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Szanowni Czytelnicy,

pod koniec września br. w Londynie odbyły się dwudnio-

we obrady drugiego Forum Odbiorców Energii, w którym

uczestniczyli przedstawiciele m.in. krajowych i europej-

skich organizacji konsumenckich, regulatorów krajowych

i grupy ERGEG, sektora energii elektrycznej i sektora gazu.

Celem głównym Forum jest skupienie uwagi na proble-

mach odbiorców i koncentracja na działaniach, które mo-

gą przynieść odbiorcom energii wymierne pożytki. Pod-

czas Forum przywołane zostały wyniki drugiego badania

DG SANCO, ukazujące obraz obecnego konsumenta i jego

problemów na rynku. Szczegółowe konkluzje z obrad zo-

stały przedstawione w artykule Zofii Janiszewskiej, zaś Łu-

kasz Woźniacki przybliżył zaproponowane w raporcie

z badań wskazówki i propozycje odnośnie rachunku za

energię – jaki powinien być, aby przynosił korzyści zarów-

no konsumentom, jak i przedsiębiorstwom energetycznym

i regulatorom rynku.

W Polsce w ostatnim (już nawet ponad) pięćdziesięcio-

leciu przepisy dotyczące stanowienia cen towarów i usług

zmieniały się wielokrotnie. Paweł Bogusławski przedsta-

wia te zmiany w swoim materiale, a także koncentruje się

na tych, które bezpośrednio dotyczyły kształtowania i kal-

kulacji cen i stawek opłat dla ciepła. Autor wskazuje po-

nadto na problemy i trudności w ich rozwiązywaniu, jakie

występują w dzisiejszym ciepłownictwie, oraz możliwe do

wypracowania nowe zasady regulacji w tym sektorze.

Kolejnym ciekawym materiałem, jaki Państwu proponu-

jemy, jest analiza ekonomiczna rynku energii elektrycznej

w 2007 i 2008 roku oraz próba wyjaśnienia wysokich

marż przy wytwarzaniu energii elektrycznej w tych latach,

autorstwa Marka Dietla. „W debacie publicznej o energety-

ce jednym z najważniejszych zagadnień jest działanie me-

chanizmu rynkowego – czy faktycznie poszczególni do-

stawcy rywalizują ze sobą? Odpowiedzi udzielane na to

pytanie rzadko oparte są o wnikliwe rozważania ekono-

miczne. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki wykorzy-

stując elementy teorii rynku i konkurencji. Eliminacja są-

dów wartościujących sprawia, że tekst może stać się punk-

tem wyjścia do rzeczowej dyskusji o efektywności konku-

rencji w elektroenergetyce”.

Ponadto Państwa uwadze polecamy artykuły poruszają-

ce problemy związane z: pobieraniem opłat przez przed-

siębiorstwo energetycznego w sytuacji wystąpienia niele-

galnego poboru energii elektrycznej, odpowiedzialnością

ekonomiczną operatorów systemu przesyłowego i syste-

mów dystrybucyjnych za bezpieczeństwo dostaw energii

w zakresie umów zawieranych przez te przedsiębiorstwa,

a także materiał dotyczący obecnego i przyszłego stanu

energetyki wodnej w Unii Europejskiej.
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ODBIORCA  NA  RYNKU ENERGI I

becność dwojga Komisarzy: Andrisa Pie-

balgsa (ds. Energii) i Megleny Kunewy

(ds. Ochrony Konsumenta) w chwili

otwarcia obrad drugiego Europejskiego

Forum Odbiorców Energii (tzw. Forum Londyńskie-

go) jest symbolem obecnej od kilku niespełna lat no-

wej jakości w europejskiej polityce energetycznej –

tendencji do ogniskowania uwagi na problemach

odbiorców i koncentracji na działaniach przynoszą-

cych odbiorcom pożytek. Z tej perspektywy procesy

zachodzące w energetyce europejskiej mogą być

ocenione jako pożądane tylko o tyle, o ile przyniosą

korzyść odbiorcy końcowemu. Brzemiennym

w skutki błędem byłoby natomiast ograniczanie

analizy korzyści tylko do krótkiego okresu, przykła-

dowo pewność dostaw energii w przyszłych okre-

sach, i to po akceptowalnych dla odbiorców cenach,

także musi być brana pod uwagę. Z tego względu

priorytetem pozostaje budowa wspólnego i wolnego

rynku – integracja i inwestycje, w tym wdrożenie

nowych technologii – co w swoim wystąpieniu pod-

kreślał Komisarz Piebalgs. Tym, co przyniesie od-

biorcom energii maksymalną korzyść jest – zdaniem

Komisarza Piebalgsa – możliwość udziału we wspól-

nym rynku, a w tym celu potrzebne są gwarancje

praw odbiorcy i dostęp do rzetelnej, kompleksowej

i czytelnej dla przeciętnego odbiorcy informacji.

Zwrócił on też uwagę na problem ochrony odbior-

ców wrażliwych, jako niezbędny wyraz solidarności

z tymi, którzy w życiu radzą sobie nieco gorzej. 

U źródeł tak bliskiej współpracy dwóch dyrekcji

Komisji Europejskiej, unikalnej i nie mającej miejsca

w odniesieniu do innych sektorów niż energetyczny,

leży niestety przesłanka negatywna – niski poziom za-

dowolenia odbiorców energii z ich sytuacji na rynku

energii. Ton niezadowolenia z rozwoju rynku, w per-

cepcji przeciętnego odbiorcy, dominował w wypowie-

dzi Komisarz Kunewy. Z przywołanych wyników dru-

giego badania DG SANCO1) (pełny raport The Consu-

mer Markets Scoreboard 2nd edition, obejmujący

prócz sektora energii elektrycznej i gazu także inne

rynki dóbr i usług, dostępny jest na stronie interneto-

wej DG SANCO pod adresem: http://ec.euro-

pa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_score-

board_en.pdf) wyłania się obraz odbiorcy niezbyt za-

dowolonego z usług dotychczasowego sprzedawcy,

wskazującego na skomplikowanie procesu zmiany

sprzedawcy i narażonego na wzrosty cen (60% od-

biorców zanotowało wzrost cen i tylko 3-4% ich spa-

dek), przed którymi nie

potrafi się bronić. Od-

biorca ten uskarża się na

nieczytelność informacji,

w tym informacji o ce-

nach, co uniemożliwia

mu porównanie i wybór

najkorzystniejszej oferty.

Być może dlatego wła-

śnie odbiorca ten rzadko

zmienia sprzedawcę –

tylko 8% dokonało zmia-

ny w ostatnich 2 latach

(podczas gdy odsetek tych, którzy zadowoleni są z do-

tychczasowego sprzedawcy wynosi tylko 58%). 

Spośród trzech sektorów przysparzających kon-

sumentom najwięcej problemów (energetyka, ban-

kowość i transport publiczny), to potrzeby energe-

tyczne pochłaniają największą część europejskich

budżetów konsumenckich (5,7% wydatków gospo-

darstwa domowego, w tym 2,1% przeznaczane na

energię elektryczną), stąd trudno się dziwić nasilo-

nemu zainteresowaniu DG SANCO tym właśnie sek-

torem gospodarki. 

EEuurrooppeejjsskkiiee  FFoorruumm  OOddbbiioorrccóóww  EEnneerrggiiii  

((CCiittiizzeenn’’  EEnneerrggyy  FFoorruumm))

Zofia Janiszewska

2 Forum Odbiorców Energii odbyło się w Londynie, w dniach 29-30 września br., otworzyli je Komi-

sarze Andris Piebalgs i Meglena Kunewa oraz Lord Mogg – reprezentujący Ofgem – gospodarza Forum.

Obradom przewodniczyła Komisja (DG TREN), a uczestniczyli przedstawiciele krajowych i europej-

skich organizacji konsumenckich, rządów krajów członkowskich, Norwegii, Wspólnoty Energetycznej

(Energy Community), regulatorów krajowych i grupy ERGEG oraz sektora energii elektrycznej i gazu.

Forum koncentruje się na problemach odbiorców energii – konsumentów – rozumianych jako gospo-

darstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. 

1) Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów.
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Zdaniem Komisarz Kunewy kluczem do poprawy

sytuacji jest bardziej przejrzysta informacja dla od-

biorcy, szczególnie zaś uproszczenie rachunku, jako

podstawowego nośnika informacji – prace nad tym

zagadnieniem zainicjowane zostały zresztą blisko

rok temu, podczas pierwszego Forum Londyńskiego.

Przez ten czas grupa ekspertów działająca przy DG

SANCO, składająca się z przedstawicieli Komisji Eu-

ropejskiej, regulatorów, organizacji konsumenckich

i sektora energii przygotowała rekomendacje w za-

kresie uproszczenia rachunków za energię. O wyni-

kach tych prac przeczytać można w bieżącym nume-

rze Biuletynu w tekście Łukasza Woźniackiego,

przedstawiciela Federacji Konsumentów, który bez-

pośrednio uczestniczył w pracach grupy, reprezen-

tując europejskich konsumentów. Dodać można, że

próba znalezienia wspólnych rekomendacji dla

wszystkich krajów członkowskich UE była zadaniem

karkołomnym, a to, co udało się uzgodnić w ramach

zespołu, należy traktować jako punkt wyjścia do

dyskusji o rozwiązaniach do wdrożenia w poszcze-

gólnych krajach. Komisja proponuje, żeby rekomen-

dacje wdrożyć w drodze samoregulacji sektora (ko-

deks dobrych praktyk), poprzez wdrożenie procedu-

ry „akceptacji” rachunków (wzorca) przez regulato-

ra lub poprzez zdefiniowanie wzorca rachunku

w przepisach prawa. W Polsce wdrożenie rekomen-

dacji, które koncentrują się na wyglądzie rachunku

(rozplanowanie, sposób prezentacji danych), choć

jest pożądanym krokiem w kierunku uczytelnienia

rachunku, to z pewnością jest też krokiem niewy-

starczającym, a dużo poważniejszym wyzwaniem

pozostanie uproszczenie struktury opłat, których

ilość i różnorodność przeznaczenia przyprawia od-

biorcę o istny ból głowy. 

Inne konkluzje2) europejskiego Forum Odbiorców

Energii przedstawione są poniżej:

� Forum liczy na prawidłowe i skuteczne wdroże-

nie zapisów tzw. trzeciego pakietu legislacyjne-

go3), zwłaszcza tych, które dotyczą spraw konsu-

menckich, czyli m.in. stworzenie tzw. kkoommpplleekkssoo--

wwyycchh  ppuunnkkttóóww  kkoonnttaakkttoowwyycchh, udostępniających

konsumentom wszystkie niezbędne informacje na

temat ich praw, obowiązujących przepisów oraz

dostępnych środków rozstrzygania sporów, udo-

stępnienie odbiorcom tzw. LLiissttyy  KKoonnttrroollnneejj  KKoonn--

ssuummeennttaa  EEnneerrggiiii, wdrożenie procedur sprawnego

rozstrzygania sporów.

� Forum przyjęło propozycję Komisji dotyczącą po-

wołania Grupy Roboczej, z udziałem ERGEG

i uczestników rynku, której celem ma być identy-

fikacja najlepszych praktyk w zakresie mmooddeellii

rryynnkkuu  ddeettaalliicczznneeggoo. 

� Wdrożona ma być definicja ooddbbiioorrccyy  wwrraażżlliiwweeggoo

i środki pomocy tej grupie odbiorców, które

w żadnym razie nniiee  ppoowwiinnnnyy  zzaakkłłóóccaaćć  kkoonnkkuurreenn--

ccjjii  nnaa  rryynnkkuu  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj  ani uuttrruuddnniiaaćć  oodd--

bbiioorrccyy  aakkttyywwnneeggoo  uuddzziiaałłuu  ww lliibbeerraalliizzoowwaannyymm

rryynnkkuu i osiągania korzyści z optymalnych ofert.

� Łatwo dostępne procedury szybkiego i skutecznego

rroozzssttrrzzyyggaanniiaa  ssppoorróóww zarówno przez przedsiębior-

stwa, jak i przez podmioty niezależne (rzecznicy, są-

dy polubowne) są ważnym elementem wzmacniają-

cym pozycję odbiorcy i jego poczucie bezpieczeń-

stwa na rynku energii. Forum z zainteresowaniem

wysłuchało prezentacji Agaty Parzych – RRzzeecczznniikkaa

KKlliieennttóóww  Vattenfall Poland Sp. z o.o., która przybliży-

ła zasady funkcjonowania tej wciąż nieczęsto spoty-

kanej instytucji. Pani Parzych opisuje swoje miejsce

w strukturze firmy i swoją w niej rolę w tekście za-

mieszczonym także w bieżącym numerze Biuletynu.

W konkluzjach Forum zaznacza, że instytucja Rzecz-

nika Klientów jest cceennnnyymm  uuzzuuppeełłnniieenniieemm  ssyysstteemmuu,,

lleecczz  nniiee  ppoowwiinnnnaa  ii nniiee  mmoożżee  zzaassttąąppiićć  nniieezzaalleeżżnnyycchh

oorrggaannóóww  – nie taki zresztą zamysł przyświecał au-

torom koncepcji. Oceny wymaga także, zdaniem Fo-

rum, koncepcja kompleksowych punktów kontakto-

wych w świetle wymogów unbundlingu. 

� Podkreślona została po raz kolejny rola rrzzeetteellnneejj

ii aakkttuuaallnneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  o ffaakkttyycczznnyymm  zzuużżyycciiuu  ener-

gii dla racjonalizowania własnego zużycia przez

odbiorców. Forum zgodziło się, że wwddrroożżeenniiee  rroozz--

wwiiąązzaańń  ww zzaakkrreessiiee  ttzzww..  iinntteelliiggeennttnnyycchh  ppoommiiaarróóww

jjeesstt  nniieezzbbęęddnnee, lecz zastrzegło przy tym, że nniiee

ppoowwiinnnnoo  oonnoo  wwiiąązzaaćć  ssiięę  zzee  wwzzrroosstteemm  kkoosszzttóóww

((cceenn))  ddllaa  ooddbbiioorrccóóww.

� Forum zachęca regulatorów, organy antymonopo-

lowe i ochrony konsumentów do śścciissłłeejj  wwssppóółłpprraa--

ccyy przy monitorowaniu rynku i zwalczaniu nie-

uczciwych i zakłócających konkurencję praktyk.

EUROPEJSK IE  FORUM ODBIORCÓW ENERGI I
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2) Pełny tekst konkluzji dostępny na stronie internetowej DG

TREN, pod adresem: http://ec.europa.eu/energy/gas_elec-

tricity/doc/forum_citizen_energy/2009_09_29_citi-

zens_energy_forum_conclusions.
3) Tzw. trzeci pakiet energetyczny jest zbiorem następujących

projektów aktów prawnych:

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE

z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku we-

wnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę

2003/54/WE,

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE

z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku we-

wnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę

2003/55/WE,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków do-

stępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymia-

ny energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie

(WE) Nr 1228/2003,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 715/2009 z 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków do-

stępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające

rozporządzenie (WE) Nr 1775/2005,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 713/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds.

Współpracy Organów regulacji Energetyki.
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� Uczestnicy Forum wyrażali skrajnie odmienne

oceny uunnbbuunnddlliinngguu operatorów systemów dystry-

bucyjnych – podczas gdy sektor udowadniał, że

wszystkie prawne wymagania są w wysokim

stopniu spełnione, regulatorzy przedstawili ra-

port, z którego wynika, że ciągle w niewystarcza-

jącym stopniu spełniane są wymogi unbundlingu

wynikające z wytycznych dobrych praktyk ERGE-

G4). W konkluzjach Forum zaleca stosowanie tych

wytycznych przez operatorów systemów dystry-

bucyjnych.

