sulfur, saltpeter, alum and precious
15
and semi-precious stones in the regalia. This privilege also created a separate
16
organization, including officials and supervisors, as well as workers. The Act
of 12 May 1851 on the Equity Ownership of Mining Property, supplemented
additionally in 1852 and 1860, regulated the supervision of mining authorities over
mining and the relationships of miners and metallurgists. Under the Act, the owner
of the mine was not influenced by the mining authorities in the extraction and use
17
of minerals. By issuing the General Mining Ordinance for the Prussian State
of 24 June 1865, the process of shaping of mining law was completed in these
lands. The new law was based on the principles of freedom; among others, mine
18
owners were released from state care.
After the incorporation of Silesia into Prussia, the mining and metallurgical
industries, as well as other spheres of life, were subordinated to the war and
domain chambers in Wroclaw and Glogow – they managed administratively the
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19

former mining offices in the Habsburgs’ times, belonging to the emperor. It was
not until 1769 that the mining law Revidierte Berg-Ordnung introduced for the
20
Duchy of Silesia and Klodzko County constituted new regulations in the field
of mining and metallurgical industry, subordinated to the Mining and Metallurgical
Department in Berlin and to the management of Oberbergamt, that is the Higher
21
Mining Office (HMO). The law granted the right to search for minerals to anyone,
subject to the approval of the HMO, however, if they were found, the law gave
22
precedence to conducting mining and metallurgical works to the landowner.
In the initial period of their rule, the partitioning states sought to seize
the mineral wealth of Galicia, especially the salinas; therefore, the main role of the
mining administration was played by the boards of the state-owned mining
companies, within which mining courts were created as bodies dealing with
23
the affairs of private mines. After the partitions of the country, as a result of the
agreements of 1796, mines near Olkusz were subjected to the management
of Austria and Prussia. The Austrian rule lasted until 1809, when this part of the
country was joined to the Duchy of Warsaw, and then, following the treaty of 3 May
1815, it was declared free and independent; however, after more than 30 years,
by virtue of an agreement of 6 November 1846 and the imperial patent of 11
24
November 1846, these territories were reincorporated into Austria.
After the creation of the Free City of Krakow, the Governing Senate issued
temporary provisions regulating governmental supervision of mines on 27
25
November 1830. Then, in order to regulate the relations of exploration and
extraction of minerals, the assembly of the representatives of the City of Cracow
at the meeting on 13 July 1844 adopted the Mining Act, which was proclaimed
26
by the Senate on 16 July 1844. This act was in force until the entry into force
of the General Austrian Mining Act of 23 May 1854. The Mining Act for the Free
City of Cracow of 1844 finally recognized all the minerals as belonging to the land,
27
except for salt, whose mining constituted a monopoly of the State Treasury.
28
In 1854, the general mining act was issued for the entire Austrian state, which
replaced the acts that had been in force until that time; in the area of the former
29
Free City of Cracow, it was in force from 1859. The general mining act subjected
private mines to the supervision of the state mining authorities and adopted the
30
principle of separation of mining ownership from the land ownership.
19
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In the Kingdom of Poland a similar role to the privilege for the Silesian and
Klodzko miners was played by the Act on the Corps of Miners of 12 March 1817 –
it divided officials and workers employed in government mines and steelworks into
31
eight classes, where the first five encompassed officials. In the following years,
the Act on the Corps of Miners and later the statute of the Mining Association
32
of 1842, which referred only to employees of state-owned plants, were enacted.
The execution of the decree of 2 March 1864 on the peasants’ emancipation led
to the settlement of the issue of the enfranchisement of mining and metallurgical
workers, and article 15 of the decree stated that, with the right to property, every
landlord acquired the exclusive right of ownership of not only the ground but also
33
its inside.
Even before the creation of the Kingdom of Poland, Stanislaw Staszic took
control over the mining industry; in 1824, the Mining Directorate was abolished and
mining industry came under the administration of the Minister of the Treasury
Franciszek Ksawery - Lubecki, who based his plan of economic reconstruction on
a modern basis: iron in the metallurgy and coal in mining, seeking to obtain great
34
sources of income for the State Treasury in the mining and metallurgical industry.
After the fall of the November Uprising, mining and metallurgical plants absorbing
great capital against the backdrop of the initiated work of Minister Lubecki became
a burden to the State Treasury – in these conditions, in 1833, the government
entrusted the management of all mines and steelworks to the established in 1828
35
Polish Bank, to which these plants were heavily indebted.
In September 1816, in the Kingdom of Poland, the Minister of the Interior
presented a project to form the Corps of Miners, modeled on the French corporate
36
organization. The Royal Decree of 12 March 1817 established the Corps
of Miners in the Kingdom, that is a mining organization defining the composition
37
of the Corps, the duties of its members, the mining freedoms and privileges, etc.
Of the two mining principles of civil law: accession and mining regalia, the principle
of belonging of the interior of land to the surface ownership triumphed in the
Kingdom of Poland; however, the Russian occupation was of little importance
to the mining industry as Russia, during the partitions, did not receive areas
38
important for mining.
In the first years of the Kingdom's existence, legal acts were adopted that
39
defined the scope of action and organization of mining authorities. The principle
of mineral accession (as defined by the Napoleonic Code) was adopted, but
no provisions on state oversight of private mines were introduced – such a state
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40

existed until 1870. In 1870, the central Russian authorities dissolved the national
mining department, and its affairs were transferred to the mining department
41
in St Petersburg – then the sale of state plants to private entrepreneurs began.
III. Concepts of mining law in the period of the Second Republic
In the interwar period, in the mining and metallurgical industry, the most
important divisions were coal and iron ore mining and the iron and steel industry
42
based on them. It is also worth drawing attention to the Higher Mining Authority
established in Katowice. According to § 1 of the Ordinance of the Council
of Ministers of 24 June 1922, on the establishment of the Higher Mining Authority
43
in Katowice on the basis of art. 6 of the Act of 16 June 1922 of the Constitution
of the Republic of Poland on extension of the Silesian Voivodeship to the Upper
Silesian lands and some other acts as well as on changes in the legislation in force
44
in those lands and in accordance with art. 1 § 2, sec. 2 of the Polish-German
45
Upper Silesian Convention concluded in Geneva on 15 May 1922,
with
the consent of the provisional Voivodship Council of the Silesian Voivodship, the
establishment of the Higher Mining Authority in Katowice was ordered upon taking
over of the Upper Silesian part by the Republic of Poland granted to it by the
46
decision of the Council of Ambassadors of 20 October 1921. On 23 September
1929, a decree of the Council of Ministers on the territorial scope of operation
47
of the Higher Mining Authority in Warsaw was issued. Pursuant to art. 6 of the
Act of 11 April 1924 on mining authorities, it was decided that the territorial scope
of activity of the Higher Mining Authority in Warsaw would include Warsaw and
voivodships: Warsaw, Lodz, Kielce, Lublin, Bialystok, Vilnius, Novgorod, Polesie,
48
Volhynia, Poznan and Pomerania.
In July 1925, the National Coal Convention was also established, as one
of the recovery and organizational measures of the coal industry. The convention
combined two coal conventions on the basis of an agreement: the Upper Silesian
Convention and the Dabrowa-Krakow General Convention; thus, it covered almost
49
all mines in Poland directly belonging to these two conventions.
On 29 November 1930, the Regulation of the President of the Republic
50
of Poland – Mining Law was issued for the entire Polish state. This led to the
completion of the unification process of a very important sector of the national
51
economy, namely mining. The provisions of the regulation retained granting the
right to search for the ores and coal to private people by the landowner, while
reserving the rock salt, the potassium salts and the Upper Silesian coal for the
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state. Every citizen had the right to a mining search; after discovering the mineral,
they could receive the consent for mining exploitation in the given area; the owner
of the mining area (the specific site) had the exclusive right to search for and
extract the mineral for the mining of which he had been given the consent, but was
obliged to make adequate compensation to the owner of the land. In the Second
Republic of Poland, the Mining and Metallurgy Department and the State Mining
52
Authority were also organized at the Ministry of Industry and Trade. Polish mining
law also stated that managers of mining plants and mining divisions had to have
Polish citizenship, completed higher mining university with a degree in mining
engineering and at least three years of mining practice after obtaining
53
an engineering degree.
The Mining Law Act of 1930 was related to the principle of property law stating
that property rights also include space above and below its surface. According
to art. 1 sec. 6 of the mining law act, the landlord could exercise their property right
to the mineral deposit within their property in all the forms defined by the theory
54
of property right: ownership, use and disposition. As for the group of minerals
of the most important economic importance, the mining law formulated a negative
principle being an exception to the main principle of „minerals belonging to the
ground” – according to this principle, particular minerals in their natural deposits
„were not related to the right of land ownership and could be the subject of mining
55
property conferred on every person under the conditions set forth in this act”. The
state acting as a mining entrepreneur was basically equated with other people –
the state obtained the mining rights in the same way as natural and legal persons
by grantng the right, even if its subject was a mineral reserved for the state (such
56
as coal). The mining law of 1930 was based on the principle of individual private
ownership of mineral deposits, derived either from the right to ownership of the real
57
property or from the mining property right acquired through „granting the right”.
Zygmunt Fenichel emphasized that the law dealt with the following issues:
mining ownership, relationship of the landowner to the owner of the mining field,
rules of management and actions of mining enterprises, organization of mining
authorities, and it also contained a whole range of penal provisions as a comple58
ment, constituting a fairly substantial group of this law (art. 272-320). The author
also emphasized that Polish regulations were based on the tested French and
German legal solutions, which led to the great development of the mining industry
59
and social economy.
It was also pointed out that the mining law of 29 November 1930, in force from
1 January 1932, in practical application, revealed the divergence in its interpretation, in particular Articles 79, points 2 and 3, concerning the powers
60
of foreigners. According to this article, a foreigner, whether a natural or legal
52
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person, owning a mining field could exercise the right of yielding them the land
in accordance with section V of the said law, required for the purposes of their
mining plant only by compulsory seizure, based on the decision of the mining
61
authority, within the procedure indicated in articles 90-98 of the act. However,
if a foreigner, whether a natural or legal person, as a holder of a mining field,
wanted to seize or acquire land or other real estate for the purpose of their plant,
the general provisions concerning the leasing, possession or acquisition
62
of immovable property by foreigners applied – according to article 93 of the act.
It should also be noted that at that time, after the eight-year period
of competitive struggle between the Polish and British coal industries, in 1934,
the conclusion of the Polish-British coal agreement took place. This was very
significant from the point of view of the Polish economy as, after the closure of the
Polish-German border in 1925, exports to overseas markets was a matter
63
of enormous economic importance. Under the agreement, Poland's export
64
volume was dependent on the level of UK exports, with the Polish industry being
forced to relinquish 10% of the previously exported volumes to the advantage
65
of the UK.
Conclusions
To conclude, I would like to state that law was particularly significant for the
mining industry because society and the state were particularly interested
in protecting the public good, and work in extremely difficult and dangerous
conditions required special care – in the Polish lands, in the period prior to the First
World War, the mining law of partitioning states was in force, and thus foreign law,
which only to a small extent took into account Polish legislative interests and
66
traditions. It should be emphasized that very important from the economic point
67
of view was the Upper Silesian Basin, which during the partitions was divided into
three districts, also called separate basins: Upper Silesian – under Prussian rule,
Dabrowa – belonging to the Duchy of Warsaw and later to the Kingdom of Poland,
Cracow – belonging to the Republic of Cracow, and later being under Austrian
68
rule.
Unification of regulations during the Second Republic of Poland led to better
protection of interests of mine owners as well as miners themselves, whose
employment increased during this period. Overall, at the end of 1935, of the total
number of employed workers in the large and medium-sized industry in Poland,
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that is 585,600 workers, 94,600 were employed in the mining industry (including
69
coal mining sector, which employed 71,000 people). Erazm Fryczkowski wrote
in 1937 that there was no other industry in Poland that had a future prospect
70
as good as coal.
Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę kształtowania się prawa górniczego
w Polsce do 1939 r. Niewątpliwie uregulowania prawne były bardzo istotne
z punktu widzenie rozwoju górnictwa na terenach Polski. Świadczyły o tym
pierwsze regulacje przepisów w okresie „wieków średnich”, złożoność rozwiązań
prawnych w okresie zaborów, a także proces unifikacji prawa górniczego w okresie
II RP zakończony uchwaleniem Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z 1930 r. – Prawo górnicze.
Słowa kluczowe: Prawo górnicze, ustawa, zabory, unifikacja, kopalnia,
prawo, II Rzeczpospolita
Summary
The article presents the issue of the development of mining law in Poland until
1939. Undoubtedly, the legal regulations were very important from the point of view
of mining development in Poland. This was evidenced by the first regulations of the
law in the Middle Ages, the complexity of legal solutions during the partitions,
as well as the process of unification of mining law in the Second Republic
of Poland concluded by the adoption of the Regulation of the President of the
Second Republic of 1930 – Mining Law.
Key words: Mining law, act, partitions, unification, mine, law, Second
Republic
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WIZJE I MOŻLIWOŚCI POWOŁANIA EUROPEJSKIEJ
UNII ENERGETYCZNEJ

1. Zagadnienia wstępne
Niezależnie od różnic pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi,
dążeniem przejawianym przez polskich polityków, w odniesieniu do unijnej polityki
energetycznej, od dłuższego czasu było stworzenie europejskiej unii energetycznej. Chociaż poszczególne projekty, opisane w dalszym toku rozważań,
posiadały względem siebie odrębności, to jednak w każdym z nich dało się
zaobserwować jeden trzon, którym była koncepcja solidarności energetycznej.
Klauzula solidarności energetycznej została zawarta w art. 194 ust. 1 Traktatu
1
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym to przepisie wskazano, że dążeniu
do osiągnięcia wszystkich celów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie energii
(a zatem do zapewnienia funkcjonowania rynku energii, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspierania efektywności energetycznej i oszczędności
energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz wspierania wzajemnych
połączeń między sieciami energii) towarzyszyć ma wzgląd na solidarność
(tj. do celów tych należy dążyć w duchu solidarności między Państwami Członkowskimi). Nawiązanie do solidarności znalazło się zresztą w treści wspomnianego
artykułu z inspiracji i na żądanie delegacji polskiej i litewskiej. W doktrynie
podejmuje się próby zidentyfikowania podstawowych komponentów solidarności
2
energetycznej. Według słownikowej definicji solidarności w ogóle, solidarność
stanowi „poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikającej ze zgodności
3
poglądów oraz dążeń”, jak również jest to „odpowiedzialność zbiorowa
4
i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania”.
Pierwszy wymiar definicji bywa uzupełniany o kolejne elementy określające:
przykładowo, słownik Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk objaśnia,
że solidarność to „poczucie wspólnoty z jakąś osobą lub grupą ludzi, objawiające
5
się współdziałaniem, wspieraniem i gestami pomocy”, gdy tymczasem w innym
źródle zdefiniowano solidarność jako „wspólnotę działania podyktowaną wspólnymi
6
interesami”. Solidarność opiera się zatem na wspólnych interesach i mechanizmach kooperacyjnych, skoncentro-wanych na ochronie i urzeczywistnieniu tych
wspólnych interesów, ale – w drugim wymiarze – także na wzajemnej pomocy
(i uwzględnieniu interesów drugiej strony). Pierwszy element, w oderwaniu od
1

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. C 83 z 30.03.2010 r.,
s. 47, dalej jako: „TfUE”
Szerzej I. Przybojewska, Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego. Warszawa 2017, s. 107-147, wraz z przytoczoną tam literaturą
3
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/solidarno%C5%9B%C4%87.html (pobrano
15.07.2017 r.)
4
Ibidem
5
Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN, http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla
=41512&id_znaczenia=4636206&l=22&ind=0 (pobrano 15.07.2017 r.)
6
Słownik języka polskiego, http://sjp.pl/solidarno%C5%9B%C4%87 (pobrano 15.07.2017 r.)
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wzajemnej pomocy, odpowiada w zasadzie treściowo zasadzie lojalnej i szczerej
7
współpracy z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, zgodnie z którym, „Unia
i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego
wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa Członkowskie
podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne, właściwe dla zapewnienia
wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.
Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują
się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii”. Zasada ta dotyczy oczywiście wszystkich sfer aktywności Unii
Europejskiej. Oryginalny charakter, specyficzny dla unijnej polityki w dziedzinie
energii, ma natomiast drugi element koncepcji solidarności energetycznej, a mianowicie powinność udzielania sobie wzajemnej pomocy przez państwa członkowskie.
Wyraża się to nie tylko w najpopularniejszej w Polsce interpretacji koncepcji
solidarności energetycznej, która gwarantowałaby obowiązek wspomożenia
danego państwa członkowskiego w zaopatrzeniu w energię w razie odcięcia
8
dostaw, ale także w uwzględnianiu interesów danego państwa członkowskiego,
przy rozstrzyganiu o kwestiach związanych z energią przez inne państwa
członkowskie. Ten ostatni element widoczny jest na przykład w tzw. klauzuli
Gazpromu, która narzuca podmiotom z państw trzecich podporządkowanie się
unormowaniom prawa unijnego pod rygorem niemożności działania na unijnym
rynku energii w charakterze operatora systemu przesyłowego (z powodu nieuzyskania stosownej certyfikacji). Dodatkowo, zgodnie z art. 11 ust. 8 dyrektywy
9
10
elektroenergetycznej i dyrektywy gazowej, państwa członkowskie w każdym
przypadku „mają prawo odmowy certyfikacji w przypadku, gdy wydanie certyfikacji
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii tego państwa członkowskiego lub dla bezpieczeństwa dostaw energii innego państwa członkowskiego”.
Jak słusznie wskazuje P. Bogdanowicz, postanowienia umożliwiające danemu
państwu członkowskiemu „powołanie się na zagrożenie bezpieczeństwa dostaw
w innym państwie członkowskim, stanowią niewątpliwie wyraz polityki mającej
na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w duchu solidarności
11
pomiędzy państwami członkowskimi”.
Sytuując pojęcie solidarności w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej, należy zauważyć, że chociaż w treści art. 194 ust. 1 TfUE „duch solidarności”
został niejako wyjęty przed nawias (co oznacza, że wszystkie unijne dążenia
w ramach polityki energetycznej, tj. zapewnienie funkcjonowania wewnętrznego
rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii, wspieranie
efektywności energetycznej oraz rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii,
7

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 13, dalej
jako „TUE”
8
J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Solidarność energetyczna Unii Europejskiej (w:) C. Mik
(red.), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej. Toruń 2009, s. 260
9
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, Dz. U. L 211
z 14.08.2009 r., s. 55
10
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Dz. U. L 211
z 14.08.2009 r., s. 94
11
P. Bogdanowicz, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej. Warszawa 2012,
s. 244
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a także wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii, powinny być
realizowane z jego uwzględnieniem), tak naprawdę dotyczy on w podstawowej
mierze kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii. Taki charakter
solidarności energetycznej został zachowany we wszystkich polskich projektach
stworzenia unii energetycznej; chociaż odwoływały się one niekiedy do innych
zadań unijnej polityki energetycznej (jak na przykład do kwestii budowy
transgranicznej infrastruktury), to jednak czyniły to w kontekście realizacji
nadrzędnego i pierwotnego celu, w postaci zapewnienia bezpieczeństwa dostaw
energii czy też surowców energetycznych. Odmienną wizję europejskiej unii
energetycznej przedstawiła, w zaproponowanym pakiecie legislacyjnym, Komisja
Europejska, która stara się łączyć kwestię bezpieczeństwa energetycznego
z polityką klimatyczną, doprowadzając do często występujących kompromisów
12
pomiędzy tymi dwiema sferami. W doktrynie wskazuje się, że w polityce energetycznej należy dążyć do osiągnięcia równowagi pomiędzy czynnikiem ekonomicznym, środowiskowym i politycznym (ten ostatni wiąże się z potrzebą zapewnienia
13
bezpieczeństwa energetycznego), jednak w praktyce problemem jest nie tylko
tarcie na linii pomiędzy zwalczaniem zmian klimatycznych a zapewnianiem
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ale także skomplikowane
14
relacje między poszczególnymi elementami polityki klimatycznej. W doktrynie,
koncepcja europejskiej unii energetycznej, prezentowana przez Komisję
Europejską, była oceniana jako koncentrująca się na rozwoju odnawialnych źródeł
15
energii i połączeń elektroenergetycznych, przesłaniających kwestię bezpieczeństwa dostaw paliw kopalnych. W świetle komunikatu Komisji Europejskiej
„Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej, opartej na przyszłościowej
16
polityce w dziedzinie klimatu” unia energetyczna opierać się ma „na pięciu
wzajemnie się wzmacniających i ściśle powiązanych obszarach, mających na celu
doprowadzenie do większego bezpieczeństwa energetycznego, stabilności
i konkurencyjności: bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie; w pełni
zintegrowany europejski rynek energii; efektywność energetyczna przyczyniająca
się do ograniczenia popytu; dekarbonizacja gospodarki; oraz badania naukowe,
12

N. Gunningham, Confronting the Challenge of Energy Governance, “Transnational Environmental
Law”, 1/2012, s. 125
13
R.J. Heffron, K. Talus, The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift?, “Journal
of World Energy Law and Business”, 9/2016, s. 193; Zob. również L. Hancher, S. Janssen, Shared
Competences and Multi-Faceted Concepts – European Legal Framework for Security of Supply (w:)
B. Barton, C. Redgwell, A. Rønne, D. Zillman (red.), Energy Security. Oxford 2004, s. 85-119
14
Przykładowo wskazano, że promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii może prowadzić do konfliktu, poprzez zmniejszanie emisji w sektorach objętych mechanizmem handlu emisjami,
redukcję zapotrzebowania na uprawnienia emisyjne, obniżenie cen tych uprawnień, a w rezultacie
zmniejszenie bodźców dla przemysłu do inwestowania w rozwiązania niskowęglowe. Tak J.B.
Skjærseth, Linking EU climate and energy policies: policy-making, implementation and reform,
“International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics”, 2016, nr 16, s. 511-512
15
Tak A. Pach-Gurgul, Unia Energetyczna – nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 3/2016, s. 223. Wskazuje ona, że (cyt.) „Priorytet
ponownie został nadany ochronie klimatu i rozbudowie połączeń elektrycznych między państwami
członkowskimi. Natomiast zapisy dotyczące rynku [gazu) ziemnego, wydające się czymś
innowacyjnym, zostały zredukowane i są zaledwie uzupełnieniem treści zasadniczych”.
16
Komunikat Komisji Europejskiego do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Centralnego z 25 lutego
2015 roku „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce
w dziedzinie klimatu” , COM (2015) 80 wersja ostateczna
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17

innowacje i konkurencyjność”. Nie bardzo zatem wiadomo, czym ma różnić się
zakres unijnej polityki energetycznej w ogóle od zakresu unii energetycznej,
dodatkowo, co najmniej ta druga ma implikować kluczową rolę polityki klimatycznej
(już pierwsze zdanie komunikatu brzmi: „Celem stabilnej unii energetycznej, której
podstawą jest ambitna polityka w dziedzinie klimatu (…)”). W dodatku, na obecnym
etapie jest to polityka klimatyczna, idąca w ściśle określonym kierunku
„dekarbonizacji”, co jest równoznaczne z uzupełnieniem o kolejny element dążenia
do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Także jednak propozycja Komisji
Europejskiej w zakresie unii energetycznej odwołuje się, przynajmniej w pewnej
mierze i w wymiarze deklaratywnym, do koncepcji solidarności energetycznej,
bowiem w cytowanym komunikacie wskazano: „Duch solidarności w zakresie
energetyki jest wyraźnie wspomniany w Traktacie i jest centralnym elementem unii
18
energetycznej”.
19
Z kolei konkluzje Rady Europejskiej z 20 marca 2015 roku, choć podkreślały,
że „wszystkie wymiary unii energetycznej są ważne”, to jednak zdawały się
bardziej skupiać na aspektach związanych z klasycznie pojmowanym bezpieczeństwem energetycznym (takim jak wzmocnienie ram prawodawczych
dotyczących bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu, zapewnienie
pełnej zgodności z prawem unijnym wszystkich umów zakupów gazu od dostawców zewnętrznych czy też ocena wariantów zastosowania mechanizmów
dobrowolnego agregowania zapotrzebowania). Powstaje zatem pytanie, co w wizji
przedstawionej przez Komisję Europejską pozostało z polskich projektów i jaki
wpływ będą miały zaproponowane rozwiązania na kwestię bezpieczeństwa
energetycznego w jego klasycznym, wąskim rozumieniu (tj. zagwarantowania
ciągłości dostaw). By móc ustosunkować się do tego zagadnienia, należy najpierw
przedstawić w zarysie kolejne polskie propozycje, a następnie poddać analizie
istotne dla wspomnianej kwestii rozwiązania autorstwa Komisji Europejskiej.
2. Idea unii energetycznej i jej przeobrażenia
Dotychczas pojawiło się przynajmniej kilka projektów odwołujących się do idei
unii energetycznej, które choć w różny sposób to pojęcie rozumiały, to jednak
zawsze posiadały pewne wspólne jądro. Pierwszym polskim projektem
odwołującym się do wspomnianej idei był tzw. pakt muszkieterów, wysunięty
w 2006 roku, projekt porozumienia o wzajemnych gwarancjach dostaw energii
pomiędzy różnymi państwami, kładący nacisk na dywersyfikację surowców i źródeł
dostaw, jak również postulujący rozszerzenie możliwości uczestniczenia w takim
porozumieniu przez państwa NATO. Kolejnym pomysłem była koncepcja
Europejskiej Wspólnoty Energetycznej autorstwa J. Buzka i J. Delorsa z 2010
20
roku. Obejmowała ona m.in. powołanie instytucji dokonującej zakupów gazu dla
wszystkich państw unijnych (co oznacza powrót do propozycji z okresu pracy nad
rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu), a nadto ustanowienie
17

Ibidem
Ibidem
Konkluzje Rady Europejskiej z 20 marca 2015 r., http://www.consilium.europa.eu/pl/press/pressreleases/2015/03/20-conclusions-european-council/ (pobrano 15.07.2017 r.)
20
Tekst Deklaracji Buzek-Delors w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, http://ww
w.sitepres.europarl.europa.eu/president/pl/press/press_release/2010/2010-May/press_release-2010May-4.html (pobrano 15.07.2017 r.)