� EEffeekkttyywwnnoośśćć  eenneerrggeettyycczznnaa  wskazana została jako

kolejne zagadnienie ważne dla odbiorców, w którym

mają oni także rolę do odegrania. Komisja zamierza

w najbliższym czasie skupić się już nie na ocenie

wdrożenia jako takiego, lecz poprawności wdroże-

nia dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywno-

ści końcowego wykorzystania energii i usług ener-

getycznych w krajach członkowskich.

Komisja poinformowała także, że po analizie rapor-

tu The Consumer Markets Scoreboard 2nd edition pod-

jęta została decyzja o rozpoczęciu badania rynków de-

talicznych energii w krajach członkowskich. Po wstęp-

nych konsultacjach z wybranymi uczestnikami okre-

ślone zostaną obszary badania w poszczególnych kra-

jach. Badanie realizowane będzie przez wybranego do

końca roku konsultanta, a uczestnicy Forum poprosze-

ni zostali o wsparcie i współpracę z wykonawcą. 

Wygląda więc na to, że praca „domowa” została

zadana, rozpoczynają się prace nad kolejnymi rapor-

tami, Komisja oceni rynki krajowe, a my – w Polsce

– zobowiązani jesteśmy wdrażać zapisy trzeciego

pakietu i uruchomić, po długim okresie oczekiwania,

system wsparcia działań na rzecz poprawy efektyw-

ności końcowego zużycia energii. W interesie od-

biorców powinniśmy także zastosować w Polsce re-

komendacje DG SANCO w sprawie uproszczenia ra-

chunków oraz Wytyczne Dobrych Praktyk w spra-

wie Funkcjonalnego i Informacyjnego Unbundlingu

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Należy tak-

że dążyć do jak najszybszego przejścia do fazy im-

plementacji programu wymiany urządzeń pomiaro-

wych na te inteligentne, z rejestracją zużycia w po-

dziale na okresy i dwukierunkowym przepływem

danych. Czy we wszystkich tych obszarach koniecz-

na będzie interwencja prawodawcy? Miejmy nadzie-

ję, że nie – bo przedstawiciele sektora energetycz-

nego zaczynają dostrzegać to, co w niektórych sek-

torach dawno uznano za standard: na konkurencyj-

nym rynku zadowolenie i zaufanie klienta przynosi

korzyść samemu przedsiębiorcy. W czasie, gdy sa-

tysfakcja klienta staje się walutą, takie prokonsu-

meckie spojrzenie jest na szczęście coraz bardziej

powszechne. Do kolejnego Forum Odbiorców Ener-

gii, zapowiedzianego na III kwartał 2010 r., jeszcze

blisko rok i ciekawe, czy czas ten okaże się wystar-

czająco długim, żeby polski rynek energii zauważal-

nie wyewoluował w kierunku rynku odbiorcy, i by

konsumenci poczuli się tu lepiej i pewniej, traktowa-

ni przez przedsiębiorców zgodnie z zasadą „klient

nasz pan”. 
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Zofia Janiszewska

Zastępca dyrektora Departamentu 

Promowania Konkurencji URE

4) Wytyczne Dobrych Praktyk w sprawie Funkcjonalnego i In-

formacyjnego Unbundlingu Operatorów Systemów Dystrybu-

cyjnych (Guidelines of Good Practice on Functional and Infor-

mational Unbundling for Distribution System Operators) –

tekst dostępny na stronie internetowej ERGEG (www.energy-

-regulators.eu), pod adresem: http://www.energy-regula-

tors.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICA-

TIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Guidelines%20of%20Go-

od%20Practice/Cross-Sectoral/C06-CUB-12-04b-%20-

GGP%20Functional%20and%20Informational%20-

Unbundl.pdf.

Zapraszamy na stronę internetową URE:

www.ure.gov.pl

oraz 

na stronę Biuletynu Informacji Publicznej URE:

www.bip.ure.gov.pl
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rynek energii państw Unii Europejskiej

rozwija się w ostatnich latach szczególnie

dynamicznie. Postępuje liberalizacja. Fir-

my energetyczne nie powinny jednak tra-

cić z oczu najważniejszego gracza, jakim jest konsu-

ment. Ostatnimi czasy pozycja konsumenta i jego

prawa na rynku energii stały się obiektem szczegól-

nej troski Komisji Europejskiej. Właśnie z myślą

o indywidualnych odbiorcach Komisja Europejska

zdecydowała się powołać do życia Citizens Energy

Forum, które ma odbywać się każdej jesieni w Lon-

dynie. W zeszłym roku w dniach 28-29 października

odbyło się First Citizens Energy Forum. Londyńskie

Forum wezwało przedsiębiorstwa energetyczne do

takiej zmiany rachunków za energię, aby były one

zrozumiałe, częściej sporządzane i oparte w więk-

szym stopniu na rzeczywistym zużyciu1). 

Owocem dwudniowej dyskusji moderowanej

przez Komisję Europejską (organizatorem Forum

jest DG TREN2)) między przedstawicielami rządów

państw członkowskich, przedsiębiorstw energetycz-

nych, narodowych regulatorów oraz organizacji kon-

sumenckich było m.in. powołanie do życia grupy robo-

czej – WG Billing (nadzorowanej przez DG SANCO3)),

której zadaniem było sporządzenie raportu – prze-

wodnika zawierającego wskazówki oraz dobre prak-

tyki odnośnie rachunków za energię. Raport z prac

grupy został przedstawiony na Second Citizens

Energy Forum w Londynie, które odbyło się

w dniach 29-30 września 2009 r.

W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele

przedsiębiorstw energetycznych, narodowych regu-

latorów oraz organizacji konsumenckich (w tym Fe-

deracji Konsumentów). Warto bliżej przyjrzeć się re-

zultatom pracy komisji, szczególnie w sytuacji, kiedy

również w Polsce rozpoczyna się dyskusja na temat

uproszczenia rachunków za energię elektryczną. 

Podstawową kwestią jest zrozumienie, czym jest

rachunek za energię (elektryczną lub za gaz). Dawno

przestał być już tylko fakturą wystawianą przez

przedsiębiorstwo energetyczne końcowemu odbior-

cy. Obecnie rachunek powinien zaspokajać potrzebę

informacji o rynku. Jest to niewątpliwie główne, a cza-

sami – jedyne źródło informacji dla konsumenta

o rynku energii. Stąd

też rachunek powi-

nien pełnić pewnego

rodzaju kompendium

wiedzy – o przedsię-

biorcy, który sprzeda-

je energię, o prawach

konsumenta (w tym

o możliwości zmiany

sprzedawcy), o pozio-

mie zużycia energii.

Nie można jednak

przesadzić z ilością

zawartych na rachun-

ku informacji. Często

większa ilość infor-

macji jest uważana za

krok naprzód, co nie-

koniecznie idzie w pa-

rze z interesem kon-

sumenta. Więcej informacji nie oznacza, iż automa-

tycznie konsument jest lepiej poinformowany. 

Żeby w pełni uzmysłowić sobie problem rachun-

ków za energię wystarczy sięgnąć do raportu BEUC

„Energy Markets in Europe”4). Zgodnie z wynikami

tego raportu wielu konsumentów odczuwa przepeł-

nienie rachunku informacjami. Warto wskazać, że

problemy z rachunkami są obecnie głównym źró-

dłem skarg ze strony konsumentów. 

Biorąc pod uwagę powyższe WG Billing zdecydo-

wała się zarekomendować rozwiązanie polegające

na podziale informacji na dwie grupy – informacje

niezbędne oraz informacje dodatkowe. Do grupy

najważniejszych informacji, które powinny znaleźć

się na pierwszej i drugiej stronie rachunku, należą:

1) dane sprzedawcy (nazwa, dane kontaktowe),

2) dane odbiorcy (w tym dane adresowe),

3) numer identyfikacyjny odbiorcy,

UUpprroosszzcczzeenniiee  rraacchhuunnkkuu  zzaa  eenneerrggiięę  ––  

ppeerrssppeekkttyywwaa  eeuurrooppeejjsskkaa  aa ppoollsskkii  ooddbbiioorrccaa

Łukasz Woźniacki

1) Dokumentacja dotycząca obu Forów dostępna jest na stro-

nie – http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_ci-

tizen_energy_en.htm.
2) Directorate General for „Energy and Transport”.
3) Directorate General for „Health and Consumers”.

R
Rachunek 

powinien pełnić

pewnego rodzaju

kompendium

wiedzy – 

o przedsiębiorcy,

który sprzedaje

energię, o prawach

konsumenta, 

o poziomie 

zużycia energii

”

4) http://docshare.beuc.org/docs/1/GPJBFNDALJAMFCIJGAN-

BAPMMPDBW9DBWAY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/

2008-00831-01-E.pdf



4) data wystawienia rachunku i data płatności,

5) okres rozliczeniowy,

6) produkt dostarczany (gaz, energia elektryczna),

7) koszt całkowity za dany produkt,

8) całkowite zużycie,

9) obciążenia podatkowe – VAT,

10) całkowita kwota do zapłaty (wraz z VAT),

11) numer telefonu punktu obsługi klienta (proble-

my z płatnościami),

12) numer telefonu punktu obsługi klienta (proble-

my z dostawą gazu/energii elektrycznej),

13) dane tele-adresowe punktu obsługi klienta,

14) identyfikacja punktu dostawy (EAN, MPRN, itd.),

15) rozróżnienie między opłatami przesyłowymi

a sprzedażą,

16) określenie metody rozliczenia zużycia (wraz z da-

tami początku i końca okresu rozliczeniowego),

17) nazwa i dane kontaktowe operatora sieci.

Natomiast do grupy informacji dodatkowych, któ-

re mogą się znaleźć na dalszych stronach lub

w osobnych materiałach, zaliczono m.in.: rady doty-

czące procedury zmiany sprzedawcy, informację nt.

ewolucji zużycia energii elektrycznej/gazu, rady od-

nośnie oszczędzania energii, szczegóły składników

opłaty, informacje nt. różnych metod płatności.

Wyjątkowo ciekawym rozwiązaniem zapropono-

wanym przez WG Billing jest okienko porównawcze

(„comparability box”). Celem okienka jest ułatwienie

porównywania ofert sprzedawców. Powinno zawie-

rać wszystkie niezbędne informacje dotyczące

przedsiębiorstwa energetycznego, taryfy i umowy.

Zatem powinny się tam znaleźć informacje dotyczą-

ce: sprzedawcy i danych kontaktowych, czasu trwa-

nia umowy (włączając okres i warunki wypowiedze-

nia), taryfy, ceny jednostkowej wraz z dodatkowymi

(ewentualnymi) zniżkami, identyfikacji punktu do-

stawy, a także ważne numery telefonów (np. do re-

gulatora). Takie rozwiązanie z pewnością pozwoli le-

piej rozeznać się odbiorcy w jego aktualnej sytuacji

w stosunku do przedsiębiorstwa energetycznego.

Jeśli chodzi o desing rachunku, grupa zarekomen-

dowała pozostawienie jego rozwoju „niewidzialnej”

ręce rynku. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewne

aspekty. Rachunek powinien być czytelny, powinien

umożliwiać porównywanie ofert (comparibility

box). Organizacje konsumenckie wprowadziły zapis

mówiący o tym, że konsument nie może być obcią-

żany żadnymi dodatkowymi kosztami za wystawie-

nie rachunku. 

W procedurze upraszczania rachunków warto po-

chylić się nad grupą odbiorców, którzy gorzej radzą

sobie z czytaniem rachunku. Jednym z proponowa-

nych rozwiązań jest większa czcionka dla osób nie-

dowidzących lub rachunek wydrukowany alfabetem

Braille’a. Oczywiście takie rozwiązanie byłoby stoso-

wane na wniosek odbiorcy.

Osobną kwestią jest skomplikowane, często tech-

niczne słownictwo użyte w rachunku. Do Federacji

Konsumentów bardzo często zgłaszają się osoby

z prośbą o proste wyjaśnienie, co kryje się za po-

szczególnymi rubrykami. Rozwiązaniem tego pro-

blemu mogłoby być dołączenie do rachunku słow-

niczka wyjaśniającego użyte w rachunku określenia.

Taki dodatkowy materiał mógłby być doręczany raz

na rok lub na dwa lata.

Jednak najważniejszym postulatem organizacji

konsumenckich, który znalazł odzwierciedlenie

w raporcie WG Billing, jest wystawianie rachunków

na podstawie rzeczywistego zużycia energii. W Pol-

sce nadal funkcjonuje system prognozowania zuży-

cia energii elektrycznej. Konsumenci bardzo często

nie rozumieją, w jaki sposób zostało obliczone przy-

szłe zużycie i nie godzą się na kredytowanie przed-

siębiorstw energetycznych. W świetle nowych moż-

liwości technicznych – tzw. smart meteringu, odej-

ście od prognozowania zużycia w systemie wysta-

wiania rachunków jest jedynym rozwiązaniem. 

Reasumując należy podkreślić, że rachunek powi-

nien być czytelny i przedstawiać rzetelne informacje

na temat sytuacji konsumenta oraz jego praw na ryn-

ku energii. Powyżej zaproponowane rozwiązania

przyniosą korzyści nie tylko konsumentom, którzy bę-

dą lepiej poinformowani, ale również przedsiębior-

stwom energetycznym i regulatorom rynku, np.

z uwagi na zmniejszenie liczby skarg konsumentów

dotyczących rachunków, co niewątpliwie przełoży się

na zwiększenie zaufania odbiorców, zarówno do

przedsiębiorstw, jak i samego rynku. W dobie kryzysu

zaufanie powinno być i jest najcenniejszą wartością.

ODBIORCA  NA  RYNKU ENERGI I
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Prawnik Federacji Konsumentów

Członek WG Billing

powołanej na First Citizens Energy Forum

w Londynie
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attenfall Poland, 1 stycznia 2008 r., po-

wołał w swoich strukturach stanowisko

Rzecznika Praw Klienta. Nadrzędnym

celem pracy Rzecznika jest analiza pro-

cedur obsługowych pod kątem respektowania

Praw Klienta. 

Przez procedury obsługowe rozumiemy wszystko

to, z czym stykają się Klienci komunikujący się z Vat-

tenfall podczas załatwiania formalności związanych

ze sprzedażą i dostarczaniem energii elektrycznej. 

Przedmiotem analizy Rzecznika jest m.in. sposób

prowadzenia rozmowy telefonicznej przez konsul-

tantów Telefonicznej Obsługi Klienta, będzie to rów-

nież treść listów wysyłanych do klientów przez

Dział Obsługi Klienta, sprawność funkcjonowania

Biur Obsługi Klienta, czy też wygląd formularzy,

z których Klient korzysta załatwiając swoje sprawy.

Jednym słowem wszystko to, co dotyczy Klienta

bezpośrednio i pośrednio w kontaktach z Vattenfall.

W przypadku, gdy Rzecznik znajdzie nieprawidło-

wości w postępowaniu z Klientami, jego zadaniem

jest zgłosić je odpowiednim jednostkom oraz prze-

konać do zmiany procedur.

Niezbędnymi atrybutami instytucji Rzecznika

Praw Klienta są: niezależność od poszczególnych

jednostek biznesowych, takich jak sprzedaż czy dys-

trybucja oraz efektywne narzędzie dające Rzeczni-

kowi prawo do podejmowania decyzji przedkładają-

cej interes Klienta nad interes firmy.