18
19
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silnych mechanizmów solidarnościowych, zobowiązujących państwa członkowskie
do udzielenia pomocy państwu, które jest zagrożone odcięciem dostaw,
zwiększenie roli Unii w finansowaniu inwestycji w infrastrukturę energetyczną
w krajach uzależnionych od jednego dostawcy czy też wzmocnienie Wspólnoty
Energetycznej. Projekt zakładał również pełne wykorzystanie znajdujących się na
terytorium Unii Europejskiej zasobów surowców energetycznych, takich jak węgiel
i gaz łupkowy. W deklaracji zawierające postulowane elementy unii energetycznej,
J. Buzek i J Delors wskazali: „Musimy zdywersyfikować nasz koszyk energetyczny
polegając w większym stopniu na odnawialnych źródłach energii oraz zwiększając
inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie nowych, zielonych technologii.
Wydajność energetyczna, zarówno w procesie produkcji, jak i końcowego wykorzystania, powinna być kluczowym elementem naszych polityk i wspomóc zmiany
naszych przyzwyczajeń i sposobu życia. Unia Europejska musi mówić jednym
głosem w stosunkach z partnerami zewnętrznymi, zarówno z producentami, jak
i krajami tranzytowymi. Musimy być w stanie połączyć nasz potencjał dostaw oraz
w razie potrzeby przystąpić do skoordynowanych zakupów energii. W perspektywie
długoterminowej, jeżeli zagrozi nam poważny kryzys energetyczny, musimy dysponować wspólnymi rezerwami strategicznymi, zarządzanymi w duchu solidarności
na skalę całego kontynentu”. Był to zatem projekt, który proponował, do pewnego
stopnia oderwanie, kierunków unijnej polityki energetycznej od polityki w dziedzinie
środowiska naturalnego, a zwłaszcza nie inkorporował w swoje ramy polityki
klimatycznej, pomimo odwołania do potrzeby promowania odnawialnych źródeł
i nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii. Ponadto projekt odwoływał
się do konieczności przezwyciężenia „zdefragmentowanego nacjonalizmu”
poszczególnych państw członkowskich w polityce energetycznej, który w literaturze
bywa uznawany za przeciwskuteczny w kontekście możliwości osiągnięcia
21
bezpieczeństwa dostaw energii do Unii Europejskiej postrzeganej jako całość.
Przewidując trudności z osiągnięciem konsensusu państw członkowskich,
zaproponowano rozpoczęcie kooperacji w ramach unii energetycznej na zasadzie
wzmocnionej współpracy – do czego jednak nie doszło. Mechanizm wzmocnionej
22
współpracy mógłby zresztą okazać się pomocny w odniesieniu do każdej
koncepcji wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, poprzez zastosowanie
instrumentów o charakterze kooperacyjnym. Instrument ten przewidziany został
bowiem dla realizacji współpracy między danymi państwami członkowskimi
w zakresie kompetencji niewyłącznych Unii Europejskiej, pod warunkiem,
że współpracę taką zawiązuje co najmniej dziewięć państw członkowskich. Art. 20
ust. 1 akapit drugi TUE wskazuje, że celem wzmocnionej współpracy, jest
sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu
jej integracji oraz że współpraca taka otwarta jest dla wszystkich Państw Członkowskich w dowolnym czasie – jeżeli państwa te spełnią warunki uczestnictwa,
które mogą zostać narzucone w decyzji upoważniającej do nawiązania wzmo21

J.M. Glachant, N. Ahner, Is energy security the objective of the EU energy policy? (w:) J.A. Vinois
(ed.), EU energy law. Volume VI. The Security of Energy Supply in the European Union. DeventerLeuven 2012, s. 18
22
Szerzej na temat wzmocnionej współpracy M. Szwarc-Kuczer, Zróżnicowana integracja i wzmocniona
współpraca w prawie Unii Europejskiej. Warszawa 2005, J. Maliszewska-Nienartowicz, Zasada
wzmocnionej współpracy w prawie Wspólnoty Europejskiej – od Traktatu Amsterdamskiego po projekt
Traktatu Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1/2007
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cnionej współpracy, w przypadku zaś późniejszego przystąpienia, jeżeli zaakceptują związanie dotychczas wypracowanym przez strony wzmocnionej współpracy
dorobkiem prawnym (art. 328 ust. 1 TfUE). Art. 20 ust. 2 TUE umożliwia Radzie
podjęcie decyzji upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy wyłącznie
w ostateczności, jeżeli ustali ona, że cele takiej współpracy nie mogą zostać
osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość. Zatem wzmocniona
współpraca jest przez ramy traktatowe kształtowana jako rozwiązanie ostatniej
szansy. Biorąc pod uwagę kolejne kryzysy i konflikty energetyczne, a jednocześnie
wzrastające zapotrzebowanie na energię, należy uznać, że również ta ostatnia
przesłanka mogłaby zostać uznana za spełnioną.
W kilka lat później kolejny polski projekt powołania unii energetycznej wysunął
23
Donald Tusk. Propozycja z 2014 roku, zakładała w szczególności powołanie
centralnej europejskiej instytucji, która dokonywałaby zakupów gazu dla wszystkich
państw Unii Europejskiej, obowiązek udzielenia pomocy krajowi zagrożonemu
odcięciem dostaw gazu, znaczne zwiększenie finansowania inwestycji w zakresie
infrastruktury energetycznej przez Unię Europejską w odniesieniu do państw
w najwyższym stopniu uzależnionych od importu gazu z Rosji, podpisanie porozumień w zakresie dostaw płynnego gazu ziemnego, a także pełne wykorzystanie
istniejących na terytorium Unii Europejskiej zasobów paliw kopalnych, w tym węgla
i gazu łupkowego.
Osią polskich projektów była zatem za każdym razem kwestia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Wokół tego elementu oscylowały inne dążenia
wpisane w poszczególne projekty, w tym te dotyczące infrastruktury energetycznej
czy zewnętrznej polityki Unii Europejskiej w dziedzinie energii. Do kategorii
podstawowych przeszkód w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw gazu
ziemnego należy niewątpliwie kwestia solidarności energetycznej w aspekcie
wzajemnej pomocy udzielanej państwu zagrożonemu przez Unię Europejską i inne
państwa członkowskie, a z drugiej strony jasne określenie relacji z podmiotami
zewnętrznymi eksportującymi gaz ziemny na terytorium Unii Europejskiej,
co składa się na zewnętrzny wymiar unijnej polityki energetycznej. Warto zatem
przeanalizować, jakie propozycje w odniesieniu do tych dwóch zagadnień
obejmuje koncepcja unii energetycznej przedstawiona przez Komisję Europejską.
3. Bezpieczeństwo dostaw gazu
Centralnym punktem wszystkich polskich projektów unii energetycznej była
kwestia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Tymczasem rozporządzenie
994/2010, przyznaje prymat w zaradzaniu zakłóceniom w dostawach gazu
mechanizmom rynkowym, jakkolwiek rozumiane są one swoiście, jako obowiązki
24
nakładane na przedsiębiorstwa gazowe przez organy regulacyjne. W doktrynie
uznaje się, że mechanizmy rynkowe zdolne są zapewnić wysoki poziom
bezpieczeństwa energetycznego zarówno Unii, jak i poszczególnych państw

23

D. Tusk, A united Europe can end Russia’s energy stranglehold, http://www.ft.com/cms/s/0/91
508464-c661-11e3-ba0e-00144feabdc0.html#axzz3O2uA0e4I (pobrano 15.07.2017 r.)
24
T. Długosz, Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w stanach kryzysowych jako funkcja tzw.
mechanizmów rynkowych (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wybrane węzłowe zagadnienia
współczesnego prawa energetycznego. Kraków 2012, s. 307
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25

członkowskich – ale do pewnego stopnia. Nie są one jednak w stanie w pełni
zastąpić instrumentów o charakterze interwencyjnym, stąd konieczność
dopełnienia regulacji pakietów liberalizacyjnych, unormowaniami bezpośrednio
odnoszącymi się do ingerencji organów unijnych lub państwowych.
Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego środków zapewniających
26
bezpieczeństwo dostaw,
podtrzymując paradygmat prymatu mechanizmów
rynkowych, zawiera jednak określone zmiany. Motywy projektu częstokroć
odwołują się do wzmacniania solidarności między państwami członkowskimi;
podnosi się również, że stosowanie różnych podejść przez dane kraje nie jest
skuteczne w odniesieniu do poważnych zakłóceń dostaw energii, z uwagi na
ograniczony zakres środków podejmowanych przez poszczególne państwa; z tego
względu postuluje się wprowadzenie ściślejszej współpracy między państwami
(motyw 5 rozporządzenia). Wyrazem tego podejścia jest proponowane w projekcie
tworzenie planów zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej
na szczeblu regionalnym, a nie, jak do tej pory, obligatoryjnie na szczeblu
poszczególnych krajów w oderwaniu od siebie nawzajem, a fakultatywnie
na szczeblu grup regionalnych. Jak wskazano w motywie 23 projektu, żeby
„jak najlepiej poprawić stan gotowości, unikając zakłócenia dostaw i łagodząc
jego ewentualne skutki, właściwe organy z danego regionu muszą opracować
plany działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej,
po konsultacji z zainteresowanymi stronami. Plany regionalne powinny uwzględniać specyficzne uwarunkowania każdego państwa członkowskiego. Powinny
one również jasno określać role i odpowiedzialność przedsiębiorstw gazowych
i właściwych organów. W przygotowywanych środkach krajowych należy brać
w pełni pod uwagę regionalne środki zawarte w planie działań zapobiegawczych
27
i planie na wypadek sytuacji nadzwyczajnej”. Z kolei motyw 36 projektu
rozporządzenia przedstawia kolejne kroki, które powinny być zastosowane w razie
stanu nadzwyczajnego w danym państwie członkowskim, wraz z określeniem
stopnia zaangażowania innych państw: „W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w jednym państwie członkowskim, w celu umocnienia solidarności należy
zastosować podejście dwuetapowe. Po pierwsze, wszystkie państwa członkowskie, które wprowadziły podwyższony standard w zakresie dostaw, powinny
ograniczyć go do wartości domyślnych, aby zwiększyć płynność rynku gazu.
Po drugie, jeżeli pierwszy krok nie zapewni niezbędnych dostaw, konieczne
są dalsze środki w sąsiadujących państwach członkowskich, nawet jeśli nie są one
w sytuacji nadzwyczajnej, tak aby zapewnić dostawy dla gospodarstw domowych,
podmiotów świadczących podstawowe usługi społeczne i instalacji systemów
ciepłowniczych w państwie członkowskim dotkniętym sytuacją nadzwyczajną.
Państwa członkowskie powinny wskazać i szczegółowo opisać środki solidarności
w swoich planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, zapewniając sprawiedliwe
28
i równe odszkodowanie dla przedsiębiorstw gazowych”. Jest to novum w porów25

B. Nowak, Gas market liberalization and energy security. Legal and institutional aspects. Warszawa
2012, s. 69
Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, COM/2016/
052 wersja ostateczna
27
Ibidem
28
Ibidem
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naniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia 994/2010, którego słabością jest
niewątpliwie to, że w jego treści próżno szukać jakichś ściśle określonych
konsekwencji ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Głównym instrumentem działania
jest w świetle tego aktu realizowanie przez właściwy organ określonych z góry
działań zgodnie z planem na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i niezwłocznie
powiadamianie Komisji w tym zakresie (art. 10 ust. 6 rozporządzenia). Faktycznie
oznacza to, że w zakresie drugiego szczebla reakcji (po uznaniu niewystarczającego charakteru działań rynkowych), każde z państw członkowskich
podejmuje środki mające na celu zażegnanie sytuacji kryzysowej w faktycznym
oderwaniu od siebie nawzajem. Wydaje się, że zarówno wprowadzenie
obowiązkowego sporządzania planów na szczeblu regionalnym, jak i konieczność
zaangażowania się państw sąsiadujących z państwem dotkniętym stanem
nadzwyczajnym w istotnym zakresie wzmocnią praktyczny wymiar solidarności
energetycznej, która nie znajdowała jak dotąd tak bezpośredniego przełożenia
w konkretnych regulacjach prawnych – choć na szczeblu unijnego prawa
pochodnego można było odnaleźć jej refleksy.
Plany zapobiegawcze art. 7 ust. 1 lit. a) projektu określa jako obejmujące
środki, które należy wprowadzić w celu wyeliminowania lub ograniczenia
zidentyfikowanych źródeł ryzyka w regionie, w tym źródeł ryzyka o wyłącznie
krajowym charakterze; tymczasem plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej mają
zawierać środki, które należy wprowadzić w celu wyeliminowania lub złagodzenia
skutków zakłóceń w dostawach gazu w regionie, w tym zdarzeń o wyłącznie
krajowym charakterze. Podobną klasyfikację zawiera obecnie obowiązujące
rozporządzenie w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego. Oba typy planów, w myśl projektu mają być wspólnie opracowywane
przez właściwe organy państw członkowskich w poszczególnych regionach.
Dodatkowo, plany te podlegają ocenie Komisji Europejskiej, która zgodnie
z art. 7 ust. 4 projektu ma prawo wydać „opinię zawierającą zalecenie wprowadzenia zmiany w danym planie działań zapobiegawczych lub planie na wypadek
sytuacji nadzwyczajnej, jeżeli stwierdzi, że plan zawiera jeden z następujących
elementów:
a) jest nieskuteczny w ograniczaniu źródeł ryzyka określonych w ocenie
ryzyka;
b) jest niespójny z ocenionymi scenariuszami ryzyka lub planami w innym
regionie;
c) może zakłócać konkurencję lub utrudniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii;
d) jest niezgodny z przepisami niniejszego rozporządzenia lub z innymi
przepisami prawa Unii;
e) zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu do innych państw członkowskich lub
29
Unii jako całości”.
W przypadku rozbieżności zdań między Komisją Europejską a organami,
Komisja w terminie trzech miesięcy od uzyskania stanowiska organów może
przyjąć decyzję o żądaniu zmiany danego planu. Jak należy sądzić, decyzja
ta ma charakter wiążący wobec właściwych organów, skoro następnie organy
te „przyjmują i publikują plan w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia
29

Ibidem
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30

o decyzji Komisji”. Wyrazem solidarności między państwami członkowskimi
Unii Europejskiej jest również potrzeba uwzględniania, w ocenie skutków wszelkich
zapobiegawczych środków nierynkowych, potencjalnego wpływu na „bezpieczeństwo dostaw gazu w sąsiadujących państwach członkowskich, zwłaszcza
w przypadku środków, które mogą prowadzić do zmniejszenia płynności na
rynkach regionalnych lub ograniczenia przepływów do sąsiadujących państw
31
członkowskich” (art. 8 ust. 4 lit. c) projektu rozporządzenia). Co więcej, Komisja
może zażądać zmiany lub wycofania środka, jeżeli prawdopodobne jest, że środek
ten stanowił będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw w innym państwie
członkowskim (art. 8 ust. 5 lit. d) projektu rozporządzenia); decyzja ta jest wiążąca,
ponieważ przyjęty środek może wejść w życie dopiero po jego zatwierdzeniu przez
Komisję albo po jego zmianie zgodnie ze wspomnianą decyzją Komisji. Podobne
nawiązania do respektowania interesów innych państw w tym zakresie pojawiają
się w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 994/2010, jednak nie są one poparte
konkretnymi zobowiązaniami pomocowymi poszczególnych państw.
Wzmocnienie mechanizmu solidarności energetycznej zapewniają postanowienia odnoszące się do stanów kryzysowych. W porównaniu do dawniejszej
32
dyrektywy 2004/67/WE, ani obecnie obowiązujące rozporządzenie, ani nowy
projekt nie przewidują ścisłych kryteriów obligujących do ogłoszenia określonego
stopnia stanu kryzysowego. Swoboda interpretacyjna w tym zakresie ma
niewątpliwie na celu zapewnienie pożądanego luzu decyzyjnego – sztywne kryteria
w postaci odcięcia określonej ilości dostaw w skali całej Unii sprzyjały pomijaniu
interesów państw czy regionów importujących mniejszą ilość gazu. Rozwiązania
dyrektywy 2004/67/WE przewidywały bowiem wdrożenie odpowiednich działań
na szczeblu Unii dopiero, gdyby ta była narażona przez co najmniej osiem tygodni
na ryzyko utraty ponad 20% dostaw gazu ziemnego z państw trzecich (a i to tylko
pod warunkiem, że sytuacji tej nie można byłoby adekwatnie zaradzić środkami
krajowymi). Obecne ramy prawne zdają się iść dalej w kierunku realizacji idei
solidarności energetycznej, gdyż nie wyznaczają ścisłego poziomu, po osiągnięciu
którego dochodziłoby do wdrożenia mechanizmów interwencyjnych. Jak wskazano
33
w doktrynie, definicja „poważnego zaburzenia dostaw” z art. 2 pkt 2 w związku
z motywem 17 uprzednio obowiązującej dyrektywy nie objęłaby nawet rocznej
przerwy w dostawach gazu do państw członkowskich położonych przy wschodniej
granicy Unii Europejskiej. Dlatego słusznie zauważa się, że dyrektywa 2004/67/WE
była nadal wyrazem egoizmu państw członkowskich, sądzących, że bezpieczeństwo dostaw leży w granicach ich wyłącznych kompetencji, z pominięciem roli Unii
34
Europejskiej.
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zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE,
Dz. U. L 295 z 12.11.2010 r., s. 1
33
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Jak stwierdzają M. Swora i Z. Muras, przepisy dotyczące unijnego mechanizmu koordynacji okazały się bezużyteczne w sytuacji ukraińsko-rosyjskiego
35
kryzysu gazowego z 2009 roku. Z pewnością nie bez wpływu był w tym zakresie
bardzo sztywny charakter przepisów dyrektywy. Dlatego nowy projekt, w ślad
za obecnie obowiązującym rozporządzeniem, nie wprowadza kryteriów ilościowych
i kategoryzuje stany kryzysowe wyłącznie poprzez odniesienie się do kryteriów
ocennych. Stany kryzysowe zostały podzielone na: stan wczesnego ostrzeżenia,
ogłaszany, „gdy istnieją konkretne, poważne i wiarygodne informacje, że może
dojść do zdarzenia, które prawdopodobnie spowoduje znaczne pogorszenie się
sytuacji w zakresie dostaw i prawdopodobnie doprowadzi do stanu alarmowego lub
36
stanu nadzwyczajnego (…)”; stan alarmowy, ogłaszany, „gdy wystąpi zakłócenie
w dostawach lub nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, które powoduje
znaczne pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw, ale rynek nadal jest w stanie
zniwelować to zakłócenie lub zaspokoić zapotrzebowanie bez potrzeby stosowania
37
środków nierynkowych”; oraz stan nadzwyczajny, ogłaszany „w przypadku
nadzwyczajnie wysokiego zapotrzebowania na gaz, znacznego zakłócenia
w dostawach lub innego znacznego pogorszenia sytuacji w zakresie dostaw oraz
w przypadku gdy wdrożono wszystkie stosowne środki rynkowe, ale dostawy gazu
są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego zapotrzebowania na gaz, tak
że konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków nierynkowych, aby zabezpie38
czyć dostawy gazu (…)”. Widoczna jest, podobnie jak w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu, logika działania w pierwszym rzędzie poprzez środki rynkowe.
Stany kryzysowe, w zależności od zasięgu zagrożenia, mogą być ogłaszane
w poszczególnych państwach członkowskich, w regionach Unii bądź w całej Unii.
W czasie stanu nadzwyczajnego państwa członkowskie obowiązane są dopilnować, aby „nie wprowadzano środków, które prawdopodobnie stanowiłyby poważne
39
zagrożenie dla sytuacji w zakresie dostaw gazu w innym państwie członkowskim”
oraz aby został utrzymany transgraniczny dostęp do infrastruktury, „w zakresie
możliwym pod względem technicznym i z zachowaniem bezpieczeństwa”
40
(art. 10 ust. 4 lit. b) i c) oraz art. 11 ust. 4 lit. b) i c) projektu rozporządzenia).
Podobne postanowienia zawiera obecnie obowiązujące rozporządzenie. Kompetencje kontrolne, aczkolwiek o ograniczonym charakterze, ma w takiej sytuacji
Komisja Europejska, która może zażądać zmian między innymi wtedy, gdy przyjęte
środki stoją w sprzeczności z tymi wymogami. Jeżeli ostateczna decyzja
właściwego organu odbiega od stanowiska Komisji, właściwy organ winien przedstawić uzasadnienie takiej decyzji (art. 10 ust. 5 in fine projektu rozporządzenia).
Wszystkie wyżej omówione regulacje projektu przyczyniają się niewątpliwie
do wzmocnienia solidarności energetycznej między państwami członkowskimi
Unii Europejskiej. Jednak w sposób szczególny do tej wartości odnoszą się
postanowienia art. 12 projektu rozporządzenia, obligujące państwa członkowskie
do udzielenia pomocy państwu, które ogłosiło stan nadzwyczajny. Pomoc ta obej35