Te dwa warunki zostały spełnione. Umiejscowienie

stanowiska Rzecznika w strukturze biura krajowego

daje niezależność funkcjonalną od innych spółek

w ramach struktury Vattenfall, a prawo do podejmo-

wania samodzielnych decyzji zostało zawarte w ba-

zowym dokumencie regulującym działanie Rzecznika

w ramach struktury Vattenfall w Polsce.

CCzzyymm  zzaajjmmuujjee  ssiięę  RRzzeecczznniikk  PPrraaww  KKlliieennttaa??

W Vattenfall Poland, w odróżnieniu od innych

firm, głównym celem powołania Instytucji Rzeczni-

ka Praw Klienta była i jest poprawa jakości obsługi

klienta. 

Reklamacje są nieodłączną częścią procesów biz-

nesowych niezależnie od branży czy kraju, Polska

nie jest wyjątkiem. Jednak najważniejszym punktem

jest analiza i monitorowanie procesów obsługi

klienta pod kątem przyczyn reklamacji w celu iden-

tyfikacji potencjalnych problemów i zapobieganiu

ich występowania w przyszłości. Identyfikacja punk-

tów zapalnych, zanim te spowodują pojawienie się

reklamacji naprawdę na dużą skalę, z pewnością

przyczynia się do poprawy jakości obsługi Klienta. 

Dlatego też zadaniem Rzecznika jest analiza po-

szczególnych obszarów w celu identyfikacji słabych

punktów firmy w obsłudze Klienta. Wyniki tej anali-

zy są doskonałym materiałem dla managerów po-

trzebnym do znalezienia przyczyn i wprowadzenia

koniecznych usprawnień w procedurach obsługi.

Oczywiście to dana jednostka biznesowa: sprze-

daż bądź dystrybucja podejmuje decyzję, czy wpro-

wadzić zgłoszone przez Rzecznika rekomendacje,

czy też nie.

Natomiast w przypadku odrzucenia rekomendacji

managerowie zobowiązani są do podania przyczyn

takiej decyzji. To umożliwia Rzecznikowi monitoro-

wanie sytuacji i w przypadku ustania przyczyny od-

mowy – ponowne zgłoszenie tej rekomendacji. 

Można powiedzieć, że Rzecznik jest swoistym su-

mieniem organizacji, które odzywa się tak często, aż

problem zostanie rozwiązany.

W samym tylko 2008 r. Rzecznik Praw Klienta

sformułował kilkadziesiąt rekomendacji, z któ-

rych tylko nieznaczna

część została odrzu-

cona. Całą resztę za-

sugerowanych zmian

uwzględniono, mody-

fikując istniejące pro-

cesy według reko-

mendacji Rzecznika. 

Jednym z przykła-

dów wdrożonych reko-

mendacji jest problem

zjawiska nielegalnego

poboru energii wykry-

wanego podczas zamiany mieszkań i związanej

z tym zmiany właścicieli lokalu. Od 2010 r. wejdą

w życie nowe, ulepszone procedury w tym zakresie

polegające na każdorazowej kontroli licznika pod-

czas zamiany mieszkań.

Kolejnym przykładem wdrożonej rekomendacji

jest ulepszenie procedury powiadamiania klientów

o zadłużeniu i związanymi z tym konsekwencjami

w postaci wyłączenia zasilania. 

Rekomendacją Rzecznika było zwiększenie czę-

stotliwości oraz efektywności powiadamiania Klien-

ta o zadłużeniu. W efekcie rozszerzono cykl infor-

mowania Klienta o niezapłaconych rachunkach

wprowadzając dodatkowe kanały komunikacji takie

jak sms czy e-mail oraz znacząco zwiększono ilość

kontaktów z Klientem w tej sprawie.

WW iimmiięę  KKlliieennttaa
Agata Parzych

Reklamacje 

są nieodłączną 
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branży czy kraju 

”

V



Tych przykładów jest dużo więcej. Nie sposób wy-

mienić wszystkich, ale aby zarysować skalę zjawiska

należy nadmienić, że rekomendacje Rzecznika doty-

kają przeróżnych obszarów, począwszy od badania

zrozumienia przez Klientów treści komunikatów

handlowych, poprzez analizę procedur związanych

z odczytywaniem stanów układów pomiarowych,

a skończywszy na programach pomocy dla odbior-

ców wrażliwych społecznie.

Oczywiście Rzecznik zajmuje się również rozpa-

trywaniem poszczególnych reklamacji od Klientów,

pochodzących z dwóch podstawowych źródeł.

Pierwsze, to organizacje konsumenckie takie jak:

URE, UOKiK oraz Powiatowi i Miejscy Rzecznicy

Praw Konsumenta. Drugie, to reklamacje rozpatry-

wane przez dział obsługi klienta w Vattenfall, ale

wymykające się wszelkim procedurom. W przypad-

ku, gdy reklamacja przeszła już wszystkie możliwe

szczeble, a decyzja nadal nie jest satysfakcjonująca

dla Klienta, sprawa może trafić jeszcze do Rzeczni-

ka, aby uniknąć rozstrzygania przez sąd. Może się

bowiem okazać, że znajdzie się rozwiązanie proble-

mu z pozytywnym zakończeniem. 

Podczas rozpatrywania takich reklamacji są dwie

drogi postępowania. Pierwsza, preferowana przez

Rzecznika, to doprowadzenie do mediacji pomiędzy

Klientem a jednostką biznesową w celu zawarcia

kompromisu i podpisania ugody. Druga możliwość

stosowana jest wtedy, gdy pierwszy sposób się nie

powiedzie: Rzecznik wydaje wówczas decyzję naka-

zującą zmianę stanowiska w danym zakresie. 

ODBIORCA  NA  RYNKU ENERGI I
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RRyyssuunneekk  11.. Schemat działania Instytucji Rzecznika Klienta Vattenfall

RRyyssuunneekk  22.. Klasyfikacja typów spraw trafiających do Rzecznika

Praw Klienta
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Jeśli postępowanie u Rzecznika nie zakończy się

sukcesem, zawsze pozostaje droga sądowa. Rozwią-

zanie to jest jednak najgorszym z możliwych, jed-

nakże bardzo istotnym w przypadku, gdy wszelkie

procedury mediacyjne zawodzą.

SSppeeccjjaalliissttaa  oodd  ttrruuddnnyycchh  pprrzzyyppaaddkkóóww

Jak to zazwyczaj bywa, oprócz szans, jakie stwa-

rza funkcjonowanie w ramach organizacji stanowi-

ska Rzecznika Klienta, istnieją również związane

z tym zagrożenia. 

Wśród nich najniebezpieczniejsze to utrata świe-

żego spojrzenia na problemy „okiem Klienta” – tutaj

nieocenioną pomocą jest współpraca z Miejskimi

i Powiatowymi Rzecznikami Praw Konsumenta, dla

których dobro Klienta jest rzeczą nadrzędną nie tyl-

ko na mocy sprawowanej funkcji, ale również na

mocy prawa.

Kolejną i może nawet ważniejszą kwestią jest, aby

reprezentowana przez Rzecznika instytucja nie sta-

ła się dalszym miejscem rozpatrywania reklamacji. 

W większości firm działają czasem nawet bardzo

rozbudowane komórki zarządzające procesem re-

klamacji, w których na co dzień pracownicy zajmują

się rozwiązywaniem całych grup problemów, takich

jak błędne rozliczenia, pomyłki w danych osobo-

wych czy też usterki techniczne.

Biuro Rzecznika Klienta to miejsce, gdzie analizo-

wane są naprawdę trudne przypadki, wymykające

się wszelkim procedurom. Na podstawie analizy

tych trudnych przypadków Rzecznik ma szansę sfor-

mułować wnioski i zaproponować zmiany w proce-

sach, które w przyszłości pozwolą uniknąć kłopotów

wszystkim Klientom.

Będąc gorącym zwolennikiem tej idei w zarządza-

niu kontaktami z Klientem, jako Rzecznik Praw Klien-

ta staram się nawiązywać kontakty z innymi tego ty-

pu instytucjami w Europie. Od kwietnia br. jestem

członkiem European Energy Ombudsman Group. Or-

ganizacja ta zrzesza Rzeczników Praw Klienta z takich

krajów jak: Hiszpania, Francja, Wielka Brytania,

Szwecja czy Norwegia. Głównym celem powołania te-

go stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń oraz

przekazywanie sobie tzw. dobrych praktyk w rozwią-

zywaniu problemów Klienta branży energetycznej.

Jest to doskonała okazja do pogłębiania wiedzy

oraz do zdobycia szerszej perspektywy w obszarze

zarządzania reklamacjami. 

Ponadto miałam zaszczyt wziąć udział w Forum

Energetycznym w Londynie, zorganizowanym już po

raz drugi przez Komisję Europejską ds. Energetyki,

podczas którego zaprezentowałam firmę Vattenfall

Poland w bloku poświęconym ochronie praw Klien-

ta z branży energetycznej. Jest to ważny krok na

drodze propagowania tego typu relacji w zarządza-

niu kontaktami z Klientami.

Warto nadmienić na końcu, iż Vattenfall jest pierw-

szą firmą energetyczną w Polsce, która powołała In-

stytucję Rzecznika Praw Klienta w swoich strukturach.

Staram się propagować tę ideę w swoim kraju i mam

nadzieję, że wkrótce znajdę naśladowców.

Agata Parzych

Rzecznik Praw Klienta

Vattenfall Poland Sp. z o.o.

SSpprroossttoowwaanniiee

Informujemy, że w Biuletynie URE nr 5/2009

z 1 września 2009 r. w artykule T.Z. Leszczyń-

skiego pt. „Perspektywy energetyki słonecznej

w Unii Europejskiej”, na rysunku nr 4 „System

fotowoltaiczny” na str. 69 nastąpiła oczywista

omyłka pisarska polegająca na błędnym ozna-

czeniu literowym energii wychodzącej z bate-

rii i energii wychodzącej z przetwornika. Pra-

widłowy układ na rysunku został przedstawio-

ny obok. Przepraszamy Czytelników za po-

wstały błąd. 

RedakcjaRRyyssuunneekk  44..  System fotowoltaiczny (Źródło: opracowanie własne) 
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Chociaż na stronie internetowej Stołecznego

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA2) można

znaleźć informacje o początkach warszawskiego

ciepłownictwa w pierwszej połowie XIX wieku, to

jednak jednobudynkowego parowego ogrzewania

centralnego z tego okresu nie można porównać do

ciepłownictwa promującego ciepło systemowe

w dniu dzisiejszym. Prędzej jestem skłonny do uzna-

nia ciepłowni „zdalczynnych”, ogrzewających przed

drugą wojną światową zaledwie 10% warszawskich

budynków, jako forpoczty dzisiejszego ciepła syste-

mowego. Jednak za faktyczny początek zaspokajania

potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Warszawy

w ciepło, uznałbym rok 1953, w którym rozpoczęto

przebudowę elektrowni kondensacyjnej na war-

szawskim Powiślu w elektrociepłownię, co pozwoli-

ło na wybudowanie pierwszego odcinka sieci cie-

płowniczej łączącej źródło ciepła z Pałacem Kultury

i Nauki. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój

miejskiej sieci ciepłowniczej w Warszawie. Także

w innych dużych miastach Polski przełom lat 50.

i 60. zapoczątkował rozwój sieciowych dostaw cie-

pła do mieszkańców. Scentralizowane systemy cie-

płownicze, zarówno ze względów ekonomicznych,

jak i w związku z mniejszym negatywnym wpływem

na środowisko, w ostatnich kilkudziesięciu latach

zdecydowanie wyparły ogrzewanie lokalne w nie-

których krajach europejskich.

Od 1953 r. przepisy dotyczące stanowienia cen

towarów i usług, a więc także ciepła i jego transpor-

tu, zmieniały się wielokrotnie. Chciałbym prześle-

dzić w skrócie te zmiany, a także przypomnieć zmia-

ny w prawie dotyczące stricte kształtowania i kalku-

lacji cen i stawek opłat dotyczących ciepła.

– Dekret z 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat

i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122)

w art. 1 ust. 1 pkt 2 wskazuje Radę Ministrów ja-

ko organ ustalający opłaty i stawki taryfowe za

podstawowe usługi świadczone ludności, a po-

przez art. 7 ust. 1 powołuje Państwową Komisję

Cen przy Radzie Ministrów.

– Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Mi-

nistrów z 17 listopada 1956 r. w sprawie właści-

wości niektórych naczelnych organów administra-

cji państwowej (Dz. U. Nr 54, poz. 249), z dniem

1 grudnia 1956 r., uprawnienia przyznane Preze-

sowi Rady Ministrów wynikające z dekretu prze-

chodzą do zakresu działania Ministra Finansów,

zaś sprawy objęte zakresem działania Państwowej

Komisji Cen, na podstawie § 6 ust. 1 przechodzą

do właściwości Ministra Finansów.

– Zgodnie z art. 2 ustawy z 26 lutego 1982 r. o ce-

nach (Dz. U. Nr 7, poz. 52), w obrocie stosuje się

ceny urzędowe, ceny regulowane oraz ceny

umowne. Natomiast art. 13 ust. 1 ustawy o cenach

stanowił, iż w obrocie towarami, na które ustala

się ceny urzędowe lub ceny regulowane, stosowa-

ne są marże handlowe ustalane przez właściwe

organy administracji państwowej (marże urzędo-

we). Minister do Spraw Cen, w celu przeciwdziała-

nia nadmiernemu wzrostowi marż umownych,

mógł na podstawie art. 13 ust. 4 ww. ustawy:

� wprowadzić obowiązek stosowania marż urzę-

dowych,

� ustalić średnie wskaźniki marż umownych,

obowiązujące w określonych jednostkach orga-

nizacyjnych handlu lub w obrocie określonymi

grupami towarów.

– Nadane w art. 13 ust. 2 ustawy z 18 grudnia 1997 r.

o zmianie ustawy o cenach (Dz. U. Nr 160, poz. 1085)

Ministrowi Finansów uprawnienia do wprowadzania

okresowych, maksymalnych wskaźników wzrostu

cen umownych i regulowanych na określone grupy

towarów i usług, były realizowane poprzez § 2 roz-

porządzenia Ministra Finansów w sprawie ustala-

nia taryf dla ciepła (Dz. U. z 1997 r. Nr 143, poz. 959

i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1998 r. Nr 38, poz. 220).

– Pierwsze rozporządzenie wykonawcze – rozpo-

rządzenie Ministra Gospodarki z 6 października

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształto-

wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi od-

biorcami w lokalach (Dz. U. Nr 132, poz. 867

i z 1999 r. Nr 30, poz. 291) – do ustawy z 10 kwiet-

C IEPŁOWNICTWO
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1) Artykuł został opublikowany także w materiałach XV kon-

ferencji „Rynek Ciepła – REC 2009”.
2) http://www.spec.waw.pl/o_firmie/o_nas/historia/histo-

ria_wiecej

UUrrzzęęddoowwaa  rreegguullaaccjjaa  oobbrroottuu  cciieeppłłeemm

––  rreettrroossppeekkccjjaa,,  pprroobblleemmyy  ii pprrooppoozzyyccjjee

rroozzwwiiąązzaańń
1)

Paweł Bogusławski
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nia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednoli-

ty: Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, z późn. zm.)

traci moc w zakresie, w jakim określa zasady roz-

liczeń w obrocie ciepłem, w tym zasady rozliczeń

z indywidualnymi odbiorcami w lokalach, na podsta-

wie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 paź-

dziernika 1999 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 1042), na sku-

tek niezgodności z art. 76 i 92 Konstytucji RP.