M. Swora, Z. Muras, Komentarz do art. 1 (w:) M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne.
Komentarz. Warszawa 2010, s. 88
Ibidem
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Ibidem
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muje dostosowanie standardu dostaw (ust. 1), a w państwach, których system jest
bezpośrednio połączony z systemem dotkniętego państwa, także ograniczenie
dostaw tylko do niektórych kategorii odbiorców w tych państwach sąsiadujących.
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 projektu rozporządzenia: „Dopóki nie są zapewnione dostawy gazu do gospodarstw domowych, podmiotów świadczących
podstawowe usługi społeczne i instalacji systemów ciepłowniczych w państwie
członkowskim, które ogłosiło stan nadzwyczajny, mimo zastosowania środka,
o którym mowa w ust. 1 [to jest mimo dostosowania standardu dostaw – przyp.
aut.], dopóty nie kontynuuje się dostaw gazu do odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe, podmioty świadczące podstawowe usługi społeczne
i instalacje systemów ciepłowniczych w każdym innym państwie członkowskim,
którego system jest bezpośrednio połączony z systemem państwa członkowskiego,
które ogłosiło stan nadzwyczajny, w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostaw
gazu do gospodarstw domowych, podmiotów świadczących podstawowe usługi
społeczne i instalacji systemów ciepłowniczych w państwach członkowskich, które
41
ogłosiły stan nadzwyczajny”. Środek ten jest wprowadzony w celu zapewnienia
możliwości dostarczania gazu do gospodarstw domowych, podmiotów świadczących podstawowe usługi społeczne i instalacji systemów ciepłowniczych
w państwie członkowskim znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej. Konkretne
warunki świadczenia takiej pomocy są przedmiotem wzajemnych ustaleń państw
członkowskich, których systemy są ze sobą bezpośrednio połączone. Dotyczy
to kwestii technicznych, prawnych i finansowych, mogących odnosić się m.in.
do stosowanych cen gazu, wykorzystania połączeń międzysystemowych, w tym
zdolności przepływu w obu kierunkach, ilości gazu i pokrycia kosztów odszkodowań. Postanowienia te można określić jako przełomowe dla rzeczywistego
wdrożenia koncepcji solidarności energetycznej.
Jak słusznie wskazuje P. Turowski, w odniesieniu do obecnej w polskich
projektach powołania unii energetycznej propozycji wspólnych zakupów gazu
za pośrednictwem stworzonej do tego celu agencji, „projekt ten od początku
miał niewielkie szanse na realizację. Wymagałby bowiem zgody wszystkich
zainteresowanych, o którą bardzo trudno z uwagi na różnice interesów. Łatwo
zauważyć, że państwa kupujące najtaniej gaz od Rosji nie miałyby interesu,
aby uczestniczyć w działaniach nieprzynoszących im korzyści. Nie dość że nie
dostałyby tańszego gazu, to jeszcze mogłyby utracić przewagę konkurencyjną nad
pozostałymi. Przewaga jednych państw nad innymi wywodzi się wprost nie tylko
z faktu, że jedni kupują paliwo taniej, ale też z faktu, że pozostali muszą płacić
więcej i tym samym ich gospodarki stają się mniej konkurencyjne. Z tej przyczyny
nie jest w interesie tych pierwszych ewentualne zrównanie cen dla wszystkich
42
odbiorców”. Ten element poszczególnych polskich projektów unii energetycznych
został właściwie zredukowany do enigmatycznej wzmianki w przywoływanym
już komunikacie „Strategia ramowa…”: „Komisja oceni możliwości stworzenia
mechanizmów dobrowolnego agregowania zapotrzebowania na wspólne zakupy
gazu w sytuacjach kryzysowych oraz wówczas, gdy państwa członkowskie
są zależne od jednego dostawcy. Rozwiązanie to musiałoby być w pełni zgodne
41
42
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43

z przepisami WTO i przepisami UE dotyczącymi konkurencji”. W odniesieniu
do tej kwestii, należy wskazać, że pomimo propozycji w tym zakresie, nie
wprowadzono mechanizmu blokowego zakupu gazu przez Unię Europejską jako
instrumentu w ramach rozporządzenia 994/2010. Jak podnosi się w literaturze,
zakup taki wymagałby zawarcia mieszanej umowy międzynarodowej przez
44
państwa członkowskie i Unię Europejską z państwem-eksporterem.
Brak
inkorporowania omawianego pomysłu do koncepcji przedstawionej przez Komisję
Europejską nie oznacza jednak, że proponowane zmiany w zakresie unormowań
dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu są pozbawione
znaczenia. W szczególności wyrażone wprost zobowiązanie konkretnie wskazanej
kategorii państw do pomocy państwu dotkniętemu przez stan nadzwyczajny może
odgrywać istotną rolę w realizacji tego celu w kontekście całej Unii Europejskiej.
4. Mechanizm jawności umów energetycznych
Elementem koncepcji unii energetycznej jest również wzmocnienie mechanizmu jawności umów energetycznych, dokonane poprzez zastąpienie dotychczas
45
46
obowiązującej w tej materii decyzji nową regulacją. Jak wskazuje motyw
6 nowej decyzji ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do
umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między
państwami członkowskimi a państwami trzecimi, poprzednio obowiązująca decyzja
„opierała się w dużej mierze na ocenie umów międzyrządowych dokonywanej
przez Komisję już po ich zawarciu przez państwa członkowskie z państwem
trzecim. Doświadczenie zebrane w ramach wykonywania decyzji nr 994/2012/UE
wykazało, że ocena przeprowadzona ex post nie wykorzystuje w pełni możliwości
zapewnienia zgodności umów międzyrządowych z prawem Unii. W szczególności
umowy międzyrządowe często nie zawierają odpowiednich klauzul dotyczących
rozwiązania ani klauzul dostosowawczych, które umożliwiłyby państwom
członkowskim usunięcie niezgodności umowy międzyrządowej z prawem Unii
w rozsądnym terminie. Ponadto, po uzgodnieniu stanowisk sygnatariuszy, istnieje
47
presja polityczna, aby nie zmieniać już żadnych aspektów umowy”. Dlatego nowa
decyzja znosi fakultatywny jak do tej pory element zgłaszania Komisji Europejskiej
przez państwa członkowskie umów energetycznych na etapie ich negocjowania.
Obecnie, aby „uniknąć niezgodności z prawem Unii i zwiększyć przejrzystość,
państwa członkowskie powinny bezzwłocznie informować Komisję o zamiarze
podjęcia negocjacji dotyczących nowych umów międzyrządowych lub zmian
w takich umowach. Komisja powinna być regularnie informowana o postępach
w negocjacjach. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zwrócenia się
43
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do Komisji, aby wzięła udział w negocjacjach jako obserwator. Komisja powinna
mieć możliwość wystąpienia z żądaniem uczestnictwa w negocjacjach w chara48
kterze obserwatora” (motyw 8 decyzji 2017/684).
Uczestnictwo Komisji
Europejskiej w charakterze obserwatora wymaga jednak pisemnej zgody
zaangażowanego państwa członkowskiego (art. 4 ust. 2 in fine nowej decyzji).
Ponadto w czasie rokowań w odniesieniu do danej umowy międzyrządowej,
„Komisja powinna mieć możliwość doradzania zainteresowanemu państwu
członkowskiemu sposobów uniknięcia niezgodności takiej umowy z prawem Unii.
W ramach tego doradztwa Komisja powinna mieć również możliwość zwrócenia
zainteresowanemu państwu członkowskiemu uwagi na odpowiednie cele unijnej
polityki energetycznej, zasadę solidarności między państwami członkowskimi oraz
przyjęte przez Radę stanowisko Unii lub konkluzje Rady Europejskiej” (motyw
49
9 decyzji 2017/684). Fakultatywny charakter będzie miało natomiast zgłaszanie
przez państwa członkowskie instrumentów niewiążących, takich jak protokoły
ustaleń, wspólne oświadczenia, wspólne działania czy wspólne kodeksy
postępowania, natomiast obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia, to jest zgłoszenia
dokonanego przed zawarciem danego porozumienia, będzie objęta każda
przedmiotowo istotna umowa międzyrządowa. Zgodnie z art. 2 pkt 1) nowej
decyzji, umowa międzyrządowa w rozumieniu tego aktu prawnego „oznacza
prawnie wiążącą umowę, niezależnie od jej formalnej nazwy, między co najmniej
jednym państwem członkowskim a co najmniej jednym państwem trzecim lub
między co najmniej jednym państwem członkowskim a organizacją międzynarodową, która dotyczy albo zakupu energii, handlu nią, jej sprzedaży, przesyłu,
magazynowania lub dostawy w co najmniej jednym państwie członkowskim lub
do co najmniej jednego państwa członkowskiego, albo też budowy lub eksploatacji
infrastruktury energetycznej z fizycznym połączeniem z co najmniej jednym
50
państwem członkowskim”. Należy podkreślić, że decyzja mówi o „jak najwcześniejszym” zgłoszeniu zamiaru podjęcia z państwem trzecim negocjacji w celu
zawarcia lub zmiany takiej umowy międzyrządowej, w każdym zaś razie winno
to nastąpić przed rozpoczęciem rokowań (art. 3 ust. 1 nowej decyzji). Komisja
powinna być także na bieżąco informowana o postępach w negocjacjach
(art. 3 ust. 2 nowej decyzji). Po ustaleniu wszystkich kwestii będących przedmiotem rozmów, ale, jak podkreślono w decyzji, przed formalnym zamknięciem
negocjacji, gotowy projekt wraz z załącznikami powinien zostać przedłożony
Komisji, aby ta mogła dokonać oceny ex ante pod kątem zgodności takiego
projektu z prawem unijnym, w sposób opisany w art. 5 nowej decyzji. Państwo
członkowskie może ratyfikować umowę międzyrządową w kształcie, który jest
przedmiotem wątpliwości Komisji powziętych w trakcie oceny ex ante, ale musi
przedstawić pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Elementem hamującym tego
rodzaju postępowanie, wbrew stanowisku Komisji, może być zapowiedź z motywu
25 nowej decyzji, który wskazuje, że jej postanowienia „powinny pozostawać bez
uszczerbku dla stosowania przepisów Unii w zakresie uchybień zobowiązaniom
państwa członkowskiego, pomocy państwa i konkurencji. W szczególności,
Komisja ma prawo do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zgodnie
z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w przypadku
48
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uznania, że państwo członkowskie uchybiło jednemu ze zobowiązań, które ciążą
51
na nim na mocy TFUE”. Co ciekawe, podobna wzmianka znajdowała się również
w poprzednio obowiązującej decyzji. Budzi wątpliwości, czy tego rodzaju
przypomnienie o możliwości skorzystania z elementu sankcyjnego stanowiło dla
państw członkowskich zachętę, czy może raczej odstraszało je od wykorzystania
możliwości powiadomienia Komisji o trwających rokowaniach. W każdym razie,
wiele państw wolało kwestie porozumień w dziedzinie energii załatwiać bez
angażowania instytucji unijnych, traktując je jako przynależne do ich suwerenności,
dlatego, jak łatwo się domyśleć, praktycznie nie korzystano z możliwości
uprzedniego zgłaszania zamiaru zawarcia umów. Było tak pomimo faktu, że
w trwających bilateralnych negocjacjach w przedmiocie umów w dziedzinie energii,
Komisja Europejska niejednokrotnie okazywała się ona przydatna. Tak było
na przykład w rozmowach między Polską a Rosją, w których występująca niejako
w roli mediatora. czy też arbitra. Komisja wymusiła wprowadzenie wymogów
unbundlingu na gazociągu jamalskim, co umożliwiło korzystanie przez Polskę
z tzw. wirtualnego rewersu.
Wspomniana ocena ex ante projektu umowy międzyrządowej w dziedzinie
energii obejmuje kilkuetapowy mechanizm sprawdzania jej zgodności z prawem
unijnym. W terminie pięciu tygodni od zgłoszenia kompletnego projektu wraz
z załącznikami, Komisja Europejska może powiadomić państwo członkowskie
o wszelkich wątpliwościach co do zgodności projektu umowy międzyrządowej lub
zmiany umowy z prawem Unii. Bezskuteczny upływ zakładanego terminu
powoduje fikcję decyzji pozytywnej (w postaci braku zastrzeżeń do przedłożonego
projektu), co kończy procedurę. Jeżeli jednak Komisja Europejska zgłosi swoje
wątpliwości w przepisanym terminie, ma ona kolejne dwanaście tygodni na
przedłożenie państwu członkowskiemu opinii co do „zgodności projektu umowy
międzyrządowej lub zmiany umowy z prawem Unii, w szczególności z przepisami
52
dotyczącymi wewnętrznego rynku energii oraz z unijnym prawem konkurencji”.
W tym przypadku bezskuteczny upływ terminu również jest jednoznaczny
z przyjęciem, że Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń. Artykuł 5 zawiera także swoistą
klauzulę standstill, która powstrzymuje państwa członkowskie przed podpisaniem,
ratyfikowaniem lub wyrażeniem zgody na umowę, dopóki nie upłyną wyżej
wskazane terminy na wyrażenie stanowiska przez Komisję. Opinia Komisji
powinna być brana pod uwagę „w najwyższym stopniu” (art. 5 ust. 4 in fine nowej
decyzji). Wydaje się, że takie ukształtowanie pozycji Komisji Europejskiej w nowej
decyzji daje tej instytucji realne możliwości odgrywania przypisywanej jej roli
„strażniczki traktatów”. Co prawda, zawarcie umowy przez dane państwo mimo
weta Komisji pozostaje jego decyzją, jednak państwo takie musi liczyć się
z określonymi konsekwencjami, wyrażającymi się w szczególności w ryzyku
zarzutu niewywiązywania się z traktatowych zobowiązań państwa członkowskiego
– z czym, w dalszym toku wypadków, może wiązać się nałożenie sankcji
finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Interesującym elementem decyzji w sprawie mechanizmu wymiany informacji
jest również art. 9 ust. 2 tej decyzji, w którym Komisja została zobligowana
do opracowania, w terminie do 3 maja 2018 roku, „na podstawie najlepszych
51
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praktyk i po konsultacji z państwami członkowskimi, opcjonalne klauzule wzorcowe
i wskazówki, w tym wykaz przykładowych klauzul, które nie są zgodne z prawem
53
Unii i w związku z tym nie powinny być stosowane”.
Dotyczyć może
to w szczególności zakazów odsprzedaży surowca bądź też klauzul wprowadzających obligatoryjne mechanizmy podziału zysków w przypadku odsprzedaży,
czyli tzw. klauzule terytorialne. W ocenie autora może to prowadzić do ukrócenia
praktyk kontrahentów zewnętrznych, naruszających unijne prawo konkurencji,
w tym nadużywania pozycji dominującej poprzez narzucanie niesłusznych cen
zakupu gazu.
Mechanizm jawności zostanie również prawdopodobnie rozszerzony na
umowy dotyczące dostaw gazu, które nie mają charakteru międzypaństwowego,
a zawierane są między podmiotami prywatnymi, to jest przedsiębiorstwami
energetycznymi. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 6 projektu rozporządzenia
w przedmiocie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego: „Aby umożliwić właściwym
organom i Komisji dokonanie oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa dostaw
gazu na szczeblu krajowym, regionalnym i unijnym, przedsiębiorstwa gazowe
przekazują:
a) zainteresowanym właściwym organom następujące informacje na temat
umów na dostawy gazu zawartych na okres dłuższy niż rok:
- okres obowiązywania umowy;
- łączne ilości gazu będące przedmiotem umowy, w skali roku oraz
średnio miesięcznie;
- określone w umowie maksymalne dzienne ilości gazu w przypadku
stanu alarmowego lub stanu nadzwyczajnego;
- określone w umowie punkty dostawy;
- minimalne dzienne, miesięczne i roczne ilości gazu;
- warunki wstrzymania dostaw gazu;
b) właściwemu organowi oraz Komisji niezwłocznie po zawarciu lub zmianie
umów na dostawy gazu na okres dłuższy niż rok (…) które pojedynczo
lub łącznie z innymi umowami z tym samym dostawcą lub jego
przedsiębiorstwami powiązanymi zapewniają ponad 40% rocznego zużycia
gazu ziemnego w danym państwie członkowskim.
Obowiązek przekazywania informacji nie obejmuje zmian dotyczących jedynie
cen gazu. Obowiązek przekazywania informacji ma również zastosowanie
do wszystkich umów handlowych istotnych dla realizacji umowy na dostawy
54
gazu”. Dodatkowo właściwy organ lub Komisja Europejska mogą uznać, że także
inna umowa na dostawy gazu może mieć wpływ na bezpieczeństwo dostaw
w danym państwie członkowskim, regionie albo w całej Unii Europejskiej – w takim
przypadku można zażądać od tego przedsiębiorstwa gazowego przedłożenia
wspomnianej umowy w celu dokonania oceny jej wpływu na bezpieczeństwo
dostaw, zaś żądanie to może również dotyczyć wszelkich umów handlowych
istotnych dla realizacji danej umowy na dostawy gazu (art. 13 ust. 7 projektu rozporządzenia). Postanowienia te są istotne dla uszczelnienia mechanizmu jawności,
ponieważ ograniczenie tego mechanizmu tylko do umów międzyrządowych, poten-

53
54

Ibidem
Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące środków…, op. cit.

513

______________________________________________________________________________________________

cjalnie kreuje sposobność jego omijania. Tymczasem umowy między podmiotami
prywatnymi, mają niekiedy większe znaczenie i wagę niż porozumienia międzyrządowe.
Zakończenie
Chociaż rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską w odniesieniu
do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego są mniej ambitne niż
propozycje polskich projektów unii energetycznych, to jednak niewątpliwie
stanowią one wartość dodaną, zwłaszcza jeżeli idzie o wzmocnienie tego wymiaru
solidarności energetycznej, który odwołuje się do wzajemnej pomocy świadczonej
przez Unię Europejską i poszczególne państwa członkowskie, jak również
do brania pod uwagę interesów innych państw w kreowaniu własnej polityki
w dziedzinie energii. Rozwiązania te należy zatem ocenić jako krok naprzód,
w szczególności w kontekście pogłębiającego się nacisku organów unijnych
na kwestie klimatyczne – wobec którego, należy stale liczyć się z ryzykiem
niedostatecznego brania pod uwagę względów związanych z bezpieczeństwem
dostaw.
Streszczenie
Niniejszy artykuł zawiera analizę nowych rozwiązań w zakresie niektórych
elementów koncepcji unii energetycznej, zaproponowanej na szczeblu prawa
unijnego przez Komisję Europejską, a mianowicie bezpieczeństwa dostaw gazu
ziemnego i mechanizmu jawności umów energetycznych. Przedmiotem badań
jest również ewolucja dotychczasowych koncepcji urzeczywistnienia unii energetycznej, ukazująca przeobrażenia nakierowane na zwiększenie roli polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: unia energetyczna, jawność umów energetycznych,
bezpieczeństwo dostaw, solidarność energetyczna, polityka energetyczna Unii
Europejskiej
Summary
The present article comprises analysis of new solutions within the scope
of certain elements of the concept of energy union, proposed at the level
of European Union law by the European Commission, i.e. security of supplies
of natural gas and mechanism of transparency pertaining to energy agreements.
The subject of examination constitutes also evolution of past projects of realization
of energy union, demonstrating transformations directed to increase the role
of climate policy of the European Union.
Key words: energy union, transparency of energy agreements, security
of supply, energy solidarity, energy policy of the European Union
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Błażej PILARCZYK
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
KONSEKWENCJE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WSPARCIA W FORMIE
PRAW MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADECTW POCHODZENIA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W POLSCE

Wstęp
Ciągłe poszukiwanie efektywnego i skutecznego systemu wsparcia wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) staje się priorytetem polityki
gospodarczej Państwa. W tym celu wprowadzane są rozwiązania w postaci
regulacji prawnych mających stymulować wytwarzanie energii z OZE. Wprowadzane uregulowania prawne stanowią zachęty finansowe dla potencjalnych
inwestorów zdecydowanych ulokować posiadany kapitał w przedsięwzięcia
obarczone wysokim ryzykiem oraz długim terminem zwrotu. Dostępne technologie
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odznaczają się niską
wydajnością, ze względu na duże uzależnienie od warunków pogodowych.
Jednakże podejmowane działania inwestycyjne w tym obszarze są wielce
pożądane, przede wszystkim ze względu na bardziej przyjazne środowisku
naturalnemu pozyskiwanie energii z tych źródeł w porównaniu do źródeł
tradycyjnych (kopalnych). Kolejną przesłanką przemawiającą za wspieraniem
„zielonych” technologii wytwarzania energii jest wyczerpywanie się zasobów
energetycznych takich jak ropa, gaz, węgiel. Eksploatacja kopalin wymaga obecnie
coraz wyższych nakładów finansowych oraz wykorzystania coraz bardziej
zaawansowanych technologii wydobywczych. Wzrasta również w coraz większym
stopniu zapotrzebowanie krajowych gospodarek na energię elektryczną. Czynniki
te sprawiają, że inwestowanie w zaawansowane technologie wykorzystujące
odnawialne źródła energii staje się ważnym elementem rozwoju gospodarczego.
Celem opracowania jest prezentacja polskiego systemu wsparcia wytwarzania
energii elektrycznej z OZE w postaci systemu zielonych certyfikatów oraz ocena
jego funkcjonowania. Analizy dokonano w aspekcie osiągnięcia zamierzonych
celów przejawiających się wzrostem wytwarzania energii z OZE, ze szczególnym
uwzględnieniem dominującej technologii wytwarzania jaką są turbiny wiatrowe.
W analizie uwzględniono również kształtowanie się cen energii elektrycznej
oraz cen zielonych certyfikatów. Obie wartości stanowią podstawowy element
w przychodach, znajdujący odzwierciedlenie w rachunku ekonomicznej
opłacalności inwestycji w turbiny wiatrowe. Okresem analizy objęto lata 2005-2017,
tj. od momentu wprowadzenia systemu ustawą Prawo energetyczne do czasu,
kiedy efekt jego oddziaływania na wytwarzanie energii z OZE zostaje stopniowo
ograniczany i zastępowany nowym systemem wsparcia. W pracy zastosowano
metodę analizy opisowej.
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Systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł w Polsce
Energia elektryczna wytworzona w 2016 r. w Polsce zgodnie z danymi
1
opracowania statystycznego GUS wynosiła z węgla kamiennego (47,7%), węgla
brunatnego (30,5%), wiatru (7,5%), paliw gazowych (4,7%), biomasy (4,2%) oraz
pozostałych nośników (5,4%). W raporcie British Petroleum „Six mega-trends
that could shape the future of energy”, opublikowanym w styczniu 2017 roku
zaprezentowano zmiany jakie przechodził światowy sektor energetyczny. Raport
ukazuje, iż w początkowej fazie rozwoju sektora energetycznego na świecie
dominującym paliwem było drewno, później węgiel i ropa naftowa. Od początku
XXI wieku odnotować należy gwałtownie rosnące znaczenie gazu ziemnego,
a jeszcze szybciej rozwijają się odnawialne źródła energii. Rozwój ten
spowodowany jest w dużym stopniu malejącymi kosztami produkcji technologii
OZE. Dla energii ze słońca (fotowoltaiki) koszty spadły w ostatnich latach o 80%,
a dla energetyki wiatrowej o 50%. W Polsce również dokonuje się w ostatnich
2
kilkunastu latach dynamiczny rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.
W wyniku konieczności dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, spowodowanej dużym naciskiem na ochronę środowiska, jak również bezpieczeństwem
energetycznym państwa, podejmowane zostają działania legislacyjne zmierzające
do wspierania OZE. Mechanizmy wspierające OZE, które funkcjonują obecnie
w krajach Europy, przybierają postać finansowej pomocy bezpośredniej z funduszy
publicznych bądź też przejawiają się w formie uregulowań prawnych polegających
3
na nałożeniu konkretnych obowiązków na niezależne podmioty. I właśnie ten drugi
rodzaj formy wsparcia OZE w postaci rozwiązań legislacyjnych został wprowadzony w Polsce ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (u.p.e.).
Podstawowym aktem prawa krajowego regulującym system wsparcia OZE
była u.p.e. Jednym z instrumentów wsparcia uregulowanym w tym akcie
są świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (system
certyfikatów). Wprowadzenie systemu certyfikatów miało na celu stymulowanie
rozwoju określonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i wzrost produkcji
energii w tych źródłach. System świadectw pochodzenia energii z OZE (tzw.
zielonych certyfikatów) funkcjonuje w Polsce od października 2005 r. Prawa
majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia są zbywalne i stanowią towar
obrotu giełdowego w rozumieniu ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych. Prawa te powstają z chwilą zapisania tych świadectw na koncie
ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego konta. Kolejnym aktem na gruncie prawa polskiego jest ustawa
z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (u.o.z.e.). Prace nad
jej wprowadzeniem podyktowane były koniecznością dostosowania polskiego
systemu prawnego do polityki energetycznej Unii Europejskiej, jak również