– Kolejny akt wykonawczy – rozporządzenie Ministra

Gospodarki z 12 października 2000 r. w sprawie

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji ta-

ryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96,

poz. 1053) – to przepisy, które bazują na kosztach

planowanych w oparciu o koszty historyczne. Uza-

leżnia się wysokość zysku od analizy nakładów in-

westycyjnych.

– W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca

2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształto-

wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie cie-

płem (Dz. U. Nr 184, poz. 1902) nadal obowiązuje

metoda kosztowa. Jako bodziec do poprawy efek-

tywności przedsiębiorstw, wprowadzony zostaje

współczynnik xr wyznaczany dla taryf wieloletnich.

– Aktualnie obowiązujące rozporządzenie taryfo-

we dla ciepła (dalej rozporządzenie taryfowe

dla ciepła), to rozporządzenie Ministra Gospo-

darki z 9 października 2006 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf

oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), które wpro-

wadziło nowy element regulacji bodźcowej –

uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego

w działalność gospodarczą. Taryfę kształtuje się

na podstawie uzasadnionego planowanego

przychodu, na który składają się koszty działal-

ności, koszty rozwoju, modernizacji i ochrony

środowiska oraz uzasadniony zwrot z kapitału

zaangażowanego w działalność.

– Należy również przytoczyć podstawowy akt

prawny normujący dzisiejszą regulację w energe-

tyce – ustawę z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo

energetyczne, a także wskazać pojawienie się ak-

tów dotyczących funkcjonowania systemów cie-

płowniczych – rozporządzenie Ministra Gospo-

darki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków funkcjonowania systemów cie-

płowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 92, poz. 974)

oraz rozliczeń przy zakupie ciepła wytworzonego

w odnawialnym źródle energii – rozporządzenie

Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu obowiązków uzyska-

nia i przedstawienia do umorzenia świadectw po-

chodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu

energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w od-

nawialnych źródłach energii oraz obowiązku po-

twierdzenia danych dotyczących ilości energii

elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle

energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969).

RReelleewwaannttnnee  pprroobblleemmyy

Częste zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz

kilka wydanych do niej aktów wykonawczych okre-

ślających sposób kształtowania taryfy dla ciepła

w czasie dwunastu lat obowiązywania tej ustawy,

wskazują na często pojawiające się problemy, trud-

ności w ich rozwiązywaniu, a także niespójności

oraz ułomności ustanawianych regulacji. W okresie

obowiązującego od trzech lat rozporządzenia taryfo-

wego dla ciepła, można wskazać kilka obszarów,

w których występują trudności z właściwą regulacją.

Niektóre problemy są niemożliwe do rozwiązania

w istniejącym stanie prawnym.

Podstawowymi dylematami zarówno regulatora, jak

i przedsiębiorstwa energetycznego, są obszary, w któ-

rych istniejący stan prawny pozostawia dowolność. 

– Jak wyznaczać planowaną sprzedaż ciepła? 

– Jaki jest właściwy poziom udziału opłat stałych

w działalności przesyłowej i dystrybucyjnej? 

– Jakie podejście powinno charakteryzować regula-

tora przy analizie wniosku z nadmiarem mocy za-

instalowanej po usunięciu z rozporządzenia

współczynnika „a”?

– Dlaczego przedsiębiorstwa niechętnie korzystają

z możliwości zatwierdzenia taryfy wieloletniej

i na jakich przesłankach opierać się wyznaczając

xr w takich przypadkach?

– W jaki sposób ustalać wartość kapitału zaangażo-

wanego w działalność ciepłowniczą? 

Z tymi pytaniami oswoiliśmy się już po obu stro-

nach postępowania o zatwierdzanie taryfy. Zarówno

regulator, jak i przedsiębiorstwa energetyczne zna-

lazły w przypadku

większości nękają-

cych ich wątpliwo-

ści, w miarę satys-

fakcjonujące roz-

wiązania, akcepto-

walne przez oby-

dwie strony. Pamię-

tając o regułach

fundamentalnych,

zwykle w postępo-

waniach administra-

cyjnych, mających

na celu zatwierdze-

nie przez Prezesa

URE taryfy dla cie-

pła dochodzi do

spotkania w punk-

cie, w którym osiąga

się zrównoważenie interesów przedsiębiorstw ener-

getycznych, jak i odbiorców. 

Do tych fundamentalnych zasad, które ułatwiają

porozumienie pomiędzy regulatorem a przedsię-

biorstwem energetycznym, zaliczyłbym przede

wszystkim art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo ener-

Podstawowymi

dylematami 

zarówno 

regulatora, jak 

i przedsiębiorstwa

energetycznego, są

obszary, w których

istniejący stan

prawny pozostawia

dowolność 

”



getyczne, stanowiący, iż taryfy należy kalkulować

w sposób zapewniający ochronę interesów odbior-

ców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek

opłat. Adresatem tego przepisu jest przedsiębior-

stwo energetyczne. Natomiast art. 23 ust. 1 nakłada

na Prezesa URE obowiązek zmierzania do równowa-

żenia interesów przedsiębiorstw energetycznych

oraz odbiorców paliw i energii. 

Kolejnym przepisem wskazującym kierunek przy

rozstrzyganiu dylematów jest art. 23 ust. 2, pkt 3 lit. d)

ustawy – Prawo energetyczne, który stanowi, iż do

zakresu działania Prezesa URE należy ustalanie

maksymalnego udziału opłat stałych w łącznych

opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dys-

trybucji dla poszczególnych grup odbiorców w tary-

fach dla paliw gazowych i energii, w przypadkach

gdy wymaga tego ochrona interesów odbiorców. 

Do zakresu działania Prezesa URE należy także,

zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo

energetyczne, ustalanie współczynników korekcyjnych

określających projektowaną poprawę efektywności

funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz

zmianę warunków wykonywania przez to przedsię-

biorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej.

Natomiast w świetle art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. c)

ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu działania

Prezesa URE należy ustalanie wysokości uzasadnio-

nego zwrotu z kapitału, dla przedsiębiorstw energe-

tycznych przedkładających taryfy do zatwierdzenia.

„I w tym momencie skończyły się rzeczy łatwe.”

Aktualnym problemem, wymagającym rozstrzy-

gnięcia, jest koszt ewentualnego zakupu pozwolenia

na emisję CO2 po przekroczeniu przydzielonego limitu

i uznanie, lub nie, tego kosztu – jako koszt uzasadnio-

ny, w świetle definicji ustawy – Prawo energetyczne.

Drugim istotnym problemem – którego rozwiąza-

nie opiera się na racjonalnej interpretacji, kontesto-

wany przez przedsiębiorstwa energetyczne wytwa-

rzające energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem

– jest kwestia przyjmowania lub nie przyjmowania

do obliczeń planowanego uzasadnionego przychodu

ze sprzedaży ciepła, przychodu pochodzącego ze

zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej

z kogeneracji, wydanych na podstawie art. 9l ustawy

– Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra

Gospodarki z 26 września 2007 r. w sprawie sposo-

bu obliczania danych podanych we wniosku o wyda-

nie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz

szczegółowego zakresu obowiązku uiszczenia opłaty

zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych doty-

czących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wy-

sokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 175,

poz. 1314).

OOdd  pprroobblleemmóóww  ddoo  rroozzwwiiąązzaańń

Dokonując prób rozwiązania powyższych proble-

mów należy mieć przede wszystkim na uwadze

przytoczone w poprzedniej części artykułu, funda-

mentalne zasady obowiązującego Prawa energetycz-

nego. Kierując się nimi, nie spowodujemy nadmier-

nego wzrostu cen i stawek opłat ani też nie dopro-

wadzimy do upadłości przedsiębiorstwa energetycz-

nego. Jednak w związku z brakiem rozwiązań w nie-

których obszarach rozporządzenia taryfowego dla

ciepła, nadążających za innymi aktami prawnymi,

może dojść do rozbieżności między stronami postę-

powania administracyjnego, co zwykle prowadzi do

odwołania się od decyzji administracyjnej do Sądu

Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów.

Poważnie patrząc na perspektywę spełnienia wy-

mogów ograniczenia emisji CO2, trzeba dostrzegać

ryzyko, że polskie ciepłownictwo ma ograniczone

szanse spełnienia za-

łożeń, zwłaszcza doty-

czących wykonania

planu ograniczeń od

2013 r. aż do pełnego

wyparcia przyznawa-

nych limitów przez

płatne przydziały emi-

sji. W związku z taką

perspektywą, w pew-

nym momencie każda

emisja będzie koszto-

wała. Próg możliwości poprawy sprawności, zmiany

urządzeń na mniej emisyjne czy zmiana paliwa pier-

wotnego – są ograniczone. Ciepło ze źródeł odna-

wialnych w Polsce ma jak na razie małe szanse za-

istnienia na masową skalę. 

Konkluzja może być jedna: koszt pozyskania do-

datkowych, ponad przyznany limit pozwoleń emisji

może być kosztem uzasadnionym. Aby tak się stało

muszą być spełnione warunki, wskazujące, iż doło-

żono wszelkiej staranności w działaniach zmierzają-

cych do zmniejszenia emisji. 

W związku z tym, iż przydzielane limity emisji

CO2 są instrumentem służącym do osiągnięcia celu

pakietu klimatycznego przyjętego w grudniu 2008 r.,

a koszty zakupu dodatkowych uprawnień mają mo-

bilizować zarządy przedsiębiorstw do działań ogra-

niczających emisję, nie można tych kosztów w spo-

sób prosty i bezdyskusyjny przenosić poprzez od-

biorcę ciepła, na jego konsumenta. Aby na dzień dzi-

siejszy koszty te uznane zostały za uzasadnione

w taryfie przedsiębiorstwa, moim zdaniem muszą

być spełnione co najmniej następujące warunki:

� Aktualnie jesteśmy w pierwszym roku pięciolet-

niego okresu rozliczeniowego i możliwość właści-

wej oceny potrzeb zakupu dodatkowych emisji

pojawi się dopiero w drugiej części, a niekiedy

dopiero w ostatnim roku tego okresu.

� Przedsiębiorstwo energetyczne musi wykazać, że

dokonało redukcji emisji do możliwego do osią-

gnięcia poziomu. Nie do zaakceptowania jest sy-
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tuacja, kiedy np. niska sprawność urządzeń była-

by chroniona zakupem dodatkowych emisji, za

które de facto płaciliby konsumenci ciepła.

� Przedsiębiorstwo energetyczne musi wykazać, że

koszt dalszych, powyżej osiągniętego poziomu

działań redukujących emisję, jest ekonomicznie

nieuzasadniony i tym samym godziłby w interesy

odbiorców. 

Odnosząc się do problemu wynikłego w obszarze

wyznaczania planowanego przychodu ze sprzedaży

ciepła w taryfach dla ciepła elektrociepłowni, nale-

żałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na nastę-

pujące aspekty sprawy.

Przepis określony w § 13 ust. 1 rozporządzenia

taryfowego dla ciepła, nakazuje wyliczać planowany

przychód ze sprzedaży ciepła dla pierwszego roku

stosowania taryfy, jako różnicę między łącznymi

planowanymi uzasadnionymi przychodami z wyko-

nywania działalności gospodarczej w zakresie wy-

twarzania, przetwarzania oraz magazynowania cie-

pła oraz wytwarzania energii elektrycznej w danym

źródle, a planowanym przychodem ze sprzedaży

energii elektrycznej, według następującego wzoru:

Pc =Pec –Es
×Ce

gdzie:

Pc – planowane przychody ze sprzedaży ciepła dla

pierwszego roku stosowania taryfy [w zł];

Pec – planowane łączne uzasadnione przychody ze

sprzedaży ciepła i energii elektrycznej dla

pierwszego roku stosowania taryfy, stanowiące

sumę planowanych łącznych kosztów wytwa-

rzania ciepła i energii elektrycznej oraz zwrotu

z kapitału zaangażowanego w wykonywanie

działalności gospodarczej związanej z wytwa-

rzaniem ciepła i energii elektrycznej [w zł];

Es – planowana wielkość sprzedaży energii elek-

trycznej dla pierwszego roku stosowania tary-

fy [w MWh];

Ce – cena energii elektrycznej ustalona w taryfie

dla danego źródła, zgodnie z przepisami wy-

danymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy

– Prawo energetyczne lub cenę planowaną do

uzyskania w warunkach konkurencji, o któ-

rych mowa w art. 49 ustawy, dla pierwszego

roku stosowania taryfy [w zł/MWh].

Na tym tle powstał problem, czy do przychodów

związanych ze sprzedażą energii elektrycznej należy

włączać przychód związany z umorzeniem świadectw

pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji?

Należy przypomnieć, że system wsparcia wytwa-

rzania energii elektrycznej w kogeneracji (wcześniej

wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu

z wytwarzaniem ciepła), funkcjonuje od 2000 r.

Obowiązek zakupu energii elektrycznej pochodzącej

ze skojarzenia został wprowadzony na podstawie

art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne. Rozpo-

rządzenia taryfowe dla ciepła, poprzez § 13, powo-

dowały promowanie kogeneracji, umożliwiając uzu-

pełnienie przychodami ze sprzedaży ciepła plano-

wanych przychodów ogółem, nawet gdyby w części

dotyczącej energii elektrycznej przychody uzyskane

z jej sprzedaży były zbyt niskie do zbilansowania

z poniesionymi kosztami. 

Co istotne, energia elektryczna w zatwierdzanych

taryfach dla źródeł pracujących w skojarzeniu uzyski-

wała (o 10 ÷ 15%) wyższe ceny niż energia elektrycz-

na na rynku konkurencyjnym. Jednocześnie, co także

warte podkreślenia, przy kalkulacji taryf ciepłowni-

czych pod uwagę była brana właśnie ta wyższa cena.

Formuła wsparcia poprzez nałożony obowiązek

zakupu energii elektrycznej wytworzonej w kogene-

racji została zmieniona w 2007 r. Realizacja wspar-

cia jest regulowana poprzez art. 9l i 9m ustawy –

Prawo energetyczne, a także poprzez rozporządze-

nie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r.

w sprawie sposobu obliczania danych podanych we

wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z koge-

neracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzy-

skania i przedstawienia do umorzenia tych świa-

dectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku po-

twierdzania danych dotyczących ilości energii elek-

trycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogenera-

cji. Niestety, została uregulowana jedynie kwestia

uwzględnienia kosztów uzyskania i przedstawienia

do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji

(albo uiszczenia opłaty zastępczej) w taryfach

przedsiębiorstw zobowiązanych do zakupu tych

świadectw, zabrakło stosownych zmian dotyczących

taryfowania ciepła. 

1 lipca 2007 r. formalnie wprowadzono nowy sys-

tem wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej

w kogeneracji, poprzez ustanowienie w ustawie –

Prawo energetyczne instrumentu wsparcia, jakim

jest świadectwo pochodzenia energii elektrycznej

wytworzonej w kogeneracji i wynikające z niego pra-

wo majątkowe. Przychody z określonego wolumenu

produkcji energii elektrycznej w źródle kogeneracyj-

nym zostały rozbite na dwa strumienie wynikające z:

ceny energii elektrycznej (de facto „czarnej”) i świa-

dectw pochodzenia z kogeneracji. Przy tym nadal

(tak jak przy obowiązku zakupu) mamy do czynienia

z wyższą ceną za 1 MWh energii elektrycznej, na któ-

rą składają się dwa, powyżej wskazane strumienie fi-

nansowe. Okoliczność ta nie pozostaje bez wpływu

na zagadnienie, jakim jest sposób kształtowania taryf

dla ciepła przez przedsiębiorców wytwarzających

ciepło i energię elektryczną w kogeneracji. 