1

2

3

Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w latach 2015-2016. Warszawa
2017, s. 38
D. Emery, Six mega-trends that could shape the future of energy, BP, https://www.bp.com/
en/global/corporate/bp-magazine/observations/six-megatrends-that-can-shape-energy-future.html.BP
(pobrano 23.12.2017 r.)
L. Karski, Ograniczenie wolności gospodarczej a rozwój energetyki odnawialnej, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2004, nr 2, s. 2
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wypracowaniem takich instrumentów i mechanizmów, które spowodują osiągnięcie
założeń wyrażonych w dyrektywie w sprawie OZE.
Późniejszą nowelizacją u.o.z.e. zostały wprowadzone zmiany w u.p.e.
dotyczące postępowań zmierzających do wydania świadectwa pochodzenia.
Zmiany te dotyczą m.in. przypadków wymienionych w u.o.z.e., w których
świadectwa pochodzenia nie będą wydawane. Ustawa ta wprowadza i reguluje
również nowe mechanizmy działania w przedmiotowej sferze określając m.in.
zasady przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia. Zasadniczą zmianą
dokonaną u.o.z.e. dotyczącą systemu wsparcia OZE dla nowych instalacji,
w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów zawartych w u.p.e., jest
wprowadzenie systemu aukcyjnego w miejsce systemu wsparcia w postaci
zielonych certyfikatów poświadczających wyprodukowanie energii z OZE.
System wsparcia w postaci zielonych certyfikatów
Polski system wsparcia w formie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, opiera się na prawnym
zagwarantowaniu zakupu wytworzonej energii elektrycznej z OZE oraz nieodpłatnym wydaniu zielonego certyfikatu za każdą wytworzoną Megawatogodzinę
(MWh). Zgodnie z u.o.z.e. wytwórcy energii elektrycznej otrzymują certyfikat
na podstawie świadectwa pochodzenia energii. Świadectwa pochodzenia z OZE,
o których mowa w Regulaminie Rejestru Świadectw Pochodzenia (RŚP) prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE), zostały uregulowane
przepisami art. 44 ust.1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach
energii. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z OZE zostały
4
zdefiniowane w RŚP. Polski system tzw. kolorowych certyfikatów, z których
zielone certyfikaty są głównym mechanizmem wsparcia, obejmuje następujące
rodzaje źródeł wytwarzania energii elektrycznej:
- źródła odnawialne (zielone certyfikaty),
- źródła wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji, spalające
paliwa węglowe (czerwone certyfikaty),
- źródła wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji o mocy
zainstalowanej poniżej 1 MW lub spalające paliwa gazowe (żółte certyfikaty),
- źródła wykorzystujące gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz z przetwarzania biomasy (fioletowe certyfikaty),
- źródła wytwarzające energię z biogazu rolniczego (niebieskie certyfikaty).
Obrót świadectwami pochodzenia odbywa się na Rynku Praw Majątkowych
(RPM) dla wszystkich „kolorów” i jest prowadzony na TGE. Świadectwa
Pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, umownie zwane
zielonymi certyfikatamii, oznaczone są w obrocie giełdowym symbolem
5
PMOZE_A.
Prawo do sprzedaży energii z OZE realizowane jest po średniej cenie
rynkowej energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku.
Obowiązek uzyskania i przedłożenia do umorzenia określonej liczby certyfikatów
spoczywa na operatorach systemu przesyłowego i operatorach systemu
4

5

Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.
Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 264/64/17 z 2 listopada 2017 r., s. 2
Regulamin Rejestru…, op. cit.
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dystrybucyjnego. Niewywiązanie się z ustawowego obowiązku umorzenia skutkuje
wniesieniem opłaty zastępczej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Koszty zakupu certyfikatów bądź opłaty
zastępczej sprzedawcy energii elektrycznej wliczają w cenę energii odbiorcom
końcowym. NFOŚiGW jako instytucja publiczna wspiera w ramach programów
pomocowych projekty dotyczące ochrony środowiska, jednakże jej fundusze nie są
6
przekazywane jako rekompensata uczestnikom systemu.
Za wydanie certyfikatu odpowiada prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
i jest to jedyna czynność w tym systemie, zgodnie z regulacjami prawnymi,
do jakiej sprowadza się rola państwa. Poza tym uczestnikami systemu, pomiędzy
którymi dochodzi do przepływu środków finansowych wynikających z certyfikatów,
są wyłącznie podmioty prywatne. W przypadku takim nie dochodzi do bezpośredniego ani pośredniego transferu zasobów państwowych, mimo że korzyść
ta została przyznana przez państwo w drodze aktu prawnego. Polski system
wsparcia zielonymi certyfikatami, unormowany w nowo uchwalonej u.o.z.e. nie
7
kwalifikuje się więc jako pomoc publiczna. Nie spełnia on przesłanki publicznego
pochodzenia środków, a tym samym uszczuplenia zasobów publicznych zgodnie
8
z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Kształtowanie się poziomu cen i wolumenu obrotu instrumentu
PMOZE_A na TGE
Właściciele turbin wiatrowych mogą uzyskać przychody ze sprzedaży
wytworzonej przez nie energii elektrycznej z dwóch źródeł, tj. zielonych
certyfikatów, których ilość określana jest na podstawie ilości energii przez nich
wytworzonej oraz sprzedaży realnej energii elektrycznej przesłanej do sieci
9
elektroenergetycznej. Te dwie wielkości uwarunkowane są również potencjałem
wietrzności, z którego wynika teoretyczna zdolność do produkcji energii
elektrycznej z wiatru. Wiatr jako źródło energii w Polsce jest bardzo niestabilne,
ponieważ wytwarzanie energii elektrycznej trwa tylko przez ok. 20% w roku.
W Polsce zasoby energii wiatrowej dla poszczególnych województw badane są
10
i publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

6

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2017
Z. Romanowska, Czy systemy wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł przewidziane w Ustawie
o OZE (druk sejmowy nr 2604) można uznać za pomoc publiczną?, „Przegląd Prawa Ochrony
Środowiska”, 2015, nr 2, s. 265
8
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE
2016 C 202
9
J.T. Duda, A. Duda-Kękuś, Konceptualny model matematyczny mechanizmów kształtujących ceny
certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na towarowej giełdzie energii w Polsce, „Automatyka”,
2011, Tom 15, Zeszyt 2, s. 140
10
R. Gnatowska, A. Wąs, Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych
na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla „zielonej energii”, „Inżynieria
i Ochrona Środowiska”, 2015, nr 1, s. 24
7
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Rysunek nr 1: Średnioważona roczna cena Świadectw Pochodzenia dla energii
wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (PMOZE_A) zł/MWh oraz roczny
wolumen obrotu PMOZE_A MWh w latach 2011-2017
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych TGE SA

Podmioty zobowiązane do zakupu zielonych certyfikatów podejmują decyzję
o ich nabyciu w momencie, gdy cena giełdowa na TGE jest niższa od jednostkowej
11
opłaty zastępczej określanej przez Prezesa URE. Jednostkowa opłata zastępcza
dla świadectw pochodzenia, tj. zielonych certyfikatów w świetle znowelizowanego
brzmienia art. 56 ust. 1 ustawy OZE, obliczana jest jako iloczyn 125% rocznej ceny
średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
innych niż wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej
od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy OZE, publikowanej zgodnie z art. 47
12
ust. 3 pkt 2 tej ustawy, jednakże nie więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh. Jest
to zasadnicza zmiana w nowelizacji ustawy polegająca na rezygnacji ze stałej
wartości opłaty zastępczej, wynoszącej dotychczas 300,03 zł/MWh.
Kształtowanie się obrotów oraz cen poszczególnych instrumentów
finansowych w kolejnych latach na giełdzie zgodnie z komunikatami, które publikuje TGE na oficjalnej stronie internetowej przedstawione zostały na rys.1. Obroty
zielonymi certyfikatami w 2011 r. na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A
wynosiły 15 089 539 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych
– 2 675 530 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 12 414 008 MWh. Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji
w 2011 roku, wyniosła 266,36 zł/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena
w transakcjach na sesji – 281,78 zł/MWh i średnioważona cena w transakcjach
pozasesyjnych – 263,03 zł/MWh. W 2012 r. łączny obrót na instrumencie
11
12

J.T. Duda, A. Duda-Kękuś, Konceptualny…, op. cit.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2018 w sprawie sposobu realizacji obowiązku,
o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w roku 2018
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PMOZE_A, ukształtował się na poziomie 19 864 954 MWh i był to wzrost o 4 775
415 MWh w stosunku do roku poprzedniego tj o 31,6%. Średnioważona cena praw
majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji wyniosła 253,31 zł/MWh
i stanowiła spadek w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 4,9%.
Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w 2013 roku, ukształtował się na
poziomie 21 816 454 MWh, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 9,82 proc.
Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji
wyniosła 209,22 PLN/MWh, i stanowiła spadek w stosunku do poprzedniego roku
na poziomie 17,4%. PMOZE_A w 2014 roku kształtował się z łącznym obrotem na
poziomie 32 112 878 MWh, dając wzrost o 47,17% r/r. Średnioważona cena praw
majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji wyniosła 197,11 PLN/MWh
co stanowiło spadek r/r w wysokości 5,8%. Łączny wolumen obrotu prawami
majątkowymi dla energii elektrycznej PMOZE_A wyniósł 26 645 834 MWh w 2015
r. i spadał do wolumenu z roku poprzedniego o 17%. Średnia sesyjna cena roczna
praw majątkowych dla zielonych certyfikatów wyniosła w 2015 r. 123,60 PLN/MWh,
spadając o 62,93 PLN/MWh w stosunku do roku 2014 tj. o 37,3%.
Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami PMOZE i PMOZE_A na RPM oraz na
Rynku Terminowym Towarowym (RTT), ukształtował się w roku 2016 na poziomie
24 325 780 MWh, a więc o 8,7 proc. niższym niż w roku 2015. Cena
średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2016 roku dla instrumentu PMOZE_A
wyniosła 73,63 zł/MWh, czyli o 49,97 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2015 co
stanowi spadek o 40,4%. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami
(instrumenty PMOZE i PMOZE_A na RPM oraz instrumenty na RTT) ukształtował
się w roku 2017 na poziomie 30 055 941 MWh, a więc o 23,6 proc. wyższym niż
w roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2017 roku dla
instrumentu PMOZE_A 38,83 zł/MWh, czyli o 34,80 zł/MWh mniej w porównaniu
do roku 2016 co stanowi spadek o 47%.
Transakcje na rynku sesyjnym odzwierciedlają bieżącą koniunkturę na rynku
zielonych certyfikatów, popyt na nim określany jest decyzjami administracyjnymi,
jest to zatem administracyjny mechanizm dedykowany wspieraniu OZE. Zgodnie
z art. 89 ust 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stawka akcyzy
na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). Natomiast
art. 30 ust 1 zwalnia od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych
źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa
pochodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub prze13
pisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o OZE.
W związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego w wysokości 20 zł/MWh
energii odnawialnej objętej systemem certyfikatów, istnieje prawdopodobieństwo,
iż dolna granica wsparcia ceny zielonych certyfikatów będzie kształtowała się
14
na poziomie 20 zł/MWh. Po dokonaniu zakupu zielonych certyfikatów dokonuje
się ich umorzenia i na podstawie wydanego w wyniku tej czynności potwierdzenia
otrzymuje się zwolnienie z podatku akcyzowego. Gdy cena zielonych certyfikatów
spadnie poniżej 20 zł/MWh, wówczas dojdzie do sytuacji w której sektor OZE

13
14

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2009, nr 3, poz. 11
M. Szałas, Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu
certyfikatami efektywności energetycznej, X FORUM OBROTU 2017, s. 2, https://tge.pl/fm/upload/
FO2017/FO2017p/Marek_Szaas___Sytuacja_na_rynku_certyfikatw.pdf (pobrano 25.01.2018 r.)
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zaczyna wspierać dotacjami sektor tradycyjnej energetyki, gdyż sprzedawcy
energii kupują zielony certyfikat po cenie niższej, niż mogą otrzymać za niego
w wyniku zwolnienia z podatku akcyzowego.
Ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
W wyniku nowelizacji ustawy z 8 stycznia 2010 r. Prawo energetyczne
wprowadzono w niej zmiany dotyczące m.in. obligatoryjnego handlu energią
elektryczną na giełdzie energii. Uregulowania te oznaczają, iż od sierpnia
2010 r. wszyscy wytwórcy zostali zobowiązani do sprzedaży przynajmniej
15% wyprodukowanej przez siebie energii na giełdzie. Obrót energią ma być
dokonywany na giełdach towarowych w rozumieniu ustawy z 29 października 2000
r. o giełdach towarowych lub na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy
z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wymogi formalne
nowelizacji Prawa energetycznego spełniła TGE SA i obecnie jest podstawowym
rynkiem obrotu energia elektryczną w Polsce. Rozwiązanie to spowodowało
zwiększenie płynności na rynku energii oraz poprawę przejrzystości zawieranych
transakcji. Ze względu na znaczące obroty energią elektryczną na indeksach
giełdowych najważniejszych rynków, uznaje się, iż spełniają one kryteria cen
referencyjnych dla całego rynku energii.15
Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej zgodnie z zapisami art. 49a ust 1, u.p.e., muszą wypełnić obowiązek sprzedaży
energii elektrycznej wytworzonej w danym roku w transakcjach giełdowych
na poziomie nie mniejszym niż 30%. W art. 49a u.p.e. ust 7 nałożono również
na przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące sprzedaży na zasadach innych niż
przez rynek regulowany lub na giełdach towarowych, obowiązek do przekazywania
Prezesowi URE informacji o zawartych umowach, na podstawie których sprzedają
wytworzoną energię elektryczną. W informacji wskazuje się strony umowy, ilość
i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa została zawarta. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych, Prezes URE ogłasza w Biuletynie
URE średnią kwartalną cenę energii elektrycznej. Cena nie uwzględnia podatków
(VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej
oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia.
Zakres działania Prezesa URE, obejmuje również obowiązek publicznego
ogłaszania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
za poszczególne lata i wynika on z art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) u.p.e. Sposób
wyliczania ceny przez Prezesa URE dokonywany jest według ustalonego
algorytmu. Części składowe tego algorytmu obejmują sprzedaż energii elektrycznej
(wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez
wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego
rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych
16
oraz na giełdę energii. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym oraz krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2016
zaprezentowano na rys.2. Ceny w tym okresie wahały się w przedziale od 128,80
zł/MWh do 201,36 zł/MWh. Najniższy jej poziom odnotowano w roku 2007,
15

Z. Grudziński, Ceny energii elektrycznej w kontekście wdrożenia obligatoryjnego handlu na giełdzie
energii, ”Polityka Energetyczna”, 2011, Tom 14, Zeszyt 2, s. 96
16
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2016
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najwyższy natomiast w roku 2012 r. Krajowe zużycie roczne energii elektrycznej
wahało się natomiast w przedziale od 148 700 000 MWh w roku 2009 do 164 600
17
000 MWh w roku 2016. Krajowe zużycie energii zanotowało najniższy poziom
w 2009 r. i od tego momentu sukcesywnie wykazuje tendencję wzrostową.
W ślad za tym wzrostem, podejmowane są działania legislacyjne nakierowane
na zwiększanie w strukturze wytwarzania energii, źródeł odnawialnych.
Rysunek nr 2: Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
oraz roczne zużycie energii elektrycznej w latach 2007-2016
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Poziom cen dla odbiorców końcowych jest nieco inny od tego jaki jest
odzwierciedlony w notowaniach giełdowych. Ceny sprzedaży energii elektrycznej
na rynku detalicznym są jednakże ściśle powiązane z cenami hurtowymi.
Czynnikami mającymi największy wpływ na kształtowanie się cen energii
elektrycznej są m. in. ceny paliw zużytych do jej wytworzenia, ceny uprawnień
do emisji CO2, jak również systemy wsparcia dla energii pochodzącej z OZE.
Ten ostatni czynnik traktowany jest przez sprzedawców jako element kosztowy
i przerzucany jest w cenie energii elektrycznej na odbiorcę końcowego. Ten
element kosztowy w istotny sposób również może wpłynąć na konkurencyjność
18
cenową między poszczególnymi nośnikami energii.
Zgodnie z u.o.z.e. od 1 lipca 2016 r. do rachunków odbiorców końcowych
energii doliczana jest opłata OZE. Opłata OZE jest uwzględniana w taryfie za
usługi przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej. Wpływy z opłaty będą pokrywać
dofinansowanie do źródeł odnawialnych, które znalazły się w nowym, aukcyjnym
17

18

Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia
2016 r. Gdańsk 30 marca 2017 r.
Z. Grudziński, Ceny energii…, op. cit.
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systemie wsparcia. Wysokość opłat na rzecz OZE, które weszły do nowego
systemu wsparcia, doliczanych do rachunków odbiorcom końcowym, ustala Prezes
URE. W 2016 r. opłata wyniosła 2,51 zł/MWh, w 2017 r. wzrosła do 3,70 zł/MWh.
Zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2017, od 1
19
stycznia do 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi 0,00 zł/MWh.
Wpływ systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów na wytwarzanie energii elektrycznej
Alternatywą dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii
(paliw kopalnych) są odnawialne źródła energii. Zasoby OZE uzupełniają się
w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji
szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych. W warunkach krajowych
energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię promieniowania słonecznego,
wody, wiatru, zasobów geotermalnych oraz energię wytworzoną z biopaliw stałych,
biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy
20
ciepła.
W latach 2000-2016 produkcja energii elektrycznej z OZE systematycznie
wzrastała. Jednocześnie następowały zmiany wielkości udziałów poszczególnych
nośników w produkcji tej energii. W strukturze wykorzystania OZE do produkcji
energii elektrycznej udział energii wiatru jest coraz większy, natomiast maleje
udział energii wody i biopaliw stałych. W ostatnich latach odnotowano również
21
stopniowy wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych.
Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE zgodnie z danymi GUS w latach 2000
– 2016 zaprezentowano w tabeli 1. W okresie tym przyrost wytwarzania wynosił
z 2 332 GWh do 22 807 GWh. Spośród wszystkich technologii OZE w wytwarzaniu
zielonej energii największy przyrost przypada na technologię w dużym stopniu
uzależnioną od warunków atmosferycznych i związanych z poziomem wietrzności.
Zgodnie z u.p.e. w tym przypadku OZE to „źródła wykorzystujące w procesie
przetwarzania energię wiatru”. Odpowiednia siła i kierunek wiatru sprawia, iż turbiny zamontowane w wiatrakach wytwarzają energię elektryczną. W analizowanym
okresie wytwarzanie zielonej energii w tej technologii kształtowało się na poziomie
5 GWh w 2000 roku i wzrosło do 12 588 GWh w roku 2016 r. Od roku 2005, kiedy
został wprowadzony system zielonych certyfikatów, można odnotować początek
dynamicznego wzrostu wytwarzania zielonej energii z wiatru.
System wsparcia w postaci zielonych certyfikatów nie różnicował wielkości
wsparcia w zależności od rodzaju źródła energii. Rozwiązania legislacyjne
w postaci systemu certyfikatów, które zostały wprowadzone przez u.p.e., nakładają
preferencyjne wsparcie wytwarzania energii z OZE przy nakładzie jak najniższych
kosztów. Założenie to przejawia się stosowaniem jednolitej ceny certyfikatu,
bez względu na technologię, dlatego nie stymuluje wyboru rodzaju technologii

19

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 81/2017 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE
na rok kalendarzowy 2018, Warszawa, 17 listopada 2017 r.
20
Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku, Informacje i Opracowania
Statystyczne 2017, s.10.
21
Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł …,op.cit.
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22

wytwarzania energii elektrycznej. Najbardziej opłacalnymi inwestycjami z punktu
widzenia systemu wsparcia stały się farmy wiatrowe. Zróżnicowanie systemu
wsparcia zastosowały m.in. Niemcy, preferując technologie, na rozwoju których
zależało im szczególnie.
Należy stwierdzić, iż ten rodzaj wsparcia był impulsem stanowiącym ekonomicznie opłacalną alternatywę inwestycji, w realizację której zaangażowało się
wiele przedsiębiorstw. W latach 2006 – 2008, jak zaprezentowano na rys. 3, wzrosty w stosunku do roku poprzedniego kształtowały się odpowiednio na poziomie
89%, 104%, 60% i wynosiły dla poszczególnych lat 256 GWh, 522 GWh,
837 GWh.
W 2009 roku przyrost ten wynosił 29% i przekroczył poziom 1077 GWh.
W latach 2010 – 2015 przyrosty wytwarzania energii z wiatru kształtował się
w przedziale od 26% do 93% i wynosiły odpowiednio dla poszczególnych lat
1 664 GWh, 3 205 GWh, 4 747GWh, 6 004 GWh, 7 676 GWh, 10 858 GWh.
Rok 2016 był zdecydowanie najsłabszy pod względem przyrostu wytwarzania
zielonej energii z wiatru, ponieważ wynosił on zaledwie 16% i stanowiło 12 588
GWh. Obniżenie poziomu wytwarzania spowodowane było wygaszaniem systemu
wsparcia w postaci zielonych certyfikatów i wprowadzaniem nowego mechanizmu
dla nowych instalacji w postaci systemu aukcyjnego.
Rysunek nr 3: Wytwarzanie energii elektrycznej z wiatru (GWh) oraz roczne przyrosty
wytwarzania tej energii w relacji do roku poprzedniego (%) w Polsce w latach 2000-2016
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Tabela nr 1: Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE w latach 2000-2016 w Polsce (GWh)
Odnawialne
nośniki energii

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

2 332

2 783

2 767

2 250

3 074

3 848

4 291

5 429

6 606

8 679

10 889

13 137

16 879

17 067

19 842

22 684

22 807

Woda
z tego: elektrownie
o mocy osiągalnej
< 1 MW
elektrownie o mocy
osiągalnej od 1 do
10 MW

2 106

2 325

2 279

1 671

2 082

2 201

2 042

2 352

2 152

2 375

2 920

2 331

2 037

2 439

2 182

1 832

2 139

298

239

262

242

274

358

248

306

290

292

309

307

321

352

322

328

321

494

588

422

532

585

431

617

504

567

658

605

628

727

636

620

645

565

elektrownie o mocy
osiągalnej > 10 MW

1 386

1 554

1 432

998

1 191

1 339

1 228

1 388

1 257

1 455

1 884

1 388

1 097

1 442

1 296

1 011

1 231

Wiatr

5

14

61

124

142

136

256

522

837

1 077

1 664

3 205

4 747

6 004

7 676

10 858

12 588

Biopaliwa stałe

190

402

379

399

768

1 400

1 833

2 360

3 365

4 904

5 905

7 148

9 529

7 932

9 160

9 027

6 913

621

1 236

1 645

2 126

2 963

4 661

5 593

6 389

7 239

3 929

4 510

4 286

2 088

w tym współspalanie
Biogaz
z tego: biogaz
z wysypisk
odpadów
biogaz z
oczyszczalni
ścieków

31

42

48

56

82

111

160

195

252

319

398

451

565

690

816

906

1 028

31

42

48

53

63

75

92

114

148

175

220

234

236

241

225

227

224

0

0

0

2

18

35

67

80

95

123

132

150

194

234

253

276

364

biogaz pozostały

0

0

0

1

1

1

2

2

8

22

46

68

135

216

338

404

440

Biopłyny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1

1

0

1

0

4

3

Energia słoneczna
0
0
0
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Od roku 2005 tj. od momentu, kiedy uruchomiony został system finansowego
wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce, do 2016 roku moc farm wiatrowych
23
wzrosła z 83 do 5800 MW. W początkowym okresie inwestycje w farmy były
bardzo opłacalne, ponieważ pozwalały uzyskać zwrot z zainwestowanego kapitału
nawet w trzy lata, a to za sprawą podwójnych dotacji. Dlatego, że farmy wytwarzały
„zieloną” energię, mogły uzyskać dotację do budowy oraz po uruchomieniu
elektrowni do produkcji.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez wsparcia
finansowego w postaci dotacji na obecnym poziomie zaawansowania
technologicznego traci sens ekonomiczny. Z drugiej strony wsparcie zostało
ograniczone ze względu na przerzucanie kosztów jego funkcjonowania na cenę
przy rachunkach za energię elektryczną. Zainteresowanie wsparciem było zbyt
duże, aby zaspokoić zapotrzebowanie finansowe wszystkich wytwórców energii
ze źródeł odnawialnych. Stopniowe wycofywanie się z sytemu wsparcia,
stanowiącego zachętę do prowadzenia działalności gospodarczej dla wielu
przedsiębiorców, wynikało również z konieczność ograniczania wzrostu ceny za
energię elektryczną na rachunkach odbiorców końcowych.
1

Zakończenie
Podstawową konsekwencją załamania systemu zielonych certyfikatów było
postawieniem w obliczu utraty płynności finansowej wielu przedsiębiorstw
zajmujących się wytwarzaniem zielonej energii przy wykorzystaniu turbin
wiatrowych. Obciążenia narzucone na operatorów systemu dystrybucyjnego
w postaci obowiązku zakupu certyfikatów po określonych cenach ustalanych
z reguły w kontraktach długoterminowych, w sytuacji załamania kursu giełdowego
na certyfikaty, doprowadziło do ich zrywania z naruszeniem umownych
postanowień. Postawiło to w trudnej sytuacji wytwórców, którzy zakładali w swoich
biznesplanach przychody na stałym poziomie, wynikającym z zawieranych
długoterminowych umów sprzedaży.
Konsekwencją zaniechania wykonywania długoterminowych umów zakupu
praw majątkowych przez duże koncerny energetyczne było dalsze obniżanie
się ceny giełdowej zielonych certyfikatów. Wypowiadanie umów podyktowane
było koniecznością ograniczania strat określanych jako różnica pomiędzy cenami
umownymi, a cenami rynkowymi zielonych certyfikatów. Po raz pierwszy
wypowiedziane zostały umowy zakupu zielonych certyfikatów w 2015 r. przez
spółkę z grupy Tauron, Pierwszą Kompanię Handlową. Spółka Enea wypowiedziała umowę w 2016 r., natomiast z końcem lutego 2017 r. oświadczenia
o wypowiedzeniu takich umów złożył Tauron Sprzedaż.
W sytuacji odmowy realizacji umów wytwórcy energii zmuszeni zostali do
sprzedaży praw majątkowych na giełdzie, po aktualnie oferowanej przez rynek
cenie. Zwiększyło to wolumen obrotów w transakcjach sesyjnych, a tym samym
pociągnęło w dół wszystkie indeksy giełdowe. Według szacunków Polskiej Izby
Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej straty wytwórców energii
z odnawialnych źródeł z tytułu zerwania umów sięgną kilku miliardów euro.
Załamanie na rynku zielonych certyfikatów postawiło w trudnej sytuacji finansowej

23
1

Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł…, op. cit.
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przede wszystkim małe przedsiębiorstwa i inwestorów prywatnych, tj. małe farmy
wiatrowe i mała hydroenergetyka.
Roszczenia z tytułu niewywiązywania się z umów długoterminowych przez
koncerny energetyczne zostaną przerzucone na Skarb Państwa tj. podatników.
Ponadto ponoszona przez spółki energetyczne opłata zastępcza dokonywana była
rzadko, więc jej obniżenie poprzez powiązanie z cenami zielonych certyfikatów
spowoduje trwałe zamrożenie cen zielonych certyfikatów.
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i ocena systemu wsparcia wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w postaci świadectw pochodzenia
z OZE, o którym mowa w art.44 ust.1 ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano oceny
systemu wprowadzonego w 2005 roku ustawą z 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne, w aspekcie wpływu funkcjonowania na wzrost wytwarzania energii
elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem dominującej technologii
wytwarzania jaką są turbiny wiatrowe. Ocena obejmuje również skutki, jakie
wywołał system wsparcia na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw,
które poczyniły inwestycje w tego rodzaju przedsięwzięcia. Analizy dokonano
na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Towarowej Giełdy Energii
SA, Urzędu Regulacji Energetyki oraz raportów i danych finansowych
udostępnianych przez przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej.
Słowa kluczowe: system wsparcia, odnawialne źródła energii, OZE,
świadectwa pochodzenia
Summary
The aim of this article is to present and evaluation support mechanisms
of producing electrical energy from renewable energy sources in the form
of electricity certificates, referred to in the Article 44 (1) of The Act of February
20, 2015 RES. The result of the analysis was the evaluation of the system
introduced in 2005 by the Act of April 10, 1997 – The Energy Law Act, in terms
of its influence on the increase in producing electrical energy from renewable
energy sources, particularly wind turbines as the major manufacturing technology.
The analysis also includes the effects of the support mechanisms on the economic
and financial situation of companies investing in wind turbines. The analysis
was based on data from Central Statistical Office, Energy Regulatory Authority,
The Polish Financial Supervision Authority, reports and financial data provided
by companies operating in the energy industry.
Key words: support mechanisms, renewable energy sources, RES,
certificates of origin
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Łukasz WOJCIESZAK
Politechnika Świętokrzyska
ROLA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2017/1938 W ZWIĘKSZANIU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO
PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

Wstęp
W październiku 2017 roku zostało wydane nowe rozporządzenie UE dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Mocą
nowego aktu prawnego dokonane zostały istotne zmiany, powodujące zwiększenia
bezpieczeństwa odbiorców gazu ziemnego. Nowe rozporządzenie odnosi się
w szczególności do kwestii dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych stanowiąc duży
krok naprzód w stosunku do wcześniejszych regulacji.
Celem opracowania jest wskazanie znaczenia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 roku, dotyczącego
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. W odniesieniu
do analizowanej problematyki należy w szczególności wskazać kształt zasady
solidarności w analizowanym rozporządzeniu. Istotna jest również odpowiedź
na pytanie o skuteczność wprowadzonych regulacji.
Regulacja przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w 2017 roku jest
kolejną istotną zmianą dokonaną w niezwykle ważnej sferze bezpieczeństwa
dostaw surowca i mającą zapobiegać kryzysom w dostawach gazu. Niewątpliwie
przyczyną wydania tego aktu prawnego były negatywne skutki zaistniałych przerw
w dostawach gazu dla wszystkich odbiorców. Sfera bezpieczeństwa gazowego jest
zresztą, ze względu na swoje znaczenie, szczególnie istotnym aspektem bezpieczeństwa energetycznego i zasad kooperacji w tej kwestii państw członkowskich
Unii Europejskiej.
Znaczenie regulacji
Wśród państw członkowskich UE wiele jest uzależnionych od jednego
dostawcy gazu, eksportującego przeważającą część tego surowca. Stąd też
jakiekolwiek trudności w przesyle gazu, importowanego zresztą zwykle za pomocą
rurociągów, mogą spowodować istotne problemy dla odbiorców. Nieistotne są
tu przyczyny zmniejszenia lub wstrzymania dostaw, choć za szczególne zagrożenie należy uznać użycie „broni gazowej” w celu wywoływania politycznych nacisków. Duży niepokój wywołały w wielu państwach Europy Środkowej i Wschodniej
1
kryzysy gazowe z lat 2006 i 2009. Problemy z dostawami surowca stały
się bodźcem nie tylko dla określonych inwestycji infrastrukturalnych, ale także
dla zmian w prawie wewnętrznym oraz Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone
1

Tytułem przykładu można wskazać, że w wyniku konfliktu gazowego pomiędzy Ukrainą i Rosją w 2009
roku, Słowacja codziennie traciła aż 100 mln euro, natomiast recesja spowodowana zakłóceniami
dostaw surowca skutkowała spadkiem PKB tego państwa o 1-1,5%, P. Sevce, Polityka energetyczna
Słowacji (w:) J. Świątkowska (red.), Bezpieczeństwo energetyczne państw Grupy Wyszehradzkiej.
Jak zmieniają się relacje energetyczne w Europie. Kraków 2011, s. 46, za: J. Świątkowska,
Rola terminalu LNG w Świnoujściu w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego państw Grupy
Wyszehradzkiej (w:) J.J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski. Toruń 2013, s. 143
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na gruncie prawa UE koncentrowały się m.in. na działaniach mających wzmocnić
bezpieczeństwo energetyczne i zliberalizować rynek energii, co byłoby możliwe
2
3
m.in. dzięki wprowadzeniu zasady TPA i unbundlingu oraz budowie wspólnego
rynku gazu. Należy zaznaczyć, że prawo UE szczególną uwagę zwraca
na najbardziej wrażliwych odbiorców surowca, do których należą gospodarstwa
domowe, podlegające ochronie przewidzianej przez przepisy rozporządzenia
2017/1938.
Wcześniejsza regulacja, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 roku w sprawie środków zapewniających
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE,
służyło zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw tego surowca. Było to możliwe dzięki
zagwarantowaniu prawidłowego i ciągłego funkcjonowania jego rynku wewnętrznego poprzez umożliwienie wprowadzenia środków wyjątkowych w przypadku, gdy
same mechanizmy rynkowe nie byłyby już w stanie zapewnić wymaganych dostaw
gazu, poprzez przejrzyste określenie oraz podział odpowiedzialności pomiędzy
przedsiębiorstwa gazowe, państwa członkowskie i UE w zakresie działań zapobiegawczych, a także reakcji na konkretne zakłócenia w dostawach. W rozporządzeniu określono również przejrzyste mechanizmy koordynacji planowania
i reagowania na szczeblu państw członkowskich, a także regionalnym i unijnym,
4
w przypadku sytuacji nadzwyczajnej. Rozporządzenie z 2010 roku zapewniało
w pewnym stopniu ochronę dostaw gazu do klientów, a do istotnych uregulowań
należało wdrożenia zdolności przepływu surowca w obu kierunkach (art. 7). Pomimo wprowadzenia licznych postanowień zwiększających bezpieczeństwo gazowe,
w kilka lat później konieczne stało się wprowadzenie dalej idących rozwiązań.
W marcu 2015 roku Rada Europejska postanowiła zobowiązać UE do stworzenia unii energetycznej, apelując m.in. o przyspieszenie prac nad infrastrukturalnymi projektami elektrycznymi i gazowymi, w tym połączeniami międzysystemowymi, w szczególności z regionami peryferyjnymi. Celem jest zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego i dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku
energii. W lutym 2016 roku Komisja przedstawiła projekt, który miał zastąpić
rozporządzenie Rady 994/2010, a w październiku 2016 roku Komisja ITRE
w Parlamencie Europejskim poddała pod głosowanie swoje sprawozdanie wraz
z mandatem negocjacyjnym PE. W grudniu 2016 roku Rada ds. Energii przedstawiła odnośne wytyczne polityczne, co pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji
5
z Parlamentem.
12 września 2017 roku Parlament Europejski przyjął zmianę Rozporządzenia
994/2010. Efektem wielu uzgodnień stało się Rozporządzenie Parlamentu
2

3

4

5

Nieodzowność działań służących realizacji tej zasady wynika z konieczności zwiększenia
konkurencyjności gospodarki UE w stosunku do USA i Chin, M. Krzykowski, Zasada dostępu stron
trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski. Warszawa 2013, s. 234
Ów rozdział odnosi się do działań w zakresie przesyłu i dystrybucji, które powinny być wykonywane
przez niezależne podmioty, a więc operatorów systemu, B. Nowak, Wewnętrzny rynek energii w Unii
Europejskiej. Warszawa 2009, s. 124
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 roku
w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy
Rady
2004/67/WE,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0994
(pobrano 28.12.2017 r.)
Jest porozumienie w sprawie rozporządzenia SOS. Będą mechanizmy kryzysowe, Biznesalert.pl,
28.04.2017,
http://biznesalert.pl/porozumienie-sprawie-rozporzadzenia-sos-beda-mechanizmykryzysowe (pobrano 9.12.2017 r.)
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Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 roku, dotyczące
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające
rozporządzenie (UE) nr 994/2010. Nowe rozporządzenie stanowi centralną część
pakietu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego, przedstawionego przez
Komisję w lutym 2016 roku. Pakiet ten odgrywa istotną rolę w zwiększaniu
przejrzystości na rynku gazu i wzmacnianiu odporności UE na zakłócenia
6
w dostawach tego surowca.
Zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w UE
ma zasada solidarności, wyrażona w art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską. W tym kontekście warto także wspomnieć o art. 194 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jak stanowił ust. 1 tego artykułu, polityka
UE w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarności między państwami
7
członkowskimi, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii. W przypadku
rozporządzenia 2017/1938 istniejący tam mechanizm solidarności ma na celu
działanie w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjnych. Jak stanowi nowe rozporządzenie, państwo członkowskie, które ogłosiło sytuację nadzwyczajną, powinno
przede wszystkim wdrożyć wszystkie środki nadzwyczajne przewidziane w planie
8
awaryjnym, aby zapewnić dostawę gazu swoim solidarnie chronionym klientom.
Charakterystyka regulacji
Wprowadzona regulacja ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw
gazu ziemnego, jak również ograniczenie negatywnych skutków przerw w dostawach surowca dla kluczowych odbiorców. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w nowym rozporządzeniu zasady obligatoryjnej solidarności w sytuacji
kryzysu dostaw gazu w państwach sąsiednich. W świetle wprowadzonych rozwiązań, państwa UE oraz Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu
muszą przygotować symulację potencjalnych kryzysów oraz uzgodnić plany
9
działania w przypadku ich wystąpienia. Rozporządzenie zakłada zatem daleko
idącą kooperację pomiędzy krajami członkowskimi UE, co oznacza znaczący
postęp w stosunku do regulacji z 2010 roku.

6

Commission welcomes new rules to secure gas supplies in Europe, Brussels, 27 April 2017,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-766_en.htm (pobrano 28.06.2017 r.)
7
Zasada solidarności znajduje rozwinięcie w orzecznictwie ETS, w szczególności w orzeczeniu
w sprawie 11/69 Komisja v. Francja z 1969 roku, w którym stwierdził on, że państwa członkowskie nie
mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne w celu usprawiedliwienia
niewykonania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofania się z przestrzegania podjętych
przez nie zobowiązań, M. Paszkowska, K. Czubocha, Ogólne zasady prawa w systemie prawnym
Unii Europejskiej, „Znaczenie” ZNZE WSIiZ 2007, nr 2 (4), s. 140
8
Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017,
concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU)
No 994/2010, (Text with EEA relevance), http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj (pobrano
16.11.2017 r.)
9
B. Sawicki, Rewizja SoS wchodzi w życie. Dostawy gazu będą bezpieczne, Biznesalert.pl, 31.10.2017,
http://biznesalert.pl/rewizja-sos-gaz (pobrano 16.11.2017 r.). Miguel Arias Cañete, komisarz ds.
Działań w dziedzinie klimatu i energii, stwierdził: „To porozumienie między Parlamentem i Radą
stanowi ważny krok na drodze do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE. Nowe
rozporządzenie toruje drogę do lepszej koordynacji w zakresie zapobiegania kryzysom gazowym
i zarządzania nimi poprzez połączenie standardów na szczeblu UE oraz współpracy regionalnej
i solidarności. Będziemy bardziej wydajni i tańsi dla konsumentów”, Commission welcomes…
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Nowe rozporządzenie wprowadza szereg istotnych elementów:
Mechanizm solidarności jest stosowany obowiązkowo w przypadku zaistnienia
ekstremalnego kryzysu.
Zacieśniona zostaje współpraca i koordynacja regionalna między grupami
państw członkowskich dzielących wspólne ryzyko.
Wprowadzono obowiązkowe regionalne plany działań zapobiegawczych oraz
plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, jak również regionalne oceny ryzyka,
które mają być opracowywane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie
w ramach tej samej grupy ryzyka.
Następuje wzmożone monitorowanie postanowień umów na dostawy gazu.
Wprowadzono szczególne obowiązki państw członkowskich UE względem
Wspólnoty Energetycznej, a także uprawnienia Komisji Europejskiej do koordynacji
10
stosowania ram prawnych między UE a Wspólnotą Energetyczną.
W następstwie szeroko zakrojonych prac prowadzonych podczas prezydencji
holenderskiej i słowackiej oraz czterech posiedzeń trójstronnych w czasie
prezydencji maltańskiej osiągnięto również porozumienie co do następujących
głównych kwestii:
Współpraca regionalna ma obejmować koncepcję korytarzy dostaw
awaryjnych w ramach symulacji sporządzanych przez ENTSOG (Europejską Sieć
Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu). Komisja Europejska ma udzielić
wsparcia członkom grup ryzyka w przygotowaniu planów działań zapobiegawczych
oraz planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.
Mechanizm solidarności ma być stosowany w ostateczności, czyli po
wyczerpaniu wszelkich środków nadzwyczajnych, i będzie się wiązać z
odpowiednią rekompensatą. Państwo członkowskie zwracające się o jego
zastosowanie będzie mogło wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród tych
przedstawionych przez kilka państw członkowskich gotowych udzielić wsparcia.
Wprowadza się przy tym pojęcie „odbiorców chronionych w ramach solidarności”.
Wymiana informacji obejmowałaby długoterminowe umowy gazowe, które odpowiadają za 28% rocznego zużycia gazu ziemnego, będą zgłaszane właściwemu
organowi w danym państwie członkowskim (art. 14 pkt. 6). W przypadku umów
komercyjnych przedstawiane mają być tylko wybrane dane. Obowiązujące dotąd
umowy mają być zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia. Jeżeli właściwy organ miałby wątpliwości co do skutków takiej
umowy dla bezpieczeństwa dostaw gazu w danym państwie członkowskim
i w regionie, ma on powiadomić o tym Komisję Europejską.
W przypadku najważniejszych umów na dostawy gazu, które mogą narazić
na szwank bezpieczeństwo dostaw w państwie członkowskim, regionie lub w całej
11
UE, Komisja Europejska może zażądać od przedsiębiorstwa szczegółów umowy.

10

Jest porozumienie… Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za
unię energetyczną, stwierdził: „Osiągnęliśmy duży postęp w zakresie poprawy bezpieczeństwa
energetycznego, jednego z głównych celów unii energetycznej. Zasady dotyczące wiadomości
są oparte na solidarności i współpracy między państwami członkowskimi. Ważnym elementem
są krajowe warunki i specyfika państw członkowskich, ale ogólnounijne ramy grupy regionalnej
umożliwiają skoordynowane działania. Europa jest więc w stanie lepiej unikać kryzysów i radzić sobie
z nimi, jeśli się pojawią”, Commission welcomes…
11
Jest porozumienie…
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Zasada solidarności
Nowe przepisy wprowadziły wymóg, aby kraje UE współpracowały w grupach
regionalnych w celu oceny potencjalnego zakłócenia dostaw gazu i uzgodnienia
wspólnych działań, mających na celu zapobieganie skutkom lub ich złagodzenie.
Zgodnie ze wspomnianą już „zasadą solidarności”, państwa muszą być gotowe,
aby pomóc sąsiadom, gwarantując dostarczanie gazu najważniejszym odbiorcom
w przypadku powstania sytuacji kryzysowej. Zapewnienie dostaw energii do europejskich konsumentów jest jednym z kluczowych priorytetów unijnego projektu Unii
Energetycznej, który umożliwi zmniejszenie ryzyka uzależnienia od źródeł zew12
nętrznych. Jak stanowi art. 13 rozporządzenia 2017/1938, państwo członkowskie
udostępnia środek solidarności innemu państwu członkowskiemu, z którym jest
ono połączone za pośrednictwem państwa trzeciego, chyba że przepływy są
ograniczone przez państwo trzecie. Jednocześnie jednak rozporządzenie
zastrzega, iż środek polegający na solidarności jest stosowany jako środek
ostateczny i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wnioskujące państwo członkowskie:
a) nie było w stanie pokryć deficytu w dostawie gazu dla odbiorców objętych
ochroną wynikającą z zasady solidarności i to pomimo obniżenia
standardów dostaw surowca lub dodatkowych zobowiązań nałożonych
na przedsiębiorstwa gazowe,
b) wyczerpało wszystkie środki rynkowe oraz wszystkie środki przewidziane
w planie awaryjnym;
c) zgłosiło wyraźny wniosek do Komisji Europejskiej i właściwych organów
wszystkich państw członkowskich, z którymi jest powiązany bezpośrednio
lub poprzez państwo trzecie, wraz z opisem wdrożonych środków;
d) zobowiązany do godziwej zapłaty i szybkiej rekompensaty państwu
13
członkowskiemu zapewniającemu solidarność.
Według nowego rozporządzenia odbiorcy mają zatem otrzymać odpowiednią
ilość potrzebnego gazu (za odpowiednią opłatą), co stanowi realizacją zasady
solidarności. Jeżeli jest więcej niż jedno państwo członkowskie, mogące zapewnić
solidarność wnioskującemu państwu członkowskiemu, to ostatnie, mając wybór
pomiędzy dostawcami, poszukuje najkorzystniejszej oferty. W świetle regulacji,
w toku zarysowanej procedury możliwe jest w szczególności sięgnięcie po środki
14
nierynkowe. Najnowsza regulacja zdecydowanie kładzie akcent na ochronę
odbiorców indywidualnych, najbardziej narażonych na problemy w przypadku
zakłócenia dostaw.
Co ważne, według aktualnej regulacji, wielcy odbiorcy z jednego kraju UE
nie będą otrzymywać gazu, jeśli w sąsiednim państwie unijnym problemy
z zaopatrzeniem mieliby najbardziej potrzebujący i narażeni konsumenci. We
wszystkich państwach UE odbiorcy narażeni będą zdefiniowani w ten sam sposób;
lista jest ograniczona do szpitali, mieszkań, hospicjów, ośrodków pomocy
społecznej. Nie ma na niej natomiast małych i średnich firm, a nawet szkół.
Przepisy przewidują, że państwa członkowskie UE będą funkcjonować w ramach
czterech grup ryzyka, które mają służyć za podstawę obowiązkowej współpracy,
by przygotowywać wspólne analizy i wypracowywać środki zapobiegawcze
na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Przewidziano trzy poziomy kryzysu dostaw
12
13
14

B. Sawicki, Rewizja SoS…, op. cit.
Regulation (EU) 2017/1938…, op. cit.
Ibidem
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energii, które kraje mogą zadeklarować informując o tym KE i odpowiednie organy
15
w swoich grupach: wczesne ostrzeganie, ostrzeganie i sytuacja kryzysowa.
Inne wprowadzone uregulowania
Rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu stanowi odpowiedź Unii
Europejskiej na stress testy, które wykazały, że niektóre państwa członkowskie
mogą mieć bardzo poważne problemy w przypadku wstrzymania dostaw surowca.
Celem rozporządzenie ma być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
Unii Europejskiej, zmniejszenie jej zależności od innych w kwestii dostaw gazu,
a także umożliwienie jej szybszego i skuteczniejszego radzenia sobie z kryzysami
dostaw. Jak już wspomniano, wprowadzone rozwiązania zakładają ściślejszą
16
współpracę i koordynację regionalną państw członkowskich dzielących ryzyko.
Przepisy przewidują obowiązkowe regionalne plany działań zapobiegawczych,
plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnych oraz regionalne oceny ryzyka,
opracowywane wspólnie przez wszystkie państwa członkowskie z tej samej grupy.
Rozporządzenie dotyczy nie tylko obszaru UE, gdyż wprowadza szczególne
obowiązki państw członkowskich względem Wspólnoty Energetycznej. Chodzi
m.in. o koordynowanie z umawiającymi się stronami Wspólnoty Energetycznej oraz
z innymi państwami trzecimi środków stosowanych w przypadku stanu nadzwyczajnego w Unii. Współpraca może obejmować „określenie interakcji i korelacji
ryzyka oraz konsultacje z myślą o zapewnieniu transgranicznej spójności planów
17
działań zapobiegawczych i planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej”.
Nowe przepisy przewidują też dokładniejsze monitorowanie postanowień
umów dotyczących dostaw gazu. Umowy komercyjne, dotyczące znacznych
dostaw, mają być przekazywane do krajowych organów. Informacje o kontraktach,
które obejmują co najmniej 28% dostaw z zewnątrz w relacji do krajowej
konsumpcji, mają natomiast trafiać do Komisji Europejskiej, której urzędnicy mogą
18
zażądać też przedłożenia całego kontraktu. Należy podkreślić, że solidarność
na mocy rozporządzenia przyznawana jest na podstawie rekompensaty (państwo
członkowskie wnioskujące o solidarność niezwłocznie wypłaca lub zapewnia
natychmiastową wypłatę godziwą rekompensatę państwu członkowskiemu udzielającemu solidarności). Taka sprawiedliwa rekompensata obejmuje co najmniej:
- gaz dostarczony na terytorium wnioskującego państwa;
- wszystkie inne istotne oraz uzasadnione koszty poniesione w związku
z solidarnością, w tym, w stosownych przypadkach, koszty takich środków,
które mogły zostać ustalone z góry;
- zwrot wszelkich odszkodowań wynikających z postępowań sądowych,
postępowań arbitrażowych lub podobnych postępowań i rozrachunków
oraz związanych z tym kosztów takiego postępowania z udziałem państwa
członkowskiego udzielającego solidarności podmiotom zaangażowanym
19
w świadczenie takiej solidarności.
15