W nowym systemie wsparcia, co jest niezmiernie

istotne przy uznaniu jednostki jako pracującej w ko-

generacji, pojawiło się inne niż dotychczasowe kry-

terium uznania wysokosprawnej kogeneracji – 10%

oszczędności PES (energii pierwotnej). Ogólna rocz-

na sprawność na poziomie 70% w ustawie – Prawo



energetyczne nie występuje. W ogólnej definicji

energii elektrycznej z kogeneracji też przyjęto progi

75% i 80% średniorocznej sprawności przemiany

energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub

mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji.

Nowy system wsparcia nie nakłada na kogokolwiek

obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej

w kogeneracji; gwarantuje jedynie, zgodnie z art. 9c

ust. 6 i 7 ustawy – Prawo energetyczne, że energia ta

zostanie odebrana przez OSP/OSD i że ma ona pierw-

szeństwo przesyłania lub dystrybucji. Tym samym,

sprzedaż energii z kogeneracji w systemie obowiązują-

cym po 1 lipca 2007 r. realizowana jest po cenach wy-

nikających z umów bilateralnych – co do zasady po ce-

nach „energii czarnej”, natomiast „premią technologicz-

ną” jest świadectwo pochodzenia z kogeneracji. Wspar-

ciem dla energii elektrycznej, ale także dla ciepła wy-

tworzonego w kogeneracji, są przychody, jakie można

uzyskać sprzedając prawa majątkowe uzyskane ze

świadectw pochodzenia z kogeneracji do tak wytworzo-

nej energii. Górną cenę tych praw wyznacza jednostko-

wa opłata zastępcza, ustalona przez Prezesa URE. Po-

nadto, w nowym systemie wsparcia świadectwa pocho-

dzenia z wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w ko-

generacji (a tym samym i przychody ze sprzedaży praw

majątkowych wynikających z tych świadectw), mogą

uzyskiwać przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2007 r.

w ogóle nie uzyskiwali żadnego wsparcia w zakresie

produkcji energii elektrycznej (czyli tacy, których doty-

czy obowiązujący dotychczas § 13 ust. 2 rozporządzenia

taryfowego dla ciepła). Biorąc pod uwagę, że cena ener-

gii elektrycznej uzyskiwana obecnie przez przedsiębior-

stwa energetyczne, o których mowa w § 13 ust. 1 roz-

porządzenia taryfowego dla ciepła, jest niższa niż po-

przednio, konsekwencje dla taryf dla ciepła w przy-

padku braku uwzględnienia przychodu uzyskiwane-

go z umorzenia świadectw pochodzenia byłyby oczy-

wiste. Zmiany systemu wsparcia energii elektrycznej

w kogeneracji nie powinny wpływać niekorzystnie

na rynki ciepła, a co za tym idzie deprecjonować in-

teresu odbiorców ciepła. Stałoby się tak, gdyby

zmniejszony przychód ze sprzedaży energii elektrycz-

nej powiększył planowany przychód ze sprzedaży

ciepła. Cena „czarnej energii” zawsze była niższa niż

cena energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu,

a możliwość uzyskania wyższej ceny tej energii deter-

minował przed 1 lipca 2007 r. obowiązek jej zakupu.

Zatem obecnie nie ma w tym zakresie różnic.

Zakładając całkowicie hipotetycznie sytuację,

w której do wzoru § 13 ust. 1 rozporządzenia taryfo-

wego dla ciepła, na miejsce oznaczone symbolem Ce

pozwolonoby przedsiębiorstwom podstawić wyłącz-

nie planowaną cenę sprzedaży energii elektrycznej

bez uwzględnienia w przychodach przedsiębiorstwa

korzyści majątkowych uzyskanych z umorzenia świa-

dectw pochodzenia energii elektrycznej w kogenera-

cji, to dodatkowym skutkiem takiego podejścia było-

by podwójne pokrycie ceny tych świadectw poprzez:

� po pierwsze – lokalnych odbiorców ciepła, gdyż

przychód ze sprzedaży ciepła zwiększyłby się o nie

ujętą wielkość przychodu istniejącego de facto po

stronie przedsiębiorstwa, wynikającego z umorze-

nia świadectw pochodzenia z kogeneracji,

� po drugie – końcowych odbiorców energii elek-

trycznej, gdyż koszty certyfikatów pokrywane są

zwiększeniem ceny każdej megawatogodziny

energii elektrycznej będącej w obrocie, w związku

ze strumieniem finansowym promującym część

energii elektrycznej będącą „energią kolorową”.

Reasumując – do przychodu związanego ze

sprzedażą energii elektrycznej, przy obliczaniu pla-

nowanego przychodu ze sprzedaży ciepła, należy

włączać przychód finansowy wynikający z umorze-

nia świadectw pochodzenia energii elektrycznej

z kogeneracji.

PPrroossppeekkttyywwnnee  mmoożżlliiwwoośśccii  

W związku z powyżej poruszonymi kwestiami,

biorąc pod uwagę uwarunkowania chronologiczne

wejścia w życie aktów prawnych (rozporządzenie ta-

ryfowe dla ciepła weszło w życie 9 listopada 2006 r.,

akty prawne doty-

czące nowego syste-

mu wsparcia prak-

tycznie funkcjonują

od grudnia 2007 r.),

jak i potrzebę no-

wych uregulowań

dotyczących taryfo-

wania ciepła, na sku-

tek zgodnego stano-

wiska o konieczno-

ści zmian rozporzą-

dzenia taryfowego

dla ciepła w zakresie

§ 13 ust. 1, doszło do kilku spotkań przedstawicieli

sektora, stowarzyszeń pracodawców, Ministerstwa

Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki, mających

na celu wypracowanie nowych zasad regulacji. Re-

gulacje te, bazując na obowiązującym od 24 lutego

2007 r. przepisie art. 47 ust. 2e ustawy – Prawo

energetyczne, stanowiącym, iż Prezes URE analizuje

i weryfikuje koszty uzasadnione, o których mowa

w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie ich zgodności

z przepisami ustawy, na podstawie sprawozdań fi-

nansowych i planów rzeczowo-finansowych przed-

siębiorstw energetycznych, biorąc pod uwagę two-

rzenie warunków do konkurencji i promocji efektyw-

ności wykonywanej działalności gospodarczej,

a w szczególności stosując metody porównawcze

oceny efektywności przedsiębiorstw energetycznych

wykonujących w zbliżonych warunkach działalność

gospodarczą tego samego rodzaju. Stosowne zapisy

wskazujące na przewagę regulacji bodźcowej nad
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kosztową znalazły się także w projekcie dokumentu

pn. „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” z sierp-

nia 2009 r. Działanie 2.41 – „Zmiana mechanizmów

regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowa-

nia cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych

oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia

w ciepło”, wyznaczając: „Przygotowanie nowych za-

sad regulacji cen ciepła sieciowego poprzez wprowa-

dzenie metody porównawczej – 2010 r.”.

CCoo  ddzziissiiaajj??

Oczekiwanie sektora ciepłowniczego to całkowi-

te uwolnienie cen ciepła, a przynajmniej zwolnie-

nie przedsiębiorstw ciepłowniczych z obowiązku

przedkładania do zatwierdzenia taryf nieprzekra-

czających określonego

pułapu cenowego (nie-

jednokrotnie propono-

wany przez Izbę Gospo-

darczą Ciepłownictwo

Polskie projekt cen re-

ferencyjnych dla całego

sektora). Art. 49 ust. 1

ustawy – Prawo ener-

getyczne daje Prezeso-

wi URE możliwość

zwolnienia przedsię-

biorstw z przekładania taryf do zatwierdzenia, je-

żeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konku-

rencji, albo cofnięcia udzielonych zwolnień w przy-

padku ustania warunków uzasadniających zwolnie-

nie. Jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby na

rynkach ciepłowniczych pojawiła się konkurencja,

więc oczekiwania całego sektora to mrzonki. Jed-

nak w mojej ocenie, grupa wytwórców wytwarza-

jących ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną

może być pierwszą, której zgodnie z trendem ana-

lizy porównawczej zostaną zmienione zasady

kształtowania cen za wytworzone ciepło. Pierwsze

działania zostały już wykonane. Są problemy. Są

pytania. Są wątpliwości. Dziwne by było, gdyby by-

ło inaczej. Fundamentalnych zasad Prawa energe-

tycznego nie wolno pominąć przy uwzględnianiu

postępu i zmian otoczenia.

Jak na razie 

nic nie wskazuje 

na to, żeby 

na rynkach

ciepłowniczych

pojawiła się

konkurencja 

”

Paweł Bogusławski

Naczelnik Wydziału ds. analiz 

i gospodarki ciepłowniczej

w Departamencie Przedsiębiorstw 

Energetycznych URE

Electrabel Polska SA (widok lotniczy na elektrownię w Połańcu)
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praktyce prowadzonych przez Preze-

sa Urzędu Regulacji Energetyki (zwa-

nego dalej „Prezesem URE”) kontroli

przedsiębiorstw energetycznych zaj-

mujących się dystrybucją energii elektrycznej w za-

kresie prawidłowości stosowania taryf i warunków

udzielnych koncesji, pojawiają się niejednokrotnie

skargi odbiorców energii elektrycznej, których

przedmiotem jest ocena prawidłowości (legalności)

działań przedsiębiorstw energetycznych w zakresie

stwierdzania nielegalnego poboru energii elektrycz-

nej, zasadności obciążenia opłatą za nielegalny po-

bór tej energii i rozliczeń za pobraną w okresie nie-

legalnego poboru energię elektryczną. 

Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-

tyczne1) w art. 3 pkt 18 definiując nielegalne pobie-

ranie paliw lub energii określa je jako „pobieranie

paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowi-

tym albo częściowym pominięciem układu pomiaro-

wo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten

układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów

dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczenio-

wy”. Z kolei art. 57 ust. 1 ww. ustawy przewiduje, iż

„w razie nielegalnego pobierania paliw lub energii

z sieci przedsiębiorstwo energetyczne pobiera opła-

ty za nielegalnie pobrane paliwo lub energię w wy-

sokości określonej w taryfach lub dochodzi odszko-

dowania na zasadach ogólnych”. Opłaty te, stosow-

nie do art. 57 ust. 2 cytowanego wyżej przepisu,

podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji. Sposób kalku-

lacji opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej zo-

stał określony w § 40 rozporządzenia Ministra Gospo-

darki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elek-

tryczną2) (zwanego dalej „rozporządzeniem taryfo-

wym”). Podstawy, w oparciu o które ustala się wyso-

kość opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej, za-

warte są w kalkulowanych przez przedsiębiorstwa

energetyczne taryfach dla usług dystrybucji energii

elektrycznej, które stosownie do art. 47 ust. 2 w zw.

z art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, za-

twierdzane są przez Prezesa URE. 

Ukształtowane w powyższym zakresie przepisy

prawa ustalają zakres ustawowych prerogatyw Pre-

zesa URE do prawnego ingerowania w sferę działal-

ności przedsiębior-

stwa energetyczne-

go związaną z pro-

wadzeniem polityki

wobec odbiorców

pobierających niele-

galnie energię elek-

tryczną i związa-

nych z tym kwestii

finansowych wyni-

kających z okolicz-

ności zaistnienia

nielegalnego pobo-

ru energii elek-

trycznej. Sam fakt

stwierdzania niele-

galnego pobierania

energii elektrycznej

i dochodzenia przy-

sługujących z tego

tytułu należności pozostawiony został przedsiębior-

stwom energetycznym, które w celu ochrony swoich

interesów ekonomicznych korzystają z przewidzia-

nych prawem środków. 

Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu

wydanym 6 grudnia 2000 r. (sygn. akt II SAB 174/00),

odrzucającym skargę na bezczynność Prezesa URE

stwierdził, że: „Skierowane do Prezesa URE żądanie

skarżącego, dotyczące rozstrzygnięcia w drodze de-

cyzji sporu między nim a Przedsiębiorstwem Ener-

getycznym, iż miał miejsce nielegalny pobór energii

elektrycznej nie mieści się w żadnej z kategorii

spraw należących do właściwości Prezesa URE

w świetle ustawy – Prawo energetyczne. (…) Spór
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RRoozzlliicczzeenniiaa  zz ooddbbiioorrccaammii  zzaa  ddoossttaarrcczzoonnąą

eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą  ww ookkrreessiiee  oobbjjęęttyymm

nniieelleeggaallnnyymm  ppoobboorreemm  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

Grzegorz Słowiński

1) Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,

poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,

poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180,

poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11

i Nr 69, poz. 586.
2) Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 895 i Nr 207, poz. 1498 oraz

z 2008 r. Nr 53, poz. 318.

Fakt stwierdzania

nielegalnego

pobierania energii

elektrycznej 

i dochodzenia

przysługujących 

z tego tytułu

należności

pozostawiony został

przedsiębiorstwom

energetycznym 

”

W



zaś o zasadność opłaty taryfowej [opłat za nielegal-

ny pobór energii – przypis G. S.], jako mający cha-

rakter cywilnoprawny, nie podlega właściwości rze-

czowej Prezesa URE”.

W związku z powyższym przyjąć należy jako re-

gułę, że w przypadku złożenia przez określonego

odbiorcę skargi na działalność przedsiębiorstwa

energetycznego zajmującego się dystrybucją energii

elektrycznej dotyczącej zasadności obciążenia opła-

tą za nielegalny pobór energii elektrycznej, właści-

wym rozwiązaniem jest zwrot podania w trybie

art. 66 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego3). Przepis ten sta-

nowi, że „Jeżeli podanie wniesiono do organu nie-

właściwego, a organu właściwego nie można ustalić

na podstawie danych podania, albo gdy z podania

wynika, że właściwym w sprawie jest sąd powszech-

ny, organ, do którego podanie wniesiono, zwraca je

wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze

postanowienia, na które służy zażalenie”. 

Należy jednak zaznaczyć, że działaniom przedsię-

biorstw energetycznych w zakresie stwierdzania nie-

legalnego poboru energii elektrycznej towarzyszy

szereg czynności, które powinny znajdować oparcie

w obowiązujących przepisach prawa ze sfery regula-

cyjnej. Chodzi np. o prawidłowość przeprowadzenia

kontroli4), poprawność wyliczenia opłaty za nielegal-

ny pobór (przyjęcie jednej z wyspecyfikowanych

w taryfie przedsiębiorstwa podstawy do jej wylicze-

nia), zagwarantowanie odbiorcy możliwości przepro-

wadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych i eks-

pertyz układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy też

przeprowadzenie stosownych rozliczeń z odbiorcą za

dostarczoną mu energię elektryczną w okresie obję-

tym nielegalnym poborem. W tej materii przedsię-

biorstwa energetyczne muszą się liczyć z reakcją re-

gulatora, który sprawując pieczę nad prawidłowością

ich działań w zakresie wymogów ustawy – Prawo

energetyczne, aktów wykonawczych do tej ustawy,

warunków udzielonych koncesji i postanowień za-

twierdzonych taryf, podejmować może działania słu-

żące ochronie odbiorców energii elektrycznej. 