Rada UE przyjęła rozporządzenie SoS, Biznesalert.pl, PAP, 09.10.2017, http://biznesalert.pl/rada-ueprzyjela-rozporzadzenie-sos (pobrano 16.11.2017 r.). W aneksie I do nowego rozporządzenia, gdzie
zamieszczono wspomniane grupy ryzyka, Polska znalazła się w dwóch wschodnich grupach ryzyka
dostaw gazu, w których surowiec jest transportowany przez Ukrainę i Białoruś.
16
Ibidem
17
Regulation (EU) 2017/1938…, op. cit.
18
Rada UE przyjęła…, op. cit.
19
Regulation (EU) 2017/1938…, op. cit.
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W celu zapobiegania potencjalnym zakłóceniom w dostawach i zapewnienia
odpowiedniego reagować na nie, prawodawstwo UE stworzyło wspólne standardy
i wskaźniki do pomiaru poważnych zagrożeń. W szczególności określono ile gazu
państwa UE muszą mieć możliwość dostarczania gospodarstwom domowym
20
i innym wrażliwym odbiorcom (konsumentom). Grupa Koordynacyjna ds. Gazu
(mająca koordynować działania i wymianę informacji pomiędzy przemysłem
i władzami państwowymi) zapewnia również forum do dyskusji na temat kwestii
związanych z dostawą „błękitnego paliwa”. Nowe rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa dostaw gazu wymaga, aby ENTSOG przeprowadziła ogólnounijną
symulację zakłóceń w dostawach gazu i infrastrukturę w celu zapewnienia
wysokiego poziomu przeglądu głównych zagrożeń związanych z dostawami w UE.
Regulacja odnosi się także do kwestii zapewnienia dwukierunkowego (zwrotnego)
21
przepływu surowca przez rurociągi.
Znaczenie regulacji dla Polski
Zdaniem pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury
energetycznej Piotra Naimskiego, kształt rozporządzenia 2017/1938 jest korzystny
dla Polski. Za najważniejsze osiągnięcie uznał on zmianę pierwotnego brzmienia
zapisów, dotyczących priorytetów przesyłu gazu w sytuacjach kryzysowych.
Poprzednio możliwe było to, że operator sąsiadującego z Polską niemieckiego
systemu przesyłowego w momencie kryzysu mógłby nie udostępnić gazu stronie
22
polskiej, motywując to koniecznością napełniania swoich magazynów. Zmienione
rozporządzenie wprowadza natomiast pierwszeństwo transportu gazu na interkonektorach transgranicznych do ościennych krajów UE przed zatłaczaniem
23
podziemnych magazynów gazu.
Według Piotra Naimskiego, nowe rozporządzenie jest w pewnym sensie
„w sporej części realizacją pomysłu rządu PiS z lat 2006-2007”. Jak przypominał,
ówczesny pomysł polegał na podpisaniu przez zainteresowane państwa
Europejskiego Traktatu Bezpieczeństwa Energetycznego. Wówczas nie doszło
to do skutku (chociaż było to po pierwszym kryzysie gazowym), gdyż europejscy
politycy m.in. nie chcieli widzieć politycznych aspektów dostaw gazu z Rosji.
Zdaniem urzędnika, po dziesięciu latach ówczesne starania zostały jednak, choć
w innej formie, zrealizowane. Dla polskich spółek obrotu gazem ustalenia
rozporządzenia dotyczące pierwszeństwa uznawania przepustowości na połączeniach transgranicznych zostały rozwiązane pozytywnie. Zgodnie z zapisami
nowego rozporządzenia nie dojdzie do sytuacji, kiedy napełnianie w jednym
z państw UE magazynów gazu ograniczy w tym samym czasie przesył surowca
24
do państw ościennych.
Rozporządzenie z 2017 roku może być traktowane jako sukces Polski, będący
efektem długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską i innymi krajami UE
20

Zob. Ł. Wojcieszak, Pozycja odbiorcy wrażliwego w polskim prawie gazowym (w:) M. Minta,
W. Śledzik (red.), Energetyka. Wyzwania prawno-instytucjonalne. Poznań 2016, s. 217 i nast.
21
Secure gas supplies, European Commission, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-andsecure-supplies/secure-gas-supplies (pobrano 22.06.2017 r.)
22
Naimski: nowe gazowe rozporządzenie SOS będzie korzystne dla Polski, Gazownictwo.wnp.pl,
20.06.2017, http://gazownictwo.wnp.pl/naimski-nowe-gazowe-rozporzadzenie-sos-bedzie-korzystnedla-polski,300592_1_0_0.html (pobrano 22.06.2017 r.)
23
Rozporządzenie SoS wprowadzi…, op. cit.
24
Naimski: nowe gazowe…, op. cit.

538

______________________________________________________________________________________________

w szczególności z Niemcami. Z punktu widzenia Polski kluczowym osiągnięciem
jest zmiana pierwotnego brzmienia przepisów, dotyczących priorytetów przesyłu
gazu w sytuacjach kryzysowych. Przepisy te dopuszczały teoretycznie taką
sytuację, że operator sąsiadującego z Polską niemieckiego systemu przesyłowego
w momencie kryzysu mógłby nie udostępnić surowca stronie polskiej, motywując to
koniecznością napełniania swoich magazynów. W rozporządzeniu z 2017 roku
przepis ten został zmieniony. Bardzo istotne jest to, że państwa członkowskie
UE zobowiązały się do solidarnego działania wobec kraju, któremu na skutek
kryzysu brakuje gazu ziemnego. Co ważne, uzgodniony został też sposób
25
pokrywania kosztów za interwencyjne dostawy.
Dla Polski szczególnie ważne jest wprowadzenie mocą nowego
rozporządzenia zasady solidarności. Fakt, że wszystkie państwa członkowskie
(a więc czterech sąsiadów Polski) zostały jego mocą zobowiązanych do solidarnego wsparcia w przypadku niedoborów surowca, ma bardzo istotne znaczenie.
Nowe rozporządzenia pozwala o wiele skuteczniej zapobiegać zapobieganie
kryzysom w dostawach tak strategicznego surowca, jakim jest gaz ziemny. Ma
to szczególne znaczenie dla odbiorców wrażliwych. Polska wciąż należy do grupy
państw zagrożonych nagłym wstrzymaniem dostaw gazu ziemnego, więc rozporządzenie z 2017 roku należy uznać wręcz za przełomowe. Zwiększenie solidarności
państw członkowskich Unii Europejskiej może owocować dalszą współpracą, której
efektem byłaby unia energetyczna.
Zakończenie
Należy stwierdzić, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
z 25 października 2017 roku w znaczący sposób poprawia sytuację państw
UE w przypadku zaistnienia przerwy w dostawach surowca. Nowy kształt
bezpieczeństwa zapewnia skuteczne przeciwdziałanie kryzysom istniejącym
w sytuacjach nadzwyczajnych, za jakie można uznać przerwy w dostawach gazu
ziemnego. Rozporządzenie stanowi swoistą odpowiedź na zaistniałe przypadki
przerw w dostawach „błękitnego paliwa” z obszaru Federacji Rosyjskiej, a także na
zagrożenie wstrzymaniem importu gazu, co stało się już udziałem państw
wschodniej części Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie jest szczególnie ważne
dla Polski, której pomimo czynionych wysiłków na rzecz dywersyfikacji, stale
zagraża wstrzymanie lub znaczne zmniejszenie dostaw surowca.
Niewątpliwie zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie zasady solidarności,
co jest szczególnie ważne dla państw, które jak Polska, są zależne od dostaw
surowca z od jednego dostawcy. Polepszenie koordynacji we współpracy krajów
członkowskich UE wzmacnia bezpieczeństwo na całym jej obszarze, chroniąc
państwa o niewystarczająco zróżnicowanych kierunkach dostaw surowca.
Wsparcie państw sąsiednich w przypadku zaistnienia kryzysu, oznacza pomoc
udzieloną gospodarstwom domowym, które zwykle szczególnie silnie odczuwają
niedobory surowca.
Za sprawą nowego rozporządzenia wzmacnia się zaufanie między krajami
członkowskimi UE, czemu sprzyja w szczególności większa transparentność
zawieranych umów. Z punktu widzenia odbiorców surowca szczególnie ważne jest
25

T. Sąsiada, Koniec dostaw gazu z Rosji po 2022 roku? Wtedy możemy już nie potrzebować
Gazpromu, Money.pl, 20.06.2017, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/piotr-naim
ski-dostawy-gazu-do-polski-po-2022,219,0,2335195.html (pobrano 17.11.2017 r.)
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postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Istotne jest zatem wprowadzenie
mechanizmów kryzysowych i umożliwienie dostaw gazu do odbiorców wrażliwych,
zagrożonych nagłym wstrzymaniem dostaw surowca. Rozporządzenie 2017/1938
stanowi znaczący postęp w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Zapewnienie większego bezpieczeństwa dostaw gazu wśród członków UE jest
także znaczącym krokiem na drodze do realizacji unii energetycznej.
Streszczenie
Celem opracowania jest wskazanie znaczenia Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z 25 października 2017 roku, dotyczącego
środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. W artykule
przedstawiono ujęcie zasady solidarności, obecnej w tym rozporządzeniu, a także
szereg innych ważnych regulacji. Ukazano w szczególności sposoby zwiększenia
bezpieczeństwa odbiorców gazu ziemnego, w tym kwestię dostaw surowca
w sytuacjach kryzysowych. W artykule przedstawiono również znaczenie nowego
rozporządzenia dla Polski, a przy tym mechanizmy ochrony odbiorców wrażliwych,
szczególnie zagrożonych wstrzymaniem dostaw surowca. Zdaniem autora, nowe
rozporządzenie stanowi znaczący postęp w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa
gazowego UE.
Słowa kluczowe: rozporządzenie UE bezpieczeństwo gaz
Summary
The purpose of the paper is to show the importance of the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EU) 2017/1938 of 25 October 2017
concerning measures to safeguard the security of gas supply. The article presents
the solidarity principle, characterized in this regulation, as well as a number of other
important rules. In particular, the author describes ways to increase the safety
of natural gas consumers, including the issue of gas supplies in crisis situations.
Further he presents the significance of the new regulation for Poland, and
the mechanisms to protect vulnerable customers, particularly those threatened with
the suspension of gas deliveries. According to the author, the new regulation
represents a significant step towards increased security of gas supply in the EU.
Key words: regulation EU gas security
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W KONTEKŚCIE ZMIAN UNIJNEJ
DYREKTYWY I PRAWA KRAJOWEGO

1. Zagadnienia wstępne
W związku z zaostrzaniem polityki klimatycznej Unii Europejskiej,
przewidywana jest zmiana dotychczas obowiązującej w tym zakresie dyrektywy
1
2009/28/WE, która to zmiana ma na celu zapewnienie osiągnięcia 27% udziału
2
takiej energii w ogólnym bilansie Unii Europejskiej do roku 2030. Jednocześnie
ustawodawca polski usiłuje pogodzić implementację prawa unijnego z osiąganiem
odmiennych celów polityki energetycznej Polski, w wyniku czego powstają
rozwiązania, których prawodawca unijny zapewne nie zakładał, takie jak na
przykład finansowe wsparcie technologii współspalania węgla z biomasą jako
technologii promującej energię odnawialną. Warto zatem poddać analizie nowe
trendy w zakresie kształtowania unijnych regulacji dotyczących energii ze źródeł
odnawialnych. Jest to tym bardziej interesujące, że ukazuje niekiedy istotnie
rozbieżne podejście w zakresie wartości uznawanych przez legislatora unijnego
i legislatora polskiego za stojące u podstaw polityki dotyczącej odnawialnych źródeł
energii. Promowanie energii ze źródeł odnawialnych jest przez prawodawcę
unijnego wpisane w wachlarz działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych, co ma służyć zwalczaniu zmian klimatycznych; tymczasem
prawodawca polski, nie podzielając tak ukierunkowanego zaangażowania,
za pierwszorzędne wśród wartości polityki energetycznej uznaje zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw i właśnie ta wartość determinuje jego działania.
To zróżnicowanie przekłada się także na ukształtowanie środków zmierzających
do osiągnięcia ogólnych celów w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto.
W niedalekim horyzoncie czasowym zaistnieją nowe wyzwania, wynikające
z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego regulacji obecnie
procedowanego projektu nowej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.
Problematyka ta jest zatem aktualna i warta podjęcia w niniejszym artykule.
2. Dotychczasowe rozwiązania w prawie unijnym i w prawie polskim
Odnawialne źródła energii są elementem polityki klimatycznej, która na
3
obecnym etapie rozwoju bywa określana jako nowo wyłoniona dyscyplina prawna.
Dotychczas obowiązująca dyrektywa w sprawie promowania energii ze źródeł
odnawialnych była przejawem harmonizacji minimalnej, co oznaczało znaczny
1

2

3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz. U. L 140 z 5 czerwca 2009 roku, s. 16-62
Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use
of energy from renewable sources (recast) of 30.11.2016, COM (2016)767 final
K. Kulovesi, E. Morgera, M. Muñoz, Environmental integration and multi-faceted international
dimensions of EU law: Unpacking the EU’s 2009 climate and energy package, Common Market Law
Review, nr 48, 2011, s. 829
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zakres swobody państw członkowskich Unii Europejskiej w szczególności w odniesieniu do wyboru „systemów wsparcia”, jakie miały znajdować zastosowanie dla
osiągnięcia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym
bilansie. Systemy wsparcia zostały zdefiniowane w art. 2 lit. k) dyrektywy jako
obejmujące każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo
członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie
energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii,
zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez
nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób — jej
nabywanej ilości (podkr. moje). Obejmuje ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia
z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające
na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym
również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie opcyjne,
lecz nie jest ograniczone do wymienionych środków. Ze względu na tak szeroko
zakreślone ramy prawne dla wspierania energii odnawialnej doszło do wykształcenia się bardzo różnorodnych środków wsparcia w poszczególnych państwach
członkowskich. Podstawowy podział w tym zakresie obejmuje kategorię środków
podażowych (do których zaliczają się taryfy gwarantowane, do których uprawnieni
są producenci energii ze źródeł odnawialnych, wyłaniani na przykład poprzez
system aukcyjny) oraz kategorię środków popytowych (do której należą tzw.
zielone certyfikaty). Dychotomia przedmiotowego podziału znajduje odzwierciedlenie również w charakterze instrumentów prawnych, znajdujących zastosowanie
w każdej ze wspomnianych kategorii. Popytowe systemy wsparcia tradycyjnie
wykorzystują bowiem środki typu command-and-control, natomiast podażowe
systemy wsparcia często bazują na rynkowych instrumentach ochrony środowiska,
takich jak do niedawna znajdujący zastosowanie w Polsce system zielonych
certyfikatów. Jak wskazano w doktrynie: Na podstawie analizy obowiązujących
w Anglii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech rozwiązań prawnych
w zakresie funkcjonowania systemów wsparcia można wyróżnić pewną grupę
instrumentów prawnych wsparcia, znajdujących się w zakresie oddziaływania tych
państw, a mających na celu stymulację rozwoju źródeł odnawialnych. Sprowadzić
je można do następujących rozwiązań:
1) regulacja rynku energii skupiona na osiągnięciu celu polegającego na
założonym wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie
energetycznym państw, z wykorzystaniem narzędzi:
a) regulowania rynku poprzez oddziaływanie na ceny sprzedaży, czyli
bezpośrednie wsparcie wytwórców,
b) regulowania rynku poprzez kary z tytułu nieosiągnięcia założonego
udziału źródeł odnawialnych,
c) regulowania rynku poprzez wprowadzenie praw abstrakcyjnych,
w postaci certyfikatów, umożliwiających uczestnikom poszukiwanie
równowagi rynkowej produkcja - sprzedaż zgodnie z wytycznymi
regulatora rynku,
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2) oddziaływanie na uczestników rynku poprzez narzędzia fiskalne, leżące
w gestii odrębnych działów administracji publicznej, a w szczególności
dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku VAT;
3) oddziaływanie na wytwórców poprzez uprzywilejowanie pozycji instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii dzięki rozbudowanemu
systemowi subsydiów, kredytów ekologicznych i innych narzędzi zmierzających do osiągnięcia większej łatwości finansowania powstawania nowych
instalacji lub też podnoszenia ich relatywnej względem źródeł nieodnawialnych rentowności.
Już wstępna analiza funkcjonujących systemów wsparcia energii ze źródeł
odnawialnych prowadzi do wniosku o znacznym zróżnicowaniu funkcjonujących
krajowych rozwiązań, przy czym czerpią one łącznie z ograniczonego katalogu
dostępnych narzędzi „mobilizowania” uczestników rynku do korzystania z energii
wytwarzanej w źródłach odnawialnych. Ze względu na znaczne koszty inwestycji,
relatywnie niewielki udział w bilansie energetycznym poszczególnych krajów oraz
koszty jednostkowe jest jasne, że ustawodawcom w poszczególnych krajach
przyświecała idea takiego ukształtowania rynku, aby decyzja o zakupie energii
4
ze źródeł odnawialnych była obligatoryjna.
Obligatoryjnymi elementami znajdującymi się w dyrektywie w sprawie
promowania odnawialnych źródeł energii, wymagającymi wdrożenia do prawa
krajowego, były natomiast w szczególności krajowe cele procentowe w zakresie
udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto,
do osiągnięcia do roku 2020 (dla Polski był to cel 15%), które łącznie składać się
miały na osiągnięcie celu ogólnounijnego w wysokości 20%. Silny nacisk został
położony również na zagwarantowanie dostępu do sieci dla energii ze źródeł
odnawialnych. W tym zakresie, art. 16 ust. 2 zdanie pierwsze dyrektywy stanowi:
Z zastrzeżeniem wymogów odnoszących się do zachowania niezawodności
i bezpieczeństwa sieci, na podstawie przejrzystych i niedyskryminacyjnych
kryteriów, zdefiniowanych przez właściwe organy krajowe:
a) państwa członkowskie zapewniają, że operatorzy systemów przesyłowych
i systemów dystrybucji na ich terytorium gwarantują przesył i dystrybucję
energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii;
b) państwa członkowskie zapewniają również priorytetowy dostęp lub gwarantowany dostęp do systemu sieciowego dla energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii;
c) państwa członkowskie zapewniają, że o ile pozwala na to bezpieczna
eksploatacja krajowego systemu elektroenergetycznego i w oparciu
o przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria, przy wyborze instalacji
wytwarzających energię elektryczną, operatorzy systemów przesyłowych
przyznają pierwszeństwo instalacjom wykorzystującym odnawialne źródła
energii (podkr. moje).
Te szczątkowe unormowania przyjmujące charakter obligatoryjny nie zmieniły
ogólnego obrazu rozwiązań obecnie obowiązującej dyrektywy jako pozostawiającej
państwom członkowskim znaczny margines swobody – zgodnie zresztą z brzmie4

Przegląd systemów wsparcia przeprowadzono (w:) Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne.
Komentarz. Warszawa 2010

544

______________________________________________________________________________________________

5

niem art. 288 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle
którego dyrektywa, jako jedna z form aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej,
wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu
do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym
swobodę wyboru formy i środków (podkr. moje). Doprowadziło to nie tylko
do znacznego zróżnicowania państw członkowskich (co jednak nie przeszkodziło
w stosunkowo znacznej efektywności osiągania ogólnych celów dyrektywy
w zakresie stosownych progów udziału energii ze źródeł odnawialnych;
okoliczność tę można łatwo przeciwstawić ograniczonej skuteczności w realizacji
innych, niekiedy nader szczegółowych i ograniczających zakres swobody państw
członkowskich, dyrektyw przyjmowanych w ramach unijnej polityki klimatycznej),
ale także do ich odseparowania od siebie nawzajem pod względem współpracy
w wykonywaniu dyrektywy. Chociaż bowiem dyrektywa przewiduje możliwość
zastosowania różnych form współpracy tak między poszczególnymi państwami
członkowskimi, jak i w stosunkach z państwami trzecimi, to jednak nie określa
szczegółowo warunków takiej współpracy, a przede wszystkim kwestii wzajemnych
rozliczeń. Dlatego państwa członkowskie prezentowały w tym zakresie bardzo
ostrożne stanowisko, zasadniczo zamykając swoje systemy wsparcia przed
podmiotami z innych państw. Zgodność takiego podejścia z prawem unijnym
6
potwierdziły w szczególności wyroki w sprawach Essent Belgium NV oraz Ålands
7
vindkraft AB. Ten rys charakterystyczny dyrektywy determinował w istocie rzeczy
podjęcie działań zmierzających do zbliżenia do siebie państw członkowskich
w projektach podejmowanych w celu wdrażania celów w zakresie odnawialnych
źródeł energii, u podstaw których leżała logika postępującej integracji gospodarczej
w ramach Unii Europejskiej jako specyficznej organizacji międzynarodowej.
Prawodawca polski zdecydował się początkowo na wspieranie odnawialnych
źródeł energii poprzez system zielonych certyfikatów, to jest mechanizm rynkowy,
który polega na nałożeniu na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące
się sprzedażą energii odbiorcom końcowym obowiązku uzyskania i przedstawienia
do umorzenia organowi regulacyjnemu określonej liczby świadectw pochodzenia
„zielonej” energii albo zamiast tego zapłaty opłaty zastępczej, co jednak po kilku
latach doprowadziło do nadprodukcji energii ze źródeł odnawialnych, skutkującej
8
znacznymi spadkami cen i załamaniem się rynku certyfikatów. Począwszy od lipca
5

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. C 83 z 30 marca 2010
roku, s. 47-200
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2014 r. w sprawach połączonych C-204/12 do
C-208/12 Essent Belgium NV przeciwko Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits – en
Gasmarkt, ECLI:EU:C:2014:2192. Wyrok ten wskazuje, że co do zasady dozwolony jest system
zielonych certyfikatów, który poddaje dostawców energii elektrycznej obowiązkowi rocznego
przedstawiania rzeczonemu organowi pod sankcją grzywny administracyjnej określonej liczby tych
certyfikatów odpowiadających części łącznej dostawy energii elektrycznej w tym regionie, przy czym
dostawcy ci nie mogą spełnić owego obowiązku poprzez posłużenie się gwarancjami pochodzenia
z innych państw członkowskich Unii lub państw trzecich członków EOG.
7
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 1 lipca 2014 r. w sprawie C-573/12 Ålands vindkraft
AB przeciwko Energimyndigheten, ECLI:EU:C:2014:2037. W tym wyroku Trybunał uznał, że prawo
unijne nie stoi na przeszkodzie regulacji, która przewiduje przyznawanie producentom zielonej energii
elektrycznej zbywalnych certyfikatów wyłącznie w zamian za energię wytworzoną na terytorium
danego państwa członkowskiego.
8
Szerzej na ten temat I. Przybojewska, Rozwiązania promujące odnawialne źródła energii a zwalczanie
smogu, „Europejski Przegląd Sądowy”, 10/2017, s. 28-29
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2016 r., Polska przeszła na system aukcyjny. Ustawa o odnawialnych źródłach
9
energii oparta została na gwarantowanych przez 15 lat taryfach na zakup energii,
podobnie jak jest w większości państw Unii Europejskiej, a także przewiduje
waloryzację ceny zakupu energii ustalonej w aukcji. Bardzo ważny jest obowiązek
zakupu przez 15 lat od wyprodukowania przez daną instalację pierwszej zielonej
energii przez sprzedawcę zobowiązanego, a także przyznawanie dotychczasowym
producentom energii z OZE świadectw pochodzenia przez okres również 15 lat
10
od chwili wytworzenia przez nich pierwszej jednostki zielonej energii. Tym samym
prawodawca polski zdecydował się zmienić paradygmat wsparcia energii ze źródeł
odnawialnych na podażowy, uznawany za stabilniejszy. Jednocześnie nie porzucono całkowicie elementu rynkowego, który znajduje wyraz w wyłanianiu podmiotów otrzymujących wsparcie poprzez system aukcyjny. Dotychczasowe badania
zdają się wykorzystywać większą skuteczność środków oddziałujących na podaż
(taryf gwarantowanych) aniżeli środków oddziałujących na popyt (zielonych
11
certyfikatów).
System zielonych certyfikatów jako tzw. rynkowy instrument
12
ochrony środowiska niewątpliwie cechuje się większą elastycznością w porównaniu do systemu taryf gwarantowanych, jednak w związku z koniecznością
wykreowania mogącego być przedmiotem obrotu „dobra środowiskowego”
niezbędne staje się stworzenie rynku wymagającego określenia reguł nadzoru,
13
instrumentów i zaangażowanych organów. przy czym dość łatwo jest popełnić
błąd skutkujący obniżeniem efektywności systemu.
3. Trudności w osiąganiu celów unormowań przy zastosowaniu
dotychczasowych rozwiązań
Zarówno na poziomie unijnego, jak i na poziomie polskiego porządku
prawnego pojawiły się trudności w efektywnym osiąganiu celów unormowań
dotyczących promowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, choć
problemy te miały różne źródło i różny charakter. W przypadku rynku polskiego,
załamanie się systemu zielonych certyfikatów miało swoje źródło w problemach
o charakterze szczegółowym, takich jak na przykład cecha przechodniości
certyfikatów na kolejne okresy rozliczeniowe czy dowolność w zakresie uiszczania
opłaty zastępczej zamiast rozliczania się z ilości świadectw. Na podstawie tego
typu okoliczności trudno wyciągać wnioski o charakterze ogólnym. Inaczej
14
jest natomiast w odniesieniu do Unii Europejskiej. Jak wskazano w literaturze,
poszczególne środki przyjęte w ramach unijnej polityki klimatycznej pozostają
w relacji charakteryzowanej jako „nieszczęśliwe małżeństwo” – zamiast
wzajemnego wzmocnienia, w sytuacji trudności ekonomicznych powodują one
9

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2015 r., poz. 478
Z. Wiśniewski, Nowe regulacje prawne odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne
Polski. Zagadnienia wybrane (w:) M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.),
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Warszawa 2017, s. 277
11
S. Carley, E. Baldwin, L.M. MacLean, J.N. Brass, Global Expansion of Renewable Energy Generation: An Analysis of Policy Instruments, “Environmental and Resource Economics”, 2/2017, s. 400
12
C. Banet, The Use of Market-Based Instruments in the Transition from a Carbon-Based Economy (w:)
D.N. Zillman, C. Redgwell, Y.O. Omorogbe, L.K. Barrera-Hernández (red.), Beyond The Carbon
Economy: Energy Law in Transition. Oxford 2008, s. 209
13
C. Banet, The Use of Market-Based…, op. cit., s. 212
14
J.B. Skjærseth, Linking EU climate and energy policies: policy-making, implementation and reform,
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2016, vol. 16, s. 521
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wzajemne osłabienie. Sprzężenie to jest widoczne w szczególności pomiędzy
promowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych a unijnym systemem
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo polityka
promująca odnawialne źródła energii, kreowana na szczeblu Unii Europejskiej,
cechuje się zawężoną perspektywą, wyrażającą się w braku ujęcia odnawialnych
źródeł energii w kontekście ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania źródeł
konwencjonalnych. Nie najmniejszym problemem jest także zamknięcie rynków
krajowych na energię odnawialną pochodzącą z innych państw i tolerowana,
w cytowanym już orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
odmowa przyznawania wsparcia takiej energii. Należy jednak podkreślić, że na tle
innych dyrektyw pakietu klimatyczno-energetycznego, dyrektywa dotycząca energii
ze źródeł odnawialnych i tak napotyka stosunkowo najmniejsze trudności zarówno
w jej wdrażaniu do krajowych porządków prawnych, jak i w osiąganiu zakładanych
krajowych celów procentowych.
4. Wdrożone i planowane zmiany unijnego porządku prawnego
w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii
4.1. Projektowane zmiany dyrektywy w sprawie promowania energii
z odnawialnych źródeł
Projektowane i procedowane na szczeblu Unii Europejskiej unormowania
mają doprowadzić do zastąpienia obecnej dyrektywy w sprawie promowania
energii ze źródeł odnawialnych 1 stycznia 2021 roku. Natomiast państwa
członkowskie mają być zobowiązane do implementacji nowej dyrektywy do swoich
porządków prawnych do końca czerwca 2021 roku.
Art. 3 projektu dyrektywy przewiduje zastąpienie dotychczasowych krajowych
celów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii celem ogólnounijnym
(w wysokości „co najmniej 27%” udziału w końcowym zużyciu energii do roku
15
2030). W doktrynie wskazano, że takie rozwiązanie przewiduje większą swobodę
po stronie państw członkowskich w kreowaniu krajowej polityki energetycznej. KE
uzasadnia planowaną zmianę faktem, że dalszy nacisk na narodowe cele
prowadziłby do nieefektywnego i nierównomiernego rozłożenia wysiłków w ramach
UE, co może wiązać się z niewystarczającym rozwojem energii z odnawialnych
źródeł na terenie całej Unii. Ponadto zastąpienie celów krajowych celem
wyznaczonym na poziomie UE pozwala uwzględnić specyfikę krajowych rynków
energii, w tym zróżnicowany potencjał poszczególnych państw w zakresie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ma to powodować większą elastyczność
po stronie państw członkowskich m.in. w osiąganiu redukcji emisji gazów
cieplarnianych w sposób kosztowo efektywny i z uwzględnieniem specyficznych
dla nich okoliczności, koszyków energetycznych i możliwości produkcyjnych.
Jednak podstawą dla osiągnięcia wspomnianego celu na szczeblu Unii
Europejskiej pozostają uprzednio zakładane cele dla poszczególnych państw
członkowskich, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą zrezygnować
z pułapów udziału energii z odnawialnych źródeł dotychczas dla nich przepisanych.
Zobowiązania te stanowią bowiem minimalne wkłady poszczególnych państw
członkowskich w osiągnięcie nowego celu ogólnounijnego. Tym samym w rzeczy15

M. Porzeżyńska, Wpływ proponowanych zmian dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych na bezpieczeństwo rynku energetycznego w Polsce,
„Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, nr 6/2017, s. 83
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wistości nie mamy do czynienia ze zwiększonym stopniem elastyczności po stronie
państw członkowskich w zakresie stopnia udziału energii z OZE, chyba żeby
uznać, że zwiększoną elastycznością jest sama możliwość nierozszerzenia
poprzednio obowiązujących zobowiązań w zakresie ustalonych progów procentowych.
Nadal krajowe systemy wsparcia są określone w sposób bardzo ogólny, a ich
wybór i ukształtowanie pozostawione swobodnemu uznaniu państw członkowskich
- z tym wszakże zastrzeżeniem, że systemy te muszą być stosowane zgodnie
z unijnymi regulacjami w zakresie pomocy publicznej i w sposób możliwie najmniej
zaburzający wobec funkcjonowania rynku energii elektrycznej (motyw 15 projektu
dyrektywy), a także minimalizujący koszty wdrożenia takich systemów (motyw
16 projektu dyrektywy). Polityki wsparcia energii ze źródeł odnawialnych mają być
również stabilne i niepoddawane częstym zmianom (motyw 18 projektu dyrektywy).
Finansowaniu systemów wsparcia ma służyć m.in. zbywanie, w trybie aukcyjnym,
świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (art. 19 ust. 2 akapit trzeci
projektu dyrektywy). Powyższe wzmianki wskazują na preferowanie przez prawodawcę unijnego mechanizmów kwalifikowanych do kategorii rynkowych instrumentów ochrony środowiska. O rzeczywistym znaczeniu tej preferencji decydować
będzie jednak praktyka egzekwowania zgodności systemów wsparcia kształtowanych w poszczególnych państwach członkowskich.
Istotną nowością określoną w przepisach projektu dyrektywy jest upodmiotowienie prosumentów i „wspólnot energetycznych” (art. 21 i 22 projektu); tym
pierwszym zostaje zagwarantowane prawo odpowiedniego wynagradzania
za energię wprowadzoną do sieci oraz brak nieproporcjonalnych obciążeń z tym
związanych i brak opłat nieodzwierciedlających rzeczywistych kosztów
wprowadzenia takiej energii do sieci, ci drudzy zyskują możliwość uczestnictwa
w rynku energii, również bez nieproporcjonalnych obciążeń z tym związanych
i bez opłat nieodzwierciedlających rzeczywistych kosztów wprowadzenia energii
ze źródeł odnawialnych do sieci. „Wspólnoty energetyczne” w projekcie dyrektywy
zostały zdefiniowane jako małe lub średnie przedsiębiorstwa albo organizacje
niezarobkowe, których udziałowcy i członkowie współpracują ze sobą w produkcji,
dystrybucji, magazynowaniu lub dostarczaniu energii ze źródeł odnawialnych,
a zarazem spełniają przynajmniej cztery z poniższych kryteriów:
1) ich udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, władzami lokalnymi,
albo małymi lub średnimi przedsiębiorstwami działającymi na polach
energii ze źródeł odnawialnych;
2) co najmniej 51% udziałowców lub członków posiadających prawo głosu
jest osobami fizycznymi;
3) co najmniej 51% praw udziałowych albo członkowskich jest w posiadaniu
lokalnym;
4) co najmniej 51% funkcji w organach zarządczych takich wspólnot jest
w posiadaniu lokalnym;
5) wspólnota nie zainstalowała więcej niż 18 MW mocy w zakresie źródeł
odnawialnych dla energii elektrycznej, sektora grzewczego i chłodniczego,
transportu, przy czym wskaźnik ten rozumiany jest jako średnia roczna dla
ostatnich 5 lat (art. 22 projektu dyrektywy).
W obecnie obowiązującej dyrektywie próżno szukać unormowań nakierowanych na wspieranie prosumentów energii ze źródeł odnawialnych; tymczasem
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wsparcie generowania jej przez prosumentów i „wspólnoty energetyczne” jak
opisane w przedmiotowym projekcie, jest logiczną konsekwencją z natury rzeczy
rozproszonego charakteru źródeł odnawialnych. Jest to rozwiązanie w dobrym
kierunku, tym bardziej, że podnoszonym w doktrynie problemem, jaki stoi
na drodze rozpowszechniania się odnawialnych źródeł energii, jest kształt rynku,
który faworyzuje duże, możliwie scentralizowane przedsiębiorstwa jako najbardziej
16
efektywne podmioty w sektorze paliw kopalnych.
Art. 4 projektu dyrektywy przewiduje stopniowe i częściowe otwarcie
krajowych systemów wsparcia na udział podmiotów zewnętrznych, co określone
zostało jako naturalne następstwo zastąpienia krajowych celów udziału energii
ze źródeł odnawialnych celem ogólnounijnym (motyw 17 projektu dyrektywy).
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 projektu dyrektywy, państwa członkowskie winny
zapewnić, że wsparcie dla co najmniej 10% nowo wspieranych mocy w każdym
roku od 2021 do 2025 oraz co najmniej 15% nowo wspieranych mocy w każdym
roku od 2026 do 2030 było dostępne dla instalacji zlokalizowanych w innych
państwach członkowskich. Niezależnie od formy otwarcia transgranicznego w tym
zakresie, udział energii ze źródeł odnawialnych powinien być zaliczany na rachunek tego państwa członkowskiego, które finansuje dany system wsparcia.
Regulacje te stanowią istotne odwrócenie trendu, który wytworzył się w praktyce
wdrażania dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych przez
poszczególne państwa członkowskie. Wydaje się, że jest to pożyteczna zmiana,
gdyż dotychczasowa praktyka zaowocowała pewną defragmentacją rynku, tymczasem otwarcie na energię odnawialną z innych państw może skutkować większą
efektywnością w osiąganiu ogólnounijnego celu w zakresie procentowego udziału
energii ze źródeł odnawialnych. Jest to o tyle istotne, że sam wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych nie powoduje automatycznego
zwiększenia udziału takiej energii w ogólnym bilansie, co wiąże się ze zwiększa17
jącym się popytem i rosnącą eksploatacją paliw kopalnych.
Postanowienia szczegółowe dotyczą sektora grzewczego i chłodniczego,
który skupia w sobie około połowę końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej,
w związku z czym zostaje uznany za niezbędny do wprzężenia w ramy polityki
dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na powyższe, państwa
członkowskie mają podejmować wysiłki celem zapewnienia wzrostu udziału energii
ze źródeł odnawialnych dostarczanej dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia (art. 23
ust. 1 projektu dyrektywy). W odniesieniu do regionalnego sektora ogrzewnictwa
i chłodzenia, państwa członkowskie mają wprowadzić środki pozwalające
użytkownikom na odłączenie się od nieefektywnych systemów, tak aby mogli oni
samodzielnie generować ogrzewanie i chłodzenie ze źródeł odnawialnych albo
przejść do innego dostawcy energii ze źródeł odnawialnych, działającego
w ramach sektora grzewczego i chłodniczego (art. 24 ust. 2 projektu dyrektywy).
Dostęp do lokalnego systemu grzewczego i chłodniczego, opartego na energii ze
źródeł odnawialnych, ma mieć charakter niedyskryminacyjny (art. 24 ust. 4 projektu
dyrektywy).
16

R L. Ottinger, L. Mathews, N.E. Czachor, Renewable Energy in National Legislation: Challenges
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S. Carley, E. Baldwin, L.M. MacLean, J.N. Brass, Global Expansion of Renewable Energy Generation: An Analysis of Policy Instruments, “Environmental and Resource Economics”, 2/2017, s. 4
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Zakończenie
Postanowienia projektu dyrektywy, choć siłą rzeczy mają w przeważającym
zakresie charakter ogólny i wymagający doprecyzowania przy okazji implementacji
do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich, wydają się iść
w dobrym kierunku. Widoczne są przede wszystkich dwojakiego rodzaju tendencje;
po pierwsze, tendencja integracyjna, implikująca częściowe przeniesienie realizacji
dyrektywy z poziomu poszczególnych państw członkowskich z osobna na poziom
kooperacji; po drugie, dyrektywa kreuje istotny sygnał wzmacniający pozycję
prosumentów w zakresie odnawialnych źródeł energii, których sytuacja była jak
dotąd dowolnie kształtowana przez poszczególne państwa członkowskie.
Rzutowało to na znaczne zróżnicowanie krajowych porządków prawnych w tym
zakresie, zwłaszcza pomiędzy państwami „starej” i „nowej” Unii. Obie wspomniane
tendencje, o ile znajdą one adekwatne odzwierciedlenie w regulacjach wdrażających nową dyrektywę na poziomie krajowym, mogą potencjalnie doprowadzić
do pełniejszej realizacji założonych celów w zakresie promowania wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych.
Streszczenie
Tematem artykułu jest przede wszystkim analiza obecnych regulacji prawa
unijnego (a w pewnym zakresie także prawa polskiego) w kontekście projektowanej zmiany unijnej dyrektywy poświęconej promowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązania wprowadzane przez obecnie procedowany projekt dyrektywy koncentrują się na wzmocnieniu elementu integracji państw członkowskich
w osiąganiu celów wyznaczonych dla całej Unii Europejskiej, a także sprzyjają
wzmocnieniu pozycji prosumentów. Może to mieć pozytywny wpływ na osiągnięcie
zakładanych celów w zakresie promowania wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, polityka klimatyczna, zielone
certyfikaty, system aukcyjny
Summary
The subject matter of the article is, first and foremost, analysis of present
regulations of European Union law (and, within a certain scope, also Polish law)
in the context of projected change of European Union directive devoted
to promoting energy from renewable sources. Solutions introduced by currently
elaborated project of the directive focus on reinforcement of the element
of integration of the Member States to achieve goals determined for the entire
European Union, as well as favour strengthening of the position of prosumers. The
aforementioned may have a positive impact on attainment of determined goals
within the scope of promoting use of energy from renewable sources.
Key words: renewable energy sources, climate policy, green certificates,
system of auctions
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Katedra Geodezji
PERSPEKTYWY ROZWOJU MORSKICH FARM WIATROWYCH W POLSCE
W KONTEKŚCIE WPROWADZENIA USTAW OGRANICZAJĄCYCH BUDOWĘ
FARM WIATROWYCH NA LĄDZIE ORAZ TRENDÓW ŚWIATOWYCH

Wprowadzenie
Brytyjski dostawca energii elektrycznej, National Grid poinformował, że Wielka
Brytania 21 kwietnia 2017 r. przez 24 godziny obywała się bez energii ze spalania
węgla. W 2016 r. Zjednoczone Królestwo pozyskało z węgla jedynie 9% energii
elektrycznej, czyli o 14% mniej względem roku poprzedniego. Do 2025 r. Wielka
1
Brytania chce wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe. Ceny za energię
elektryczną wyprodukowaną w planowanej wielkiej elektrowni atomowej Hinkley
2
Point C. mają być zagwarantowane na poziomie 92,50 £/MWh. Brytyjski rząd
wydał również zgodę na zbudowanie u wybrzeży Anglii największej na świecie
farmy wiatrowej. Project Hornsea Two będzie składała się z 300 turbin, które
3
dostarczą do 1,8 GW mocy, co wystarczy do zasilenia 1,6 mln domów. Cena za
energię elektryczną, po której państwo będzie kupowało energię ze wspomnianych
instalacji będzie wynosić w latach 2021/2022 74,75 £/MWh, a dla projektów
uruchamianych w latach 2022/2023 będzie to już tylko 57,50 £/MWh. Podobny
proces rezygnowania z węgla widać zresztą w całej Unii Europejskiej (UE). Jest on
spowodowany w dużej mierze polityką energetyczną UE i jej celami w zakresie
4
energii odnawialnej dla wszystkich państw członkowskich. W 2015 r. dzięki
inwestycjom w energetykę odnawialną, europejska emisja CO2 zmniejszyła się
o 11%. Od węgla odchodzą też Chiny i Indie. Państwo Środka zrezygnowało
niedawno z budowy planowanych 85 elektrowni węglowych, a Indie zapowiadają,
5
że po 2022 r. przestaną budować nowe elektrownie węglowe. Dania ustanowiła
światowy rekord wykorzystania energii wiatrowej. Jak informuje rządowa
6
Energinet.dk, w 2015 r. ponad 40% energii zużytej w Danii pochodziło z wiatru.
1

2

3

4

5

6

M. Błoński, Wielka Brytania obyła się bez węgla, http://kopalniawiedzy.pl/Wielka-Brytania-energiaelektryczna-wegiel,26333 (pobrano 25.04.2017 r.)
M. Błoński, Energetyka wiatrowa niemal o połowę tańsza od atomowej, http://kopalniawiedzy.pl/
energia-wiatrowa-farma-energia-atomowa,27023 (pobrano 12.09.2017 r.)
M. Błoński, Powstanie największa na świecie morska farma wiatrowa, http://kopalniawiedzy.pl
/Hornsea-Project-Wielka-Brytania-farma-wiatrowa,25083 (pobrano 23.08.2016 r.)
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 w sprawie wspierania
produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
(Dz. U. L 283 z 27.10.2001); Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja
2003 w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. U. L 123
z 5.06.2009); Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca
Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 09.140.16 z 05.06.2009)
K. Dzieliński, Chiny rezygnują z nowych elektrowni węglowych, http://www.geekweek.pl/aktual
nosci/28765/chiny-rezygnuja-z-budowy-elektrowni-weglowych (pobrano 18.01.2017 r.)
M. Druś, Duński rekord wykorzystania energii z wiatru, https://www.pb.pl/rekord-energii-wiatrowej-wdanii-799254 (pobrano 18.01.2016 r.)
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W odpowiedzi na problemy związane z globalnym ociepleniem i w celu
zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, a przy
tym ustabilizowania cen energii, w USA powstało opracowanie pokazujące, w jaki
sposób cały kraj może do 2050 r. przestawić się na korzystanie z energii ze źródeł
7
odnawialnych (OZE).
W wielu krajach spalanie węgla jest coraz rzadziej stosowane jako źródło
energii. W Polsce nadal uchodzi za „czarne złoto”. 1 września 2017 r. odbyła
się synchronizacja największego bloku energetycznego w Kozienicach w Polsce
i jednej z największych takich instalacji węglowych na świecie. Jej zakończenie
zaplanowano na koniec 2017 r. Blok o mocy 1075 MW brutto jest największą
instalacją dostarczającą energię elektryczną w Polsce. Wyprzedził – oddany
8
w 2011 r. – blok o mocy 858 MW w Elektrowni Bełchatów. Cała polska energetyka
oparta jest o zasoby węgla kamiennego i brunatnego. W 2016 r. produkcja energii
9
elektrycznej w Polsce wyniosła ok. 163 TWh. Udział dominującego źródła węgla
kamiennego w wytworzeniu energii elektrycznej w tym samym roku wyniósł
ok. 46%, węgla brunatnego ok. 23%, a źródła wiatrowe odpowiedzialne były za
ok. 15% energii całkowitej, co przedstawiono na rysunku nr 1. Energia uzyskana
z wiatru na koniec 2016 r. stanowiła 69% wszystkich rodzajów OZE. Co roku udział
jej systematycznie wzrasta, co przedstawiono w tabeli nr 1 i rysunku nr 2. Obecnie
węgiel stanowi ok. 80% w strukturze produkcji energii w Polsce. Do 2050 roku,
zgodnie z wytycznymi UE, udział ten powinien się zmniejszyć do 50%. Polska
będzie mogła dalej korzystać z węgla, ale będzie musiała ograniczyć jego udział
w tzw. miksie energetycznym. Poza rozwojem OZE, w Polsce są również plany
budowy elektrowni atomowej. Minister energii stwierdził, że Polska potrzebuje trzy10
blokowej elektrowni jądrowej. Ponadto, Polska i Chiny podpisały porozumienie
11
o współpracy w sprawie energii jądrowej. Również Japonia jest zainteresowana
12
współpracą w tej dziedzinie.
Można spierać się o wady i zalety energii jądrowej, jednak faktem jest, że
po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 r. wiele krajów odchodzi
13
od produkcji tego typu energii. Pozostaje ona jednak istotną alternatywną dla
energii węglowej. Spośród OZE, największy udział mają w polskiej produkcji
energii farmy wiatrowe, jednak po wprowadzeniu ustaw ograniczających ich rozwój

7

M. Błoński, Jak USA mogą przejść na źródła odnawialne, http://kopalniawiedzy.pl/USA-zrodla-odnaw
ialne-energia,22576 (pobrano 10.06.2017 r.)
B. Derski, W Polsce ruszył jeden z największych bloków węglowych na świecie, http://wysokie
napiecie.pl/energetyka-konwencjonalna/2522-w-polsce-ruszyl-jeden-z-najwiekszych-blokow-weglow
ych-na-swiecie (pobrano 4.09.2017 r.)
9
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku.
Warszawa, czerwiec 2017 r.
10
M. Błoński, Energetyka wiatrowa…, op. cit.
11
Polska Agencja Prasowa, Polska i Chiny podpisały porozumienie o współpracy ws. energii jądrowej,
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polska-i-chiny-porozumienie-o-wspolpracy-ws-energiijadrowej/6kmc31k (pobrano 25.04.2017 r.)
12
Polska Agencja Prasowa, Japonia chce wrócić do energetyki jądrowej, https://busines
sinsider.com.pl/wiadomosci/japonczycy-chca-pomoc-polsce-wybudowac-elektrownie-atomowa/td2frl0
(pobrano 25.04.2017 r.)
13
L. Dawid, German support systems for onshore wind farms in the context of Polish acts limiting wind
energy development, „Journal of Water and Land Development”. 2017, 34
8

554

______________________________________________________________________________________________

na lądzie,14 możliwy jest tylko rozwój farm wiatrowych na morzu, które są jednak
znacznie droższe od lądowych.
Rysunek nr 1: Struktura procentowa mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) stan na 31.12.2016 r.