Na tle tak zarysowanych działań Prezesa URE po-

jawiły się w ostatnim czasie kwestie immanentnie

związane z oceną postępowania przedsiębiorstw

energetycznych zajmujących się dystrybucją energii

elektrycznej w zakresie dokonywania rozliczeń za

dostarczoną energię elektryczną w okresie, w któ-

rym miał miejsce nielegalny pobór tej energii. Pro-

blem dotyczy korekty należności za dostarczoną

energię elektryczną w okresie objętym nielegalnym

poborem tej energii w sytuacji, gdy ingerencja od-

biorcy w układ pomiarowo-rozliczeniowy spowodo-

wała, że działał on nieprawidłowo (zawyżał wskaza-

nia). Kwestią budzącą wątpliwości w powyższych

przypadkach jest rozstrzygnięcie, czy w takich sytu-

acjach powinno obciążać się odbiorców opłatami za

dostarczoną energię elektryczną ustalonymi w opar-

ciu o wskazania uszkodzonego układu pomiarowo-

-rozliczeniowego, czy też należy stosować w tym za-

kresie postanowienia § 34 i 35 rozporządzenia tary-

fowego. Wymienione przepisy nakazują ww pprrzzyyppaadd--

kkuu  ssttwwiieerrddzzeenniiaa  bbłłęęddóóww  ww ppoommiiaarrzzee  lluubb  ooddcczzyycciiee

wwsskkaazzaańń  uukkłłaadduu  ppoommiiaarroowwoo--rroozzlliicczzeenniioowweeggoo,,  kkttóórree

ssppoowwooddoowwaałłyy  zzaawwyyżżeenniiee  nnaalleeżżnnoośśccii  zzaa  ppoobbrraannąą

eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą, ddookkoonnaaćć  kkoorreekkttyy  uupprrzzeeddnniioo  wwyy--

ssttaawwiioonnyycchh  ffaakkttuurr  w oparciu o wielkość błędu wska-

zań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a gdy okre-

ślenie tego błędu nie jest możliwe – w oparciu

o średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za

okres doby, obliczonej na podstawie sumy jednostek

energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez

układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim

okresie rozliczeniowym pomnożoną przez liczbę dni

okresu, którego dotyczy korekta faktury. W sytuacji

zaś, gdy nie można określić średniego dobowego zu-

życia na podstawie poprzedniego okresu rozlicze-

niowego, za podstawę korekty należy przyjąć wska-

zania układu pomiarowo-rozliczeniowego z następ-

nego okresu rozliczeniowego. 

Prowadząc kontrole w powyższym zakresie Pre-

zes URE zetknął się z praktyką polegającą na tym, że

w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru

energii elektrycznej, spowodowanego ingerencją

w ten układ, skutkującą uszkodzeniem jego mecha-

nizmu, a w efekcie utratą właściwości metrologicz-

nych (zawyżanie wskazań), do rozliczeń z odbiorcą

za pobraną w okresie nielegalnego poboru energii

elektrycznej nie stosowano przywołanych wyżej

przepisów § 34 i 35 rozporządzenia taryfowego.

Uzasadnieniem dla tego typu działań miało być

brzmienie przepisu § 43 ust. 6 rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków funkcjonowania systemu elektro-

energetycznego5) (zwanego dalej „rozporządzeniem

systemowym”) stanowiącego, że w przypadku

stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu

pomiarowo-rozliczeniowego, zz wwyyłłąącczzeenniieemm  nniieellee--

ggaallnneeggoo  ppoobboorruu  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj, przedsiębior-

stwo energetyczne zwraca koszty sprawdzenia pra-

widłowości działania układu pomiarowo-rozlicze-

niowego, koszty badania laboratoryjnego oraz kosz-
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3) Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,

poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
4) Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki

z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli

przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 75,

poz. 866).

5) Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178

i Nr 162, poz. 1005.
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ty ewentualnej dodatkowej ekspertyzy tego układu,

a także dokonuje korekty należności za dostarczoną

energię elektryczną. W ocenie jednego z przedsię-

biorstw (opierającego swoje działania w tym zakre-

sie na specjalnie opracowanej na potrzeby postępo-

wań w przypadku zaistnienia nielegalnego poboru

procedurze6)) zawarte w tym przepisie sformułowa-

nie „z wyłączeniem nielegalnego poboru energii

elektrycznej” czyni niedopuszczalnym dokonywanie

jakiejkolwiek korekty za pobraną energię elektrycz-

ną w okresie jej nielegalnego poboru, w którym jed-

nocześnie miało miejsce uszkodzenie licznika skut-

kujące zawyżaniem jego wskazań. Konsekwencją

przyjęcia tego stanowiska jest obciążanie odbiorcy

opłatą za dostarczoną energię elektryczną na pod-

stawie wskazań wadliwie działającego układu po-

miarowo-rozliczeniowego. Przedstawione przez

przedsiębiorstwo opracowanie zawiera stanowisko,

że przepisy § 34 i 35 rozporządzenia taryfowego

mogą znaleźć zastosowanie jedynie do przypadków,

gdy błędy w pomiarze dokonywanym przez zainsta-

lowany w obiekcie odbiorcy układ pomiarowo-rozli-

czeniowy powstały bez jego ingerencji. Natomiast

w sytuacji, gdy odbiorca nielegalnie pobierający

energię powoduje uszkodzenie układu pomiarowo-

-rozliczeniowego, dokonanie korekty w przypadku

zawyżenia jego wskazań nie będzie uzasadnione.

Wynikać ma to także, stosownie do treści przedsta-

wionej opinii, z ogólnych reguł odpowiedzialności

cywilnej, które przewidują, że nie można przypisać

komuś odpowiedzialności za szkodę w przypadku,

gdy jest ona wyłącznie wynikiem działania poszko-

dowanego (volenti non fit iniuria – chcącemu nie

dzieje się krzywda). Dodatkowo opinia ta wskazuje,

że dokonanie nielegalnego poboru energii elektrycz-

nej (zwłaszcza poprzez ingerencję w układ mającą

na celu zafałszowanie pomiarów) stanowi jednocze-

śnie przestępstwo kradzieży energii stypizowane

w art. 278 § 5 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

karny7) i dokonanie korekty faktury (zwrot nadpła-

ty) – w sytuacji, gdy odbiorca poprzez swoje działa-

nia przyczynił się do tego, że użytkowany przez nie-

go układ pomiarowo-rozliczeniowy zawyża wskaza-

nia – prowadziłoby do sytuacji, w której następuje

czerpanie korzyści z przestępstwa. 

Z zarysowanymi wyżej poglądami trudno się zgo-

dzić. Zasady rozliczeń z odbiorcami z tytułu dostar-

czania energii elektrycznej zostały określone w prze-

pisach rozporządzenia taryfowego. Przepis § 34 tego

rozporządzenia określa przypadki, w których miały

miejsce błędy w pomiarze lub odczycie układu po-

miarowo-rozliczeniowego, które spowodowały za-

wyżenie należności za pobraną energię elektryczną

oraz zawiera dyspozycję wskazującą na obowiązek

dokonania w takiej sytuacji korekty wystawionych

faktur (w sposób określony w § 35 wspomnianego

aktu prawnego). Brak jest zatem podstaw do przyję-

cia stanowiska, że przepis § 43 ust. 6 rozporządze-

nia systemowego stanowi lex specialis do wymienio-

nych wyżej przepisów rozporządzenia taryfowego

i znajduje zastosowanie przy dokonywaniu korekty

za dostarczoną energię elektryczną w sytuacji niele-

galnego jej poboru, podczas którego miało miejsce

uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

skutkujące zawyżaniem wskazań. Przyjąć należy,

wbrew powyższym twierdzeniom, że zawarte w tre-

ści § 43 ust. 6 rozporządzenia systemowego uregu-

lowanie odnosi się

wyłącznie do obo-

wiązku przedsiębior-

stwa energetycznego

w zakresie ponoszenia

kosztów sprawdzenia

prawidłowości działa-

nia układu pomiaro-

wo-rozliczeniowego,

kosztów badania labo-

ratoryjnego i ewentu-

alnej dodatkowej eks-

pertyzy tego układu.

Przedsiębiorstwo po-

nosi te koszty jedynie

w przypadku ustale-

nia w toku czynności

sprawdzających pra-

widłowość działania

układu pomiarowo-rozliczeniowego, że funkcjono-

wał on nieprawidłowo, cchhyybbaa  żżee  mmiiaałłoo  ttoo  mmiieejjssccee

pprrzzyy  nniieelleeggaallnnyymm  ppoobboorrzzee  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj. W ta-

kiej sytuacji brak jest podstaw do zwrotu odbiorcy

kosztów sprawdzania prawidłowości działania ukła-

du pomiarowo-rozliczeniowego, kosztów badania la-

boratoryjnego, czy kosztów dodatkowej jego eksper-

tyzy. Na gruncie interpretacji § 43 ust. 6 rozporzą-

dzenia systemowego nie ma natomiast przesłanek

do przyjęcia poglądu, że nielegalny pobór energii

elektrycznej wyłącza zastosowanie ogólnych zasad

rozliczania odbiorców zawartych w rozporządzeniu

taryfowym, w szczególności § 34 i 35 tego rozporzą-

dzenia, nawet jeśli określony odbiorca dopuścił się

nielegalnego poboru energii elektrycznej dokonując

ingerencji w ten układ skutkującej błędami w doko-

nywanych przez niego pomiarach. Zatem w przy-

padku zawyżenia wskazań układu pomiarowo-rozli-

czeniowego (wskutek błędów w pomiarze) i wysta-

wieniu na tej podstawie faktury, niezależnie od oko-
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6) Chodzi o opracowanie Procedura postępowania dowodo-

wego w przypadku wykrycia nielegalnego poboru energii

ze szczególnym uwzględnieniem magnesów neodymowych

oraz wybrane zagadnienia z tym związane, wykonane na

zlecenie i przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przesy-

łu i Rozdziału Energii Elektrycznej przez Kancelarię Rad-

ców Prawnych Andrzej Drozd Andrzej Stankiewicz Adam

Własów spółka partnerska.
7) Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
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z odbiorcami 

z tytułu
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elektrycznej

zostały określone

w przepisach

rozporządzenia

taryfowego 

”



liczności, które stanowiły przyczynę zaistnienia tych

błędów, zawsze istnieje obowiązek dokonania jej

korekty w sposób określony w przepisach rozporzą-

dzenia taryfowego. Przyjęcie przeciwnego poglądu

prowadziłoby do sytuacji, w której odbiorca dopusz-

czający się nielegalnego poboru energii elektrycznej

ponosiłby z tego tytułu dodatkową karę – oprócz

opłaty za nielegalny pobór – zobowiązany byłby do

uiszczenia opłaty za dostarczoną energię wyliczoną

wg wskazań nieprawidłowo działającego układu po-

miarowo-rozliczeniowego (zawyżającego wskazania

w stosunku do ilości faktycznie pobranej energii).

Stanowiłoby to przykład nienależnego świadczenia

na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego, a dla od-

biorcy byłoby nadmierną (niezamierzoną przez

ustawodawcę) sankcją – zwłaszcza jeśli błędy w po-

miarze dokonywanym przez wadliwie działający

układ pomiarowo-rozliczeniowy polegałyby na

znacznym zawyżeniu wskazań w stosunku do ener-

gii pobranej. Nie można zatem podzielić stanowiska,

według którego okoliczność, że to odbiorca spowo-

dował sytuację, w której użytkowany przez niego

układ pomiarowo-rozliczeniowy działa nieprawidło-

wo, pociąga za sobą obowiązek poniesienia wszel-

kich konsekwencji (następstw) tego stanu. Ustawo-

dawca tworząc prawne ramy instytucji opłaty za

nielegalny pobór energii elektrycznej nie przewi-

dział jednocześnie dodatkowych finansowych sank-

cji dla odbiorcy nielegalnie pobierającego energię

elektryczną. Zabezpieczeniu interesów przedsiębior-

stwa energetycznego służy w takiej sytuacji jedynie

opłata za nielegalny pobór energii elektrycznej (zry-

czałtowana forma odszkodowania) oraz sposób jej

kształtowania, który uwzględnia okres nielegalnego

poboru, techniczną stronę poboru energii elektrycz-

nej oraz charakter działań odbiorcy dopuszczające-

go się nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

Nietrafnym jest też pogląd, jakoby z uwagi na

fakt, że nielegalny pobór energii elektrycznej stano-

wić może przestępstwo z art. 278 § 5 Kodeksu kar-

nego, ewentualny zwrot odbiorcy nadpłaty za po-

braną w okresie nielegalnego poboru energię elek-

tryczną stanowiłoby czerpanie korzyści z przestęp-

stwa. Ustalenie przez przedsiębiorstwo energetycz-

ne odpowiedzialności za nielegalny pobór energii

elektrycznej nie jest tożsame ze stwierdzeniem od-

powiedzialności określonej osoby (odbiorcy energii

elektrycznej) za przestępstwo w rozumieniu przepi-

sów Kodeksu karnego. Wiążących ustaleń w powyż-

szym zakresie może dokonać jedynie sąd powszech-

ny właściwy w sprawach karnych opierając się na

przesłankach wynikających z innego reżimu praw-

nego aniżeli ustawa – Prawo energetyczne i wydane

do niej rozporządzenia wykonawcze8). 

Podsumowując – stwierdzić należy, że w przy-

padku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu

układu pomiarowo-rozliczeniowego (błędy w po-

miarze lub odczycie), niezależnie, czy powstały one

w okresie nielegalnego poboru, czy też nie – przed-

siębiorstwo energetyczne powinno dokonać korekty

faktur za dostarczoną energię elektryczną zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozpo-

rządzenia taryfowego. Jedyną zaś konsekwencją nie-

legalnego poboru energii elektrycznej mającą finan-

sowy charakter jest opłata za nielegalny pobór, któ-

rej dolegliwość przejawia się w rozmiarach, w jakich

przedsiębiorstwa energetyczne ustalają ją w stosun-

ku do opisanych w taryfach dla usług dystrybucji

energii elektrycznej przypadków i okoliczności nie-

legalnego poboru.

ROZL ICZENIA  Z  ODBIORCAMI  ZA  DOSTARCZONĄ ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ
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8) Sąd Najwyższy w wyroku z 9 kwietnia 2003 r. (sygn. akt

I CKN 252/01, OSNC 2004/7-8/110) stwierdził: „W przy-

padku pobierania energii niezgodnie z umową bezprawność

zostaje sprowadzona – tak jak w reżimie odpowiedzialno-

ści kontraktowej – do niewykonania lub nienależytego wy-

konania zobowiązania. Pojęcie nielegalnego pobierania

energii w rozumieniu art. 3 pkt 18 Prawa energetycznego

nie zawiera natomiast znamion odnoszących się do strony

podmiotowej czynu, którą określa się jako winę w znacze-

niu subiektywnym. To oznacza, że ustalenie nielegalnego

pobierania energii w omawianym znaczeniu nie wymaga

badania winy sprawcy”.

Grzegorz Słowiński

Wschodni Oddział Terenowy URE 

z siedzibą w Lublinie



PRAWO

WWssttęępp

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszego

sprawozdania stanowi przepis art. 15b ust. 1 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), który

zobowiązuje Ministra Gospodarki do pracowania

sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeń-

stwem zaopatrzenia w energię elektryczną. Nadzór

nad bezpieczeństwem energetycznym państwa spra-

wuje minister właściwy do spraw gospodarki –

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne

oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach ad-

ministracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,

z późn. zm.).

Sprawozdanie zawiera informacje obejmujące

2007 i 2008 r. 

Przedmiotem niniejszego sprawozdania są

w szczególności informacje dotyczące:

� charakterystyki polskiego sektora elektroenerge-

tycznego w zakresie oceny możliwości zaopatrze-

nia odbiorców w energię elektryczną, z uwzględ-

nieniem kierunków zaopatrzenia w tę energię,

w tym ze źródeł wytwórczych krajowych,

� wzajemnych relacji pomiędzy popytem i podażą

energii elektrycznej,

� charakterystyki stanu technicznego podmiotów

sektora elektroenergetycznego, 

� wielkości istniejącej rezerwy mocy elektrycznej

oraz poziomu zapasów paliw wykorzystywanych

do wytwarzania energii elektrycznej,

� sytuacji ekonomicznej branży elektroenergetycz-

nej oraz oceny jej oddziaływania na środowisko,

� wielkości przewidywanego zapotrzebowania na

energię elektryczną w perspektywie długookresowej,

� zamierzeń inwestycyjnych w odniesieniu do za-

pewnienia zdolności przesyłowych połączeń mię-

dzysystemowych oraz linii elektroenergetycznych

wewnętrznych, wpływających w istotny sposób na

pokrycie bieżącego i przewidywanego zapotrzebo-

wania kraju na energię elektryczną oraz zdolności

przesyłowe połączeń międzysystemowych (obo-

wiązek publikacji ww. danych wynika z art. 7 dy-

rektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej dzia-

łań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa do-

staw energii elektrycznej i inwestycji infrastruktu-

ralnych (Dz. Urz. UE L 33 z 4.02.2006).
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OOBBWWIIEESSZZCCZZEENNIIEE  MMIINNIISSTTRRAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII1)

z dnia 14 sierpnia 2009 r.

ww sspprraawwiiee  sspprraawwoozzddaanniiaa  zz wwyynniikkóóww  nnaaddzzoorruu  nnaadd  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  

ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

(M. Pol. z dnia 4 września 2009 r. Nr 56, poz. 771)

Na podstawie art. 15b ust. 4 ustawy z dnia 10 kwiet-

nia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.

Nr 89, poz. 625, z późn. zm.2)) ogłasza się w załączniku

do niniejszego obwieszczenia sprawozdanie z wyni-

ków nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia

w energię elektryczną za 2007 i 2008 r.

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej

– gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U.

Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki

z dnia 14 sierpnia 2009 r. (poz. 771)

SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE

zz wwyynniikkóóww  nnaaddzzoorruu  nnaadd  bbeezzppiieecczzeeńńssttwweemm  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą  

za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.



Poziom bezpieczeństwa dostaw w zakresie ener-

gii elektrycznej zależy od wielu różnorodnych czyn-

ników i okoliczności, w tym przede wszystkim od

sprawnego zarządzania pracą systemu elektroener-

getycznego, stanu technicznego majątku wytwórcze-

go, jak również sprawności urządzeń i instalacji sys-

temów: przesyłowego oraz dystrybucyjnych, właści-

wych rezerw mocy produkcyjnych i stosownego po-

ziomu mocy przesyłowych, w tym mocy transgra-

nicznych. 

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej sta-

nowi jeden z głównych filarów bezpieczeństwa

energetycznego państwa, zdefiniowanego w przy-

jętym przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia

2005 r. dokumencie „Polityka energetyczna Polski

do 2025 r.”.

WWaażżnniieejjsszzee  sskkrróóttyy  ii ssyymmbboollee::

ARE SA – Agencja Rynku Energii SA

GWh – gigawatogodzina

IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dys-

trybucyjnej

IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Prze-

syłowej

KDT – kontrakty długoterminowe (umowy długoter-

minowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawarte

pomiędzy PSE SA a wytwórcami energii elektrycznej)

KE – Komisja Europejska

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny

kV – kilovolt

kWh – kilowatogodzina

MVAr – jednostka mocy biernej

MW – megawat

MWh – megawatogodzina

nN – niskie napięcie

NN – najwyższe napięcie

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSP – Operator Systemu Przesyłowego

OZE – odnawialne źródła energii

PO – przedsiębiorstwo obrotu

PSE Operator SA – Polskie Sieci Elektroenergetycz-

ne Operator SA (OSP)

SD – spółka dystrybucyjna

SN – średnie napięcie

TPA – third party access (dostęp do sieci stron trzecich)

TWh – terawatogodzina

UCTE – Union for the Coordination of Transmission

of Electricity (Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii

Elektrycznej)

UE – Unia Europejska 

URE – Urząd Regulacji Energetyki

WN – wysokie napięcie

11..  PPooppyytt  ii ppooddaażż  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

Dostawę (podaż) energii elektrycznej na rynek

krajowy zapewniają elektrownie i elektrociepłow-

nie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe

oraz przedsiębiorstwa importujące energię elek-

tryczną. Zapotrzebowanie (popyt) na energię

elektryczną zależy od wielkości krajowego zuży-

cia energii elektrycznej przez odbiorców końco-

wych oraz ilości energii elektrycznej przeznaczo-

nej na eksport. 

W latach 2007-2008 produkcja energii elektrycz-

nej w Polsce zaspokajała krajowe zapotrzebowanie

na energię elektryczną. Wielkość produkcji energii

elektrycznej była wyższa od zużycia krajowego,

a eksport przewyższał import. 

W 2007 r. oraz do października 2008 r. występo-

wała tendencja spadkowa – nadwyżki mocy dyspo-

zycyjnych elektrowni i elektrociepłowni w stosunku

do maksymalnego krajowego zapotrzebowania na

moc. Utrzymanie się tej tendencji, po przezwycięże-

niu kryzysu gospodarczego, może spowodować

okresowe trudności w zbilansowaniu popytu i poda-

ży energii elektrycznej.

W IV kwartale 2008 r. produkcja energii elek-

trycznej spadła w stosunku do 2007 r. o prawie

3%, w wyniku spowolnienia gospodarczego gene-

rującego mniejsze zapotrzebowanie na energię

elektryczną krajowego przemysłu oraz zmniejsze-

nia eksportu energii.

Plany produkcyjne wytwórców w 2008 r. były

ograniczane ze względu na niższy, niż wynikało to

z ich potrzeb, poziom uprawnień do emisji CO2 przy-

znanych dla poszczególnych instalacji, zgodnie z roz-

porządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału

Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-

2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnie-

niami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248).

W 2008 r. w stosunku do 2007 r. krajowe zuży-

cie energii elektrycznej obniżyło się nieznacznie

o 0,34%, a więc wystąpiła stabilizacja zużycia

energii w skali całego roku. Eksport (fizyczny)

zmalał o prawie 26%, przy zwiększeniu o ponad

16% importu. 

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  Z  DNIA  14  S IERPNIA  2009  R .
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TTaabbeellaa  11.. Krajowy bilans energii elektrycznej w latach 2007-2008

Źródło: dane ARE SA.
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22.. ŹŹrróóddłłaa  ii kkiieerruunnkkii  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  

ggoossppooddaarrkkii  kkrraajjoowweejj  ww eenneerrggiięę

eelleekkttrryycczznnąą  oorraazz  mmoożżlliiwwoośśccii  

ddyyssppoonnoowwaanniiaa  ttyymmii  źźrróóddłłaammii

22..11.. ŹŹrróóddłłaa  ii kkiieerruunnkkii  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  

ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

22..11..11.. ŹŹrróóddłłaa  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  ggoossppooddaarrkkii  kkrraajjoowweejj

ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

Źródłem zaopatrzenia gospodarki krajowej

w energię elektryczną w 2008 r. była produkcja

z własnych źródeł (94,5%) oraz w niewielkim stop-

niu import (5,5%).

Na wielkość podaży energii elektrycznej decydują-

cy wpływ miała produkcja elektrowni cieplnych zawo-

dowych oparta o krajowe zasoby węgla, której udział

w rynku wynosił w 2008 r. 92,5%. W stosunku do

2007 r. zwiększył się udział produkcji energii z elek-

trowni opalanych węglem brunatnym z 32,1% do

34,1%, a obniżył udział produkcji energii z elektrowni

opalanych węglem kamiennym z 57,1% do 53,8%. 

W odniesieniu do energii wytwarzanej w odna-

wialnych źródłach energii oraz energii wytwarzanej

w wysokosprawnej kogeneracji stosowano mechani-

zmy wspierające tą produkcję – świadectwa pocho-

dzenia dla tej energii. 

System wsparcia źródeł wytwarzających odnawial-

ną energię elektryczną oraz energię z wysokosprawnej

kogeneracji był uzupełniany o preferencyjne warunki

przyłączenia do sieci tych źródeł. W wyniku stosowa-

nia przez państwo preferencyjnych mechanizmów

wspierających produkcję energii elektrycznej wytwa-

rzanej w źródłach odnawialnych, produkcja ta wzrosła

z 5 342 GWh w 2007 r. do 6 596 GWh w 2008 r., tj.

o 23,5%. W latach 2007-2008 zwiększyła się również

znacznie ilość energii wytworzonej w wysokosprawnej

kogeneracji, a w przypadku źródeł gazowych lub

o łącznej mocy mniejszej od 1 MW – jej produkcja

wzrosła z 1 089,6 GWh do 2 225,5 GWh. W odniesie-

niu do pozostałej produkcji z wysokosprawnej kogene-

racji z 9 246,4 GWh do 14 126 GWh3).

W 2008 r. z powodu obniżania się rezerw mocy

w systemie elektroenergetycznym zaobserwowano

zwiększenie importu energii elektrycznej do Polski

o ok. 9%. Jednocześnie rzeczywiste przepływy fi-

zyczne energii elektrycznej, które obejmują również

przepływy energii wynikające z pracy połączonych

systemów elektroenergetycznych, zwiększyły się

o 16,4%, z 7 752 GWh do 9 020 GWh.
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3) Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Ener-

getyki w 2008 r. 

TTaabbeellaa  22..  Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2007-2008

Źródło: dane ARE SA. 

TTaabbeellaa  33..  Import energii elektrycznej do Polski

Źródło: dane ARE SA.



W dniu 30 października 2008 r. nastąpiło przeka-

zanie własności, na rzecz spółki PSE Operator SA,

trzech transgranicznych linii elektroenergetycznych

łączących KSE z systemami Białorusi i Ukrainy.

Przekazanie to nastąpiło w wyniku wypłaty przez

spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna SA dywiden-

dy rzeczowej w formie składników ww. linii na

rzecz Skarbu Państwa, a następnie ich wniesienie na

podwyższenie kapitału zakładowego spółki PSE

Operator SA (spółka PSE Operator SA pełni funkcję

OSP). Tym samym proces przekazania majątku sie-

ciowego na rzecz OSP, o którym jest mowa w „Pro-

gramie dla elektroenergetyki” został zakończony.

22..11..22.. KKiieerruunnkkii  zzaaooppaattrrzzeenniiaa  ggoossppooddaarrkkii  

kkrraajjoowweejj  ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

RRyynneekk  hhuurrttoowwyy

W okresie sprawozdawczym energia wyproduko-

wana przez elektrownie i elektrociepłownie zawo-

dowe była sprzedawana na rynku hurtowym. Elek-

trociepłownie przemysłowe natomiast sprzedawały

energię elektryczną na potrzeby powiązanych orga-

nizacyjnie z sobą zakładów przemysłowych. 

W 2007 r. handel hurtowy energią elektryczną od-

bywał się na podstawie kontraktów bilateralnych:

krótko- i średnioterminowych, zawieranych przez

elektrownie i elektrociepłownie z przedsiębiorstwami

obrotu i spółkami dystrybucyjnymi (I połowa 2007 r.),

oraz długoterminowych zawartych między elektrow-

niami i elektrociepłowniami zawodowymi a Polskimi

Sieciami Elektroenergetycznymi SA (następcą praw-

nym Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w tym

zakresie jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA). 

Z dniem 1 kwietnia 2008 r., zgodnie z ustawą z dnia

29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów

powstałych u wytwórców w związku z przedtermino-

wym rozwiązaniem umów długoterminowych

sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130,

poz. 905, z późn. zm.), zostały rozwiązane kontrakty

długoterminowe (KDT). Ustawa ma na celu m.in.

zwiększenie płynności rynku oraz przyspieszenie roz-

woju konkurencji w sektorze elektroenergetyki.

Wytwórcy energii elektrycznej sprzedali w 2008 r.

ponad 83% energii elektrycznej do przedsiębiorstw

obrotu w ramach kontraktów dwustronnych. Pozo-

stała sprzedaż energii elektrycznej odbywała się

w ramach kontraktów długoterminowych (w I kwar-

tale 2008 r.), na rynku bilansującym (6,7%) oraz

w niewielkiej ilości na giełdzie energii (0,3%). 

Przedsiębiorstwa obrotu część energii zakupionej

od wytwórców sprzedawały za granicę, przede wszyst-

kim do Czech4). W 2008 r. w stosunku do 2007 r., ze

względu na konieczność zbilansowania zużycia krajo-

wego energii elektrycznej z produkcją tej energii, wy-

stąpił spadek eksportu tej energii o 4 387 GWh. Rze-

czywiste przepływy fizyczne energii elektrycznej

zmniejszyły się z 13 110 GWh w 2007 r. do 9 704 GWh

w 2008 r. 

RRyynneekk  ddeettaalliicczznnyy

Energię zakupioną na rynku hurtowym przedsię-

biorstwa obrotu sprzedawały na rynku detalicznym

odbiorcom końcowym taryfowym oraz odbiorcom

korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy (według

tzw. zasady TPA).

W latach 2007-2008 na rynku detalicznym konty-

nuowano działania mające na celu liberalizację ryn-

ku oraz pobudzanie konkurencji. Z dniem 1 lipca

2007 r. prawo dostępu do sieci uzyskały gospodar-

stwa domowe. Dokonano także rozdzielenia działal-

ności obrotu i działalności dystrybucyjnej pod
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TTaabbeellaa  44..  Sprzedaż energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa wytwórcze na rynku hurtowym

1) KDT w 2007 r. i w I kwartale 2008 r.
2) Do 1.07.2007 r. spółki dystrybucyjne.
3) Zagranica i dystrybutorzy lokalni.

Źródło: dane ARE SA.

4) Łącznie z Austrią i Szwajcarią.
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TTaabbeellaa  55.. Eksport energii elektrycznej do Polski

1) Łącznie z Austrią i Szwajcarią.

Źródło: dane ARE SA.
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względem prawnym i organizacyjnym przez utwo-

rzenie odrębnych przedsiębiorstw – operatorów

systemów dystrybucyjnych. 

Z początkiem 2008 r. zostały uwolnione ceny

w obrocie energią w odniesieniu do odbiorców prze-

mysłowych. Prezes URE utrzymał natomiast obo-

wiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia dla

grupy taryfowej G – odbiorców energii elektrycznej

w gospodarstwie domowym, w celu ochrony tej gru-

py odbiorców przed zbyt dużym wzrostem cen.

W dystrybucji energii elektrycznej, która jest obsza-

rem monopolu naturalnego, ceny usług były i będą

w dalszym ciągu zatwierdzane przez Prezesa URE. 

Mimo postępów poziom liberalizacji rynku mie-

rzony wielkością energii sprzedanej odbiorcom ko-

rzystającym z prawa wyboru sprzedawcy jest nieza-

dowalający. W 2007 r. łączny udział odbiorców ko-

rzystających z dostępu do sieci w ogólnej sprzedaży

energii elektrycznej odbiorcom końcowym na rynku

detalicznym wyniósł 11,2%, a w 2008 r. 13,9%5). 

Wzrost zapotrzebowania na energię w gospodar-

stwach domowych wynikał z coraz lepszego wypo-

sażenia mieszkań w nowoczesny sprzęt gospodar-

stwa domowego, urządzenia audiowizualne oraz

komputerowe.

W okresie objętym sprawozdaniem najwięcej

energii elektrycznej w kraju zużywał przemysł –

łącznie z potrzebami energetycznymi elektrowni po-

nad 47%. Znaczny udział w zużyciu krajowym mają

również lokale mieszkalne 18,3% oraz straty siecio-

we 7,6%6).