Elektrownie zawodowe na
węglu kamiennym

5,55%
15,33%
46,27%

3,89%

Elektrownie zawodowe na
węglu brunatnym
Elektrownie przemysłowe

6,42%
22,54%

Elektrownie zawodowe
gazowe
Elektrownie wiatrowe i inne
odnawialne
Elektrownie zawodowe
wodne

Źródło: Raport Roczny 2016, Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Tabela nr 1: Moc zainstalowana w MW wg stanu na koniec danego roku
RODZAJ
MOC ZAINSTALOWANA WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU
INSTALACJI
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
OZE
Biogaz
103,487
131,247
162,241
188,549
212,497
233,967
Biomasa
409,680
820,7
986,873
1008,245 1122,670 1281,065
Energia
1,125
1,029
1,901
21,004
71,031
99,098
słoneczna
Wiatr
1616,361 2496,748 3389,541 3833,832 4582,036 5807,416
Hydroenergia
951,390
966,103
970,128
977,007
981,799
993,995
Łącznie
3082,043 4416,088 5510,684 6028,637 6970,033 8415,541
Wzrost
w stosunku
1334,045 1094,596
517,953
941,396
1445,508
do roku
ubiegłego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport Roczny 2016, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

14

Ustawa z 20 marca 2015 r. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U. 2015, poz. 478); Ustawa
z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2016 poz. 925); Ibidem; L. Dawid, Chosen problems of wind farms localization in light of new
law on investments concerning wind power stations “Infrastructure and Ecology of Rural Areas”, 2017,
IV/1/2017
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Rysunek nr 2: Moc zainstalowana w MW poszczególnych rodzajów OZE wg stanu
na koniec danego roku w procentach w stosunku do ogółu OZE
70%
60%
Biogaz
50%
Biomasa

40%
30%

Energia słoneczna

20%

Wiatr

10%
Hydroenergia
0%
2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

-10%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport Roczny 2016, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Cel
Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju morskich farm
wiatrowych w Polsce w kontekście wprowadzenia w Polsce ustawy z 20 maja
2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ograniczającej lokalizację
farm wiatrowych na lądzie oraz ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
Metody
Badania przeprowadzono w oparciu o badanie ustaw, rozporządzeń,
raportów, literatury przedmiotu, informacji ze stron internetowych. W badaniach
zastosowano technikę analizy jakościowej dokumentów oraz analizę opisową.
Morska energetyka wiatrowa na świecie
Raport przygotowany przez ONZ, Frankfurt School i Bloomberg New Energy
Finance dotyczący globalnego rynku energii odnawialnej przynosi interesujące
15
informacje. W 2016 r. zainstalowano więcej mocy ze źródeł odnawialnych
i wydano przy tym mniej pieniędzy niż w 2015 r. Szczególną popularnością cieszą
się morskie farmy wiatrowe. Świadczy o tym fakt, że moc farm wiatrowych
w Europie wyprzedził łączne moce elektrowni węglowych. W tabeli nr 2 przedstawiono kraje, które posiadają największą moc z farm wiatrowych na koniec 2016
roku, a w tabeli nr 3 moce morskich farm wiatrowych na morzu na koniec 2015
i 2016 roku.
15

Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, Global
trends in renewable energy investment 2016. Frankfurt, 2016
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Tabela nr 2: Kraje o największej mocy farm wiatrowych na koniec 2016 r.
PAŃSTWO
MOC (MW)
UDZIAŁ W RYNKU (%)
Chiny
168 732
34,7
USA
82 184
16,9
Niemcy
50 018
10,3
Indie
28 700
5,9
Hiszpania
230 744
4,7
Wielka Brytania
14 543
3,0
Francja
12 066
2,5
Kanada
11 900
2,4
Brazylia
10 740
2,2
Włochy
9 257
1,9
Pozostałe
75 576
15,5
Razem
486 790
100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Global Wind Energy Council 2016

Nakłady inwestycyjne w związku z finansowaniem rozwoju farm wiatrowych
wyniosły w 2016 r. 27,5 miliarda euro, a pod względem energii wytworzonej wiatr
przyczynił się do wyprodukowania 300 TWh energii elektrycznej, co zaspokoiło
16
10,4% europejskiego popytu na elektryczność. Farmy wiatrowe to więc wielkie
inwestycje gospodarcze, które mogą przynieść gospodarkom narodowym ogromny
rozwój. Schemat podłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej
przedstawiono na rysunku nr 3.
Główne elementy morskich farm wiatrowych to:
- turbiny morskie;
- kable wewnętrzne;
- morska stacja transformatorowa (jedna lub więcej);
- kable eksportowe;
- lądowa stacja transportowa.
Łańcuch wartości morskich farm wiatrowych można podzielić na pięć etapów:
- projektowanie i planowanie;
- produkcja turbiny;
- produkcja infrastruktury przyłączeniowej i fundamentów;
- instalacja;
- eksploatacja i utrzymanie.
Tabela nr 3: Moce farm wiatrowych na morzu na koniec 2015 i 2016 r. w MW
PAŃSTWO
Wielka Brytania
Niemcy
Chiny
Dania
Holandia
Belgia
Szwecja
Japonia
16

2015
5 100
3 295
1 035
1 271
427
712
202
53

2016
5 156
4 108
1 627
1 271
1 118
712
202
60

PRZYROST ROCZNY
1%
25%
57%
0%
262%
0%
0%
13%

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku.
Warszawa, czerwiec 2017 r.
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PAŃSTWO
2015
2016
PRZYROST ROCZNY
Korea Południowa
5
35
700%
Finlandia
32
32
0%
USA
0
30
Irlandia
25
25
0%
Hiszpania
5
5
0%
Norwegia
2
2
0%
Portugalia
2
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Global Wind Energy Council
Rysunek nr 3: Schemat podłączenia farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej

Źródło: T. Marciniak, M. Purta, K. Rozenbaum, Rozwój morskiej energetyki wiatrowej
w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę, Warszawa 2016

Główną część kosztów morskich farm wiatrowych stanowią produkcja turbiny,
fundamentów i infrastruktury przyłączeniowej - ok. 70% wydatków inwestycyjnych.
Instalacja to ok. 25% całkowitych kosztów, 5% stanowią koszty związane z proje17
ktowaniem i planowaniem. Dwa główne surowce wykorzystywane do budowy
farm wiatrowych to stal przeznaczona do budowy wież i fundamentów oraz miedź
wykorzystywana do produkcji kabli wewnętrznych oraz eksportowych. Szacuje się,
że na wybudowanie morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW potrzeba ok. jednego
miliona ton stali, co odpowiada średniemu zużyciu stali przy budowie 800 km
18
autostrad.
Morska energetyka wiatrowa jest dziedziną bardzo innowacyjną. Przykładem
na to są zmniejszające się koszty wytworzenia energii elektrycznej w takich krajach
jak Niemcy, Holandia, Dania, co przedstawiono w tabeli nr 4.

17

18

T. Marciniak, M. Purta, K. Rozenbaum, Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy
i ocena wpływu na lokalną gospodarkę. Warszawa 2016
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan… w 2016 roku, op. cit.
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Tabela nr 4: Koszty wytworzenia energii elektrycznej przez morskie farmy wiatrowe
w wybranych krajach UE
CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(SPRZEDAŻ NA WARUNKACH RYNKOWYCH,
NIE UWZGLĘDNIAJĄC KOSZTÓW
PRZYŁĄCZENIA)
Dania
Kriegers Flak
49,90 €/MWh
Holandia
Borselle 1 i 2
72,70 €/MWh
Holandia
Borselle 3 i 4
54,50 €/MWh
Niemcy
The Gode Wind 3
60 €/MWh
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku. Warszawa, czerwiec 2017
PAŃSTW
O

FARMA
WIATROWA

Regulacje prawne OZE i systemy wsparcia w Polsce
Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,
wprowadziła szereg zmian w tym wymagań dotyczących lokalizacji farm
wiatrowych na lądzie. Ustawa określiła warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni
wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej
19
albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z art. 3 ustawy lokalizacja
elektrowni wiatrowej będzie następować wyłącznie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 1. ustawy odległość
elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej,
w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, musi być równa lub większa od
dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu
do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności
wirnik wraz z łopatami. Powyższe ograniczenia lokalizacyjne sprawiły, że obecnie
w Polsce brak jest odpowiednich terenów pod budowę farm wiatrowych, a co
20
za tym idzie nastąpi zahamowania jej rozwoju. Ustawa jednak nie stosuje się do
inwestycji realizowanych i użytkowanych na obszarach morskich.
Przed zmianą ustawy z 20 marca 2015 r. Ustawa o Odnawialnych Źródłach
Energii głównym instrumentem wsparcia dla instalacji OZE były w Polsce zielone
certyfikaty. Zajmował się tym Urząd Regulacji Energetyki (URE). Certyfikaty były
sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energetyki. Nabywali je przedsiębiorstwa
zobowiązane do zakupu energii z OZE. W latach 2014-2015 ceny zielonych
21
certyfikatów kształtowały się na poziomie około 100 zł za 1 MWh. Ustawa
o Odnawialnych Źródłach zastąpiła system zielonych certyfikatów mechanizmem
22
aukcyjnym,
który opierał się na rekomendacjach i wytycznych Komisji
Europejskiej. Rząd miał ogłaszać aukcje na zieloną energię, określając wcześniej
w stosownych rozporządzeniach ilość energii, którą zamierza kupić od wytwórców
oraz cenę maksymalną (referencyjną), której wytwórca startujący w aukcji
nie może przekroczyć. Większość nowych przepisów weszła w życie 4 maja
2015 r., z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a wiele kluczowych
zapisów (przede wszystkim dotyczących nowego systemu wspierania OZE
19

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961)
L. Dawid, German…, op. cit.
21
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2015 roku.
Warszawa, czerwiec 2016 r.
22
Ibidem; Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek fotowoltaiki w Polsce. Warszawa, maj 2017 r.
20
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zapisanych w rozdziale 4.) miało obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Na koniec
2015 r. doszło jednak do szybkiej nowelizacji ustawy o OZE przez nowy rząd, która
przesunęła wejście w życie rozdziału 4 na 1 lipca 2016 r.
Od 1 lipca 2016 r. obowiązywała już nowa ustawa o odnawialnych źródłach
energii. W dotychczas obowiązującej ustawie funkcjonowały tzw. taryfy gwarantowane. Ich zaletą było to, że pozwalały potencjalnym inwestorom wyliczyć
opłacalność inwestycji. Natomiast w nowej ustawie o odnawialnych źródłach
energii wprowadza sie opust, czyli zniżkę. Opust w wysokości 80% ma być
przyznawany przy zakupie energii prosumentom, czyli właścicielom mikroinstalacji
o mocy do 10 kW. Dla instalacji z zakresu między 10 a 40 kW, będzie przysługiwał
rabat w wysokości 70% (art. 4.1.) Nadwyżki energii wytworzone w mikroinstalacjach będą oddawane za darmo koncernom energetycznym, które tę energię
mogą odsprzedać dalej innym odbiorcom końcowym. Prosument (art. 1i), pojęcie
wprowadzone przez ustawę, to odbiorca końcowy (a nie osoba fizyczna), który
produkuje energię z odnawialnego źródła w celu jej zużycia na potrzeby własne
niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Dla większych podmiotów
gospodarczych, zamiast taryf gwarantowanych ustawodawca przewiduje system
aukcyjny (art. 39 i następne). Aby móc uczestniczyć w aukcjach, instalacje OZE
muszą przejść procedurę prekwalifikacji. Postępowanie takie jest prowadzone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i kończy się wystawieniem
świadectwa dopuszczenia do aukcji w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
(odmowa dopuszczenia do aukcji jest wydawana w formie decyzji, od której można
złożyć odwołanie). Świadectwo jest ważne przez 12 miesięcy od daty jego
wystawienia. Dokumenty, które należy dostarczyć do Prezesa URE w trakcie
procedury prekwalifikacji w odniesieniu do projektów wiatrowych są następujące:
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego;
- decyzja o warunkach zabudowy lub prawomocne pozwolenie na budowę
sztucznych wysp w polskich obszarach morskich;
- warunki przyłączenia do sieci lub umowa przyłączeniowa zawarta z operatorem sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej;
- prawomocne pozwolenie na budowę;
- harmonogram rzeczowy i finansowy związany z realizacją budowy lub
modernizacji instalacji OZE lub oświadczenie o zakończeniu inwestycji;
- tylko w odniesieniu do morskich farm wiatrowych – prawomocna decyzja
środowiskowa. Termin ważności pozwolenia na lokalizację budowy
sztucznych wysp, warunków przyłączeniowych, pozwolenia na budowę
oraz decyzji środowiskowej nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia
ich złożenia.
Przepisy ustawy o OZE dotyczące procedury prekwalifikacji są nieprecyzyjne
i nie wskazują kryteriów, według których Prezes URE powinien oceniać projekt
23
ani podstaw odmowy. W październiku 2017 r. Ministerstwo Energii anulowało
w ostatniej chwili aukcje OZE o wartości 23 mld zł, a będący w sporze
z Ministerstwem Energii URE obniżył do zera kwotę wsparcia dla OZE w okresie

23

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan… w 2015 roku, op. cit.
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od 1.01.-31.12.2018. W 2016 r. kwota ta wynosiła 2,5 zł za megawatogodzinę,
24
a w 2017 r. 3,7 zł za megawatogodzinę.
Regulacje prawne morskich farm wiatrowych w Polsce
Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej
25
i administracji morskiej, reguluje morską energetykę wiatrową. Poprzez nowelizację przepisów regulujących przyznawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystanie
sztucznych wysp oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli na morskich
obszarach wód wewnętrznych i morza terytorialnego, położyła ona podwaliny pod
rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 wznoszenie lub
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach
morskich wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego ich lokalizację oraz
określającego warunki ich wykorzystania na tych obszarach. Pozwolenie, o którym
mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej. Obecnie pozwolenie to jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku przez
ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, rybołówstwa, środowiska, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony
Narodowej. Organy, o których mowa w art. 23 ust. 2, wydają opinię w terminie nie
dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania wniosku. Niewydanie opinii w tym terminie
traktuje się jako brak zastrzeżeń. W pozwoleniu określa się rodzaj przedsięwzięcia
i jego lokalizację za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych,
charakterystyczne parametry techniczne przedsięwzięcia, szczegółowe warunki
i wymagania wynikające z przepisów odrębnych. Jest ono wydawane na okres
niezbędny do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35 lat. Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania
pozwolenia podmiot, któremu udzielono pozwolenia nie uzyska pozwolenia na
budowę dla całości albo części przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego
tym pozwoleniem, organ, który wydał pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji,
wygaśnięcie tego pozwolenia. Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 6 lit. b w przypadku gdy
podmiot, któremu udzielono pozwolenia, nie później niż 60 dni przed upływem 8 lat
od dnia wydania pozwolenia, złoży organowi wyjaśnienia na piśmie i dokumenty
potwierdzające podjęcie wszystkich czynności wymaganych przez prawo, zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, termin zostaje przedłużony na czas
niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak nie dłuższy niż 2 lata
od dnia, w którym upłynął 8-letni termin od dnia wydania pozwolenia.
W latach 2012-2014 wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne morskich farm
wiatrowych w Polsce. Obecnie nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na lokalizację farmy wiatrowej, ponieważ wymagane są plany zagospodarowania
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej. Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglu26
gi Śródlądowej, toczące się oraz nowe postępowania administracyjne wszczy24

I. Sudak, Państwo kręci przy cenach energii. Taryfy na 2018 rok mogą się okazać ogromnym
zaskoczeniem, http://wyborcza.pl/7,155287,22674539,panstwo-kreci-przy-cenach-energii-dziwne-dec
yzje-tuz-przed.html (pobrano 30.11.2017 r.)
25
Ustawa z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
(Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 z późn. zm.)
26
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zawieszanie postępowań dotyczących
pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów https://mgm.gov.pl/minister
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nane na podstawie wpływających wniosków, dotyczące pozwoleń na wznoszenie
lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich będą zawieszane. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego
27
i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014 r. (art. 37a ust. 1 ustawy) ustanawiającej ramy
planowania przestrzennego obszarów morskich, plany powinny być przygotowane
do 31.03.2021.
Inwestorzy ubiegający się o wydanie pozwolenia na budowę morskich farm
wiatrowych powinni wystąpić o decyzje środowiskowe. Wydawane są one
w oparciu o Ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
28
o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
29
oddziaływać na środowisko § 2. 1. pkt 5, zalicza się do tych przedsięwzięć
również instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię
wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz
lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie m.in.
art. 5 i 30 wymagane jest, aby organy administracji właściwe do wydania decyzji
lub opracowania dokumentów, zapewniły możliwość udziału społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji, odpowiednio przed ich wydaniem lub ich zmianą, w tym
również przed możliwym negatywnym wpływem generowanym przez farmy
wiatrowe. W związku z powyższym każda decyzja o lokalizacji morskiej farmy
wiatrowej wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
udziału społeczeństwa w tym postępowaniu zgodnie z ustawą. Projekt morskiej
farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III realizowany przez Polenergię na Bałtyku
uzyskał w 7 lipca 2016 r. pierwszą w Polsce decyzję środowiskową
30
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich dla przedsięwzięcia MFW Bałtyk Środkowy III nr MFW/2/2012 z 30 marca
2012 r. Decyzja zawiera 80 stron. Dowiadujemy się z niej m.in. że powierzchnia
2
całkowita farmy to ok. 117 km , natomiast powierzchnia do zabudowy, zgodnie
2
z warunkami określonymi w PSZW wynosi ok. 89 km . Przewidywana maksymalna
moc MFW BSIII to 1200 MW, a realizacja będzie przebiegać etapowo.
Na przedsięwzięcie składa się:
- nie więcej niż 120 elektrowni wiatrowych, których podstawowe elementy
to fundament, wieża, gondola z generatorem prądu i rotor;
- nie więcej niż 6 morskich stacji elektroenergetycznych;

stwo/ogloszenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszar
ach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-przestrzenne
go-dla-tych-obszarow/ (pobrane 30.11.2017 r.)
27
Dyrektywa 2014/89/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy
planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r.)
28
Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013,
poz. 1235, z późn. zm.)
29
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 23, poz. 1397)
30
Decyzja środowiskowa Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-GdWOO.4211.12.2015.KP.22
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-

do 200 km łącznie odcinków wewnętrznych morskich kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr 5: Parametry maksymalne i wartości brzegowe poszczególnych elementów
składowych MFW BSIII
PARAMETR
WARTOŚĆ BRZEGOWA
Maksymalna liczba elektrowni [szt.]
120
Maksymalna wysokość całkowita elektrowni n.p.m. [m]
275
Minimalny prześwit pomiędzy dolnym położeniem skrzydła a
20
średnią powierzchnią morza [m]
Maksymalna średnica rotora [m]
200
2
Maksymalna strefa pojedynczego rotora [m ]
31 400
2
Maksymalna łączna strefa rotorów [m ]
3 768 000
Maksymalna liczba fundamentów infrastruktury towarzyszącej
6
[szt.]
2
Maksymalna powierzchnia dna zajęta przez 1 fundament [m ]
1 257
Maksymalna powierzchnia dna zajęta przez wszystkie
158 382
fundamenty [m]
2
Największe zagęszczenie elektrowni [szt./km ]
1,35
Maksymalna długość kabli infrastruktury
200
przyłączeniowej wewnętrznej farmy [km]
Źródło: Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚGd-WOO.4211.12.2015.KP.22

Stan budowy morskich farm wiatrowych w Polsce na koniec roku 2017
Na Morzu Bałtyckim panują korzystne warunki do budowy morskich farm
wiatrowych. Związane są one z odpowiednią głębokością morza, niskim
zasoleniem, brakiem pływów, prądów morskich, znacznego falowania, a przede
31
wszystkim z odpowiednim wiatrem. W Polsce wydano obecnie 37 decyzji
32
lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych, z czego 9 decyzji jest
prawomocnych. Dwie farmy Polenergia uzyskały już decyzje środowiskowe.
Pierwszą w lipcu 2016 r., drugą w kwietniu 2017 r. Przewidywana łączna moc
to 1200 MW. Morskie Farmy Wiatrowe Polenergii będą zlokalizowane na północ
od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba 23 km
na północ od linii brzegowej w województwie pomorskim. Przewidywana obecnie
moc pojedynczego wiatraka to około 8-10 MW, maksymalna wysokość
300 m n.p.m., średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Rozpoczęcie
prac budowlanych ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, najwcześniej
33
w 2019 r. Morskie farmy wiatrowe otrzymały nazwy Polenergia Bałtyk II
i Polenergia Bałtyk III. Firma PGE Energia Odnawialna również przewiduje budowę
farmy morskiej o nazwie Baltica o mocy ok. 1050 MW. Obydwie firmy podpisały
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowy przyłączeniowe. Oprócz
tych dwóch firm pozwolenia lokalizacyjne otrzymało jeszcze trzech innych
31

T. Marciniak, M. Purta, K. Rozenbaum…, op. cit.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stan… w 2016 roku, op. cit., s. 126
33
D. Ciepiela, Polenergia z drugą decyzją środowiskową na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku,
http://energetyka.wnp.pl/polenergia-z-druga-decyzja-srodowiskowa-na-budowe-farmy-wiatrowej-nabaltyku,296765_1_0_0.html (pobrano 30.11.2017 r.)
32
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inwestorów. Przewidywana łączna moc ich inwestycji to 8000 MW. Uruchomienie
ich przewiduje się na lata 2025-2030. Nakłady inwestycyjne związane z tymi
34
35
projektami to ok. 70 mld zł. Według danych z raportu PSEW
energia
elektryczna z polskich morskich farm wiatrowych nie będzie dostępna przed 2020
r., zaś budowa 6 GW jest osiągalna do 2030 r. Docelowy potencjał morskiej
36
energetyki wiatrowej w Polsce oceniany jest w perspektywie 2050 r. do 14 GW.
37
Według raportu firmy McKinsey morska energetyka wiatrowa może do 2030
r. dostarczyć do polskiego PKB 60 mld zł, stworzyć 77 tys. nowych miejsc pracy
oraz zasilić budżet samorządów gmin nadmorskich z tytułu podatków kwotą
ok.17 mld zł.
Podsumowanie i wnioski
Na świecie i w UE odnawialne źródła energii biją kolejne rekordy. W UE farmy
wiatrowe stanowiły ponad 50% nowych instalacji energetycznych uruchomionych
w 2016 r. Elektrownie konwencjonalne oparte na węglu są zamykane. Wiele krajów
składa deklaracje o nieotwieraniu nowych. W Polsce obserwuje się odwrotną
tendencję. Otwiera się ogromne bloki energetyczne oparte na węglu. Dyskryminuje
się energię odnawialną, czego przykładem jest wejście w życie ustaw
ograniczających rozwój farm wiatrowych na lądzie. Szansą dla polskiej energetyki
wiatrowej jest budowa farm wiatrowych na morzu. Rozwój morskiej energetyki
wiatrowej daje możliwość na ogromne inwestycje, warte docelowo kilkadziesiąt
miliardów złotych. Będą potrzebne ogromne ilości stali, betonu i miedzi do produkcji kabli, które wpłyną na wzrost zapotrzebowania głównie w przemyśle hutniczym,
chemicznym, budowlanym, stoczniowym, innym. W związku z tak dużymi
38
inwestycjami, według analiz należy się spodziewać wzrostu PKB. Powstaną nowe
miejsca pracy, nastąpi unowocześnienie infrastruktury portowej związanej
z budową, a potem obsługą i serwisowaniem morskich farm wiatrowych. Nastąpi
rozwój przemysłu stoczniowego związanego z budową specjalistycznych statków
do posadowienia fundamentów wiatraków, instalacji turbin, kładzenia kabli a potem
do obsługi farm wiatrowych. Część gmin nadmorskich zyska szansę na rozwój,
a ich budżet zasilą podatki. Rozwój morskich farm wiatrowych również umożliwia
poprawę stosunków z Komisją Europejską w kwestii ochrony środowiska
i obniżaniu emisji CO2, zgodnie z dyrektywami UE.
W tym celu potrzebne jest promowanie energii produkowanej z OZE przez
państwo i odpowiednie systemy wsparcia. Jednym z nich mogłoby być zapewnienie odbioru tej energii w pierwszej kolejności przez PSE, a także stworzenie
jasnego systemu aukcyjnego związanego z produkcją tej energii i zagwarantowanie cen na określony okres, aby inwestorzy mogli lepiej oszacować ryzyko
związane z tego rodzaju inwestycją. W przypadku morskich farm wiatrowych
budowanych w Polsce, w pierwszej kolejności należy jak najszybciej przygotować
plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.
34
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju morskich farm
wiatrowych w Polsce w kontekście wprowadzenia w Polsce ustaw ograniczających
rozwój OZE oraz tendencji panujących na rynkach energii głównie w Europie.
Na świecie i w UE promowana jest energia odnawialna. Obserwowany jest
intensywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Elektrownie oparte na węglu
zamyka się i nie otwiera nowych. W Polsce wykazywana jest tendencja odwrotna.
Wspierana jest energetyka konwencjonalna. Aby to zmienić potrzebne są systemy
wsparcia przez państwo dla energii produkowanej z OZE. W przypadku morskich
farm wiatrowych budowanych w Polsce w pierwszej kolejności należy jak najszybciej przygotować plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.
Słowa kluczowe: morskie farmy wiatrowe, OZE, prawne systemy wsparcia
Summary
The aim of the article is to present the perspectives for the development
of offshore wind farms in Poland in the context of introducing the acts restricting
the development of RES in Poland and existing trends mainly in the European
energy market.
Renewable energy is being promoted both in the world and in the EU.
Offshore wind energy industry develops rapidly. Coal-based power plants are being
shut down, and new ones are not built. In Poland, the opposite trend can be seen.
Conventional power is supported. To change this trend, state support systems
for energy produced from RES are needed. In the case of offshore wind farms built
in Poland, the first step is to prepare spatial development plans for internal and
territorial waters, and the exclusive economic zone as soon as possible.
Key words: offshore wind farms, RES, legal support systems
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