W przekroju regionalnym największe zapotrzebo-

wanie na energię elektryczną wykazywały woje-

wództwa: mazowieckie, śląskie, wielkopolskie oraz

dolnośląskie. Do tych czterech województw kiero-

wano ponad 45% energii zużywanej przez wszyst-

kich odbiorców taryfowych. 

Energia elektrycznej dostarczana była przede

wszystkim do miast (ponad 73%). W miastach wyższy

udział niż na wsi stanowili odbiorcy w grupie taryfo-

wej A i B, a niższy odbiorcy w grupie taryfowej C (na

niskim napięciu).

33.. SSttaann  iinnffrraassttrruukkttuurryy  tteecchhnniicczznneejj

sseekkttoorraa  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznneeggoo

Infrastruktura techniczna sektora elektroenerge-

tyki obejmuje instalacje wytwórcze, przesyłowe

i dystrybucyjne. 

33..11.. WWyyttwwaarrzzaanniiee  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

Energię elektryczną wytwarzały przede wszystkim

duże elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodo-

we oraz elektrownie wodne szczytowo-pompowe.

W 2008 r. obejmowały one łącznie 91,5% mocy zainsta-

lowanej w KSE. Udział mocy zainstalowanej źródeł wy-
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5) Według danych ARE SA. 
6) Według danych ARE SA. 

TTaabbeellaa  66..  Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowych na rynku detalicznym

1) Nie obejmuje sprzedaży do odbiorców końcowych elektrocie-

płowni przemysłowych.

Źródło: dane ARE SA.

RRyyssuunneekk  11..  Struktura zużycia energii elektrycznej w kraju w 2008 r.



twórczych w elektrowniach i elektrociepłowniach prze-

mysłowych w stosunku do mocy całego KSE w Polsce

w 2008 r. wyniósł 6,6%. Coraz większego znaczenia na-

bierały rozproszone, odnawialne źródła energii. 

Moc zainstalowana elektrowni krajowych na ko-

niec 2008 r. wynosiła 35 853 MW, w tym w elektrow-

niach i elektrociepłowniach zawodowych 32 798 MW. 

W okresie objętym sprawozdaniem dominowały

elektrownie wytwarzające energię elektryczną ze

spalania węgla kamiennego i brunatnego. 

W porównaniu do 2007 r. nastąpiło minimalne

zwiększenie w KSE mocy zainstalowanej (0,1%).

Wzrost mocy z 9 216 MW do 9 280 MW odnotowa-

no w grupie elektrowni opalanych węglem brunat-

nym. Najwyższą dynamiką wzrostu mocy charakte-

ryzowały się natomiast źródła energii odnawialnej,

które zanotowały wzrost o 19,9%, przy czym moc

zainstalowana w samych źródłach wiatrowych

wzrosła w 2008 r. o ponad 77%. 

Majątek trwały elektrowni i elektrociepłowni jest

bardzo wyeksploatowany. W wielu przedsiębiorstwach

wytwórczych umorzenie środków trwałych przekracza

80%. Wiek ponad 60% kotłów i turbozespołów prze-

kracza 25 lat. Starsze bloki charakteryzują się dużą

awaryjnością, wyższymi kosztami eksploatacji oraz ne-

gatywnym wpływem na środowisko naturalne. 

Zgodnie z Programem dla elektroenergetyki przy-

jętym przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006 r.

powinno corocznie powstawać około 800-1 000 MW

nowych zdolności wytwórczych tylko dla odbudowy

kończących pracę instalacji.

W 2008 r. oddano do eksploatacji nowy blok w Elek-

trowni Pątnów II o mocy zainstalowanej 460 MW,

a w 2009 r. – blok o mocy 460 MW w Elektrowni Ła-

gisza. Natomiast w 2011 r. przewidywane jest odda-

nie do eksploatacji bloku o mocy 858 MW w Elek-

trowni Bełchatów. Sprawność wytwarzania oraz po-

ziom emisji zanieczyszczeń tych bloków są zbliżone

do porównywalnych jednostek w krajach UE. 

Powyższym inwestycjom towarzyszyły odstawie-

nia pracujących jednostek. Od dnia 1 stycznia 2008 r.

zlikwidowano m.in. dwa bloki w Elektrowni Konin

o sumarycznej mocy 240 MW. 

33..22.. MMoożżlliiwwoośśccii  ddyyssppoonnoowwaanniiaa  źźrróóddłłaammii  

wwyyttwwóórrcczzyymmii

W okresie objętym sprawozdaniem możliwość

dysponowania źródłami wytwórczymi była ograni-

czona przez ubytki mocy wynikające z remontów

oraz warunków eksploatacyjnych. W 2007 r. oraz

w okresie do października 2008 r. ubytki mocy

zwiększały się i jednocześnie rosło zapotrzebowanie

na energię elektryczną. Spowodowało to spadek nad-

wyżki mocy dyspozycyjnych w stosunku do maksy-

malnego krajowego zapotrzebowania na tę moc,

szczególnie widoczny na przełomie 2007 i 2008 r.

Sytuacja ta uległa zmianie w IV kwartale 2008 r., gdy

zapotrzebowanie na moc uległo obniżeniu. 
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TTaabbeellaa  77..  Moc elektryczna zainstalowana na koniec roku

Źródło: dane ARE SA.

RRyyssuunneekk  22.. Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych oraz maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 2007-2008 (Źródło:

PSE Operator SA)
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Zwiększające się ubytki mocy oraz występujące

ograniczenie w dysponowaniu źródłami wytwórczy-

mi wynikały z:

� rosnącego zakresu prac remontowych w elek-

trowniach,

� dużej awaryjności w przypadku uruchamiania

starszych elektrowni i elektrociepłowni,

� przekraczania posiadanych limitów na emisję za-

nieczyszczeń (pyły, SO2, NOx),

� braku wystarczających zapasów węgla,

� ograniczeń w wyprowadzeniu mocy z niektó-

rych elektrowni w warunkach wyższych tempe-

ratur.

W latach 2007-2008 występowały trudności ze

zwiększeniem importu energii elektrycznej, z powo-

du przepływów karuzelowych (kołowych) wywoła-

nych przez elektrownie wiatrowe zlokalizowane na

terenie północnych Niemiec. 

33..33..  SSiieećć  pprrzzeessyyłłoowwaa  

Działalność gospodarczą w zakresie przesyłania

energii elektrycznej wykonuje spółka PSE Operator

SA, wyznaczona przez Prezesa URE do pełnienia

funkcji OSP. 

Na koniec 2008 r. w skład infrastruktury siecio-

wej będącej własnością spółki PSE Operator SA

wchodziło 235 linii o łącznej długości 12 953 km,

w tym:

� 1 linia o napięciu 750 kV i długości 114 km (wy-

łączona z eksploatacji), 

� 66 linii o napięciu 400 kV i długości 4 920 km,

� 165 linii o napięciu 220 kV i o łącznej długości

7 919 km,

oraz 106 stacji energetycznych najwyższych napięć

i 177 transformatorów. Znaczna liczba obiektów,

szczególnie o napięciu 220 kV, charakteryzowała się

znacznym stopniem zużycia.
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KSE posiada połączenia międzysystemowe ze

Szwecją przez połączenie 450 kV prądu stałego,

z Białorusią linią 220 kV, z Ukrainą liniami 220 kV

i 750 kV, ze Słowacją dwutorową linią 400 kV, z Re-

publiką Czeską liniami 220 kV i 400 kV oraz Niem-

cami liniami 220 kV i 400 kV.

Występujące ograniczenia zdolności przesyłowych

stanowiły istotną barierę dla wymiany energii elek-

trycznej z zagranicą. Ma to szczególne znaczenie dla

zaopatrzenia kraju w energię elektryczną, w przy-

padku wystąpienia jej deficytu na rynku krajowym. 

W 2008 r. nakłady inwestycyjne na sieć przesyło-

wą wyniosły 827,0 mln zł i były wyższe niż w 2007 r.,

w którym wynosiły 362,3 mln zł. 

W zakresie rozbudowy systemu przesyłowego

oraz połączeń transgranicznych prowadzone są we

współpracy z UE oraz krajami trzecimi stosowne

analizy techniczne. Plany rozbudowy takich połą-

czeń posiada PSE Operator SA, który prowadzi w tej

sprawie negocjacje z operatorami z Niemiec, Czech

i Słowacji. W perspektywie przewiduje się budowę

mostu energetycznego łączącego systemy elektro-

energetyczne Litwy i Polski.

33..44..  SSiieećć  ddyyssttrryybbuuccyyjjnnaa

W 2008 r. działalność gospodarczą w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej prowadziło 14 ope-

ratorów systemów dystrybucyjnych, wydzielonych

od 1 lipca 2007 r. z dawnych spółek dystrybucyj-

nych oraz PKP Energetyka SA, a także liczne, małe

spółki lokalne, posiadające koncesje Prezesa URE na

dystrybucję energii elektrycznej. Do ich zadań nale-

żał rozdział i dostarczanie energii elektrycznej do

odbiorców końcowych za pomocą sieci dystrybucyj-

nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia. 

W 2008 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych

dysponowali następującym potencjałem sieciowym:

� linie napowietrzne o napięciu 220 kV, o długości

232 km,

� linie napowietrzne o napięciu 110 kV, o długości

32 475 km,

� linie na średnich napięciach, o długości 300 511 km,

� linie na niskich napięciach, o długości 423 886 km,

� stacje transformatorowe o górnym napięciu 110 kV

– 1 372 szt.,

� stacje transformatorowe na średnich napięciach

– 242 148 szt.

Stopień zamortyzowania majątku sieci dystrybu-

cyjnych w 2008 r. wynosił ponad 25%, lecz jego war-

tość księgowa, w związku z restrukturyzacją sektora

elektroenergetycznego, była kilka razy przeszacowy-

wana. Modernizacji i przebudowy wymagają ciągi li-

niowe średniego napięcia i obwody niskiego napięcia,

w których zainstalowane są przewody o małych prze-

krojach (25 i 35 mm2), oraz linie, na końcach których

spadki napięć przekraczają dopuszczalne normy. 

44.. DDzziiaałłaanniiaa  ppooddeejjmmoowwaannee  ddllaa  ppookkrryycciiaa

sszzcczzyyttoowweeggoo  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiaa  

nnaa  eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą  

oorraazz  ppoossttęęppoowwaanniiee  ww pprrzzyyppaaddkkuu

nniieeddoobboorróóww  iicchh  ddoossttaaww

44..11.. BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ddoossttaaww  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj  ww uussttaawwiiee  ––  PPrraawwoo  

eenneerrggeettyycczznnee

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, w tym

racjonalne ceny oraz spełnienie wymogów ochrony

środowiska, stanowi jeden z podstawowych filarów

bezpieczeństwa energetycznego. Aktem prawnym re-

gulującym zabezpieczenie ciągłości zaopatrzenia

w energię elektryczną jest ustawa – Prawo energe-

tyczne wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wy-

konawczymi. Zgodnie z ustawą nadzór nad bezpie-

czeństwem zaopatrzenia w energię elektryczną spra-

wuje minister gospodarki, za bieżące bezpieczeństwo

funkcjonowania KSE odpowiada OSP. Natomiast Pre-

zes URE, w ramach swoich uprawnień określonych

w art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, moni-

toruje warunki dostarczania energii elektrycznej oraz

wykonuje czynności regulacyjne, oddziałujące na bez-

pieczeństwo dostaw energii, w tym w szczególności:

� uzgadnia plan wprowadzania ograniczeń w pobo-

rze energii elektrycznej opracowywany przez OSP,

� kontroluje stan zapasów paliw oraz funkcjonowa-

nie systemu elektroenergetycznego,

� uzgadnia projekty planów rozwoju przedsię-

biorstw sieciowych, w tym poziom nakładów in-

westycyjnych w celu zapewnienia finansowania

inwestycji sieciowych.

Poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycz-

nej zależy od wielu czynników, w tym przede wszyst-

kim od sprawnego zarządzania pracą systemu elektro-

energetycznego, stanu technicznego majątku wytwór-

czego, sprawności urządzeń i instalacji systemów:

przesyłowego oraz dystrybucyjnych, właściwych re-

zerw mocy produkcyjnych i stosownego poziomu mo-

cy przesyłowych, w tym mocy transgranicznych.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energe-

tycznego mogą zostać wprowadzone na terytorium

kraju, na czas oznaczony, ograniczenia w dostarczaniu

energii elektrycznej, polegające na ograniczeniu mak-

symalnego poboru mocy oraz dobowego poboru ener-

gii elektrycznej. Stosowne procedury dotyczące realiza-

cji planu ograniczeń zawiera rozporządzenie Rady Mi-

nistrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprze-

daży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze ener-

gii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, operatorzy systemów

elektroenergetycznych są zobowiązani do opracowania

planów wprowadzania ograniczeń, w których określa
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się sposoby ich wprowadzania. Plany opracowywane

przez OSP podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE. Na-

tomiast plany opracowywane przez operatorów syste-

mów dystrybucyjnych lub operatorów systemów połą-

czonych – z właściwym OSP. Plany te są corocznie ak-

tualizowane i ich aktualizacja sporządzona przez OSP

jest zatwierdzana decyzją Prezesa URE. Aktualny plan

wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze

energii elektrycznej opracowany przez OSP elektro-

energetycznego obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2009 r. 

Ustawa – Prawo energetyczne zawiera także regu-

lacje umożliwiające przeprowadzenie przetargów na

budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycz-

nej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapo-

trzebowanie na energię, w przypadku stwierdzenia

przez Ministra Gospodarki, że istniejące i będące

w trakcie budowy moce wytwórcze energii elektrycz-

nej oraz przedsięwzięcia racjonalizujące jej zużycie nie

zapewniają długookresowego bezpieczeństwa dostaw

tej energii. Procedury te, z uwagi na występujący do-

tychczas wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie

możliwości długookresowych dostaw energii elek-

trycznej w Polsce, nie zostały jeszcze uruchomione.

44..22.. ZZaaggrroożżeenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ddoossttaaww

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj  ww llaattaacchh  22000077--22000088

W latach 2007-2008 nie było ograniczeń w pobo-

rze mocy ani wyłączeń odbiorców, spowodowanych

brakiem mocy w KSE. 

W 2007 r. nastąpił spadek nadwyżki mocy dyspo-

zycyjnych w stosunku do maksymalnego krajowego

zapotrzebowania na moc. Odnotowano także obni-

żenie stanu rezerw mocy dostępnych dla OSP, które

w szczycie krajowego zapotrzebowania na moc spa-

dło poniżej 2 000 MW. Przyczyną tego był znaczny

spadek w 2007 r. mocy przesyłowych w wymianie

międzysystemowej w eksporcie.

Znaczne obniżenie salda wymiany transgranicz-

nej było efektem działań OSP ukierunkowanych na

zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na moc na

rynku krajowym. Obniżenie mocy dyspozycyjnych

z jednoczesnym wzrostem zapotrzebowania na moc

wymusiły na OSP wprowadzenie ograniczeń w wy-

mianie międzysystemowej energii elektrycznej.

W 2007 r. odnotowano wzrost wielkości ubytków

mocy spowodowanych awariami i ubytkami eksplo-

atacyjnymi, co związane było z funkcjonowaniem

mechanizmu rynku bilansującego.

Wielkość mocy zainstalowanych w 2008 r. prze-

kraczała 35 GW. 

W pierwszych miesiącach 2008 r. występował spa-

dek nadwyżki mocy dyspozycyjnych w stosunku do

maksymalnego krajowego zapotrzebowania na moc.

Zaś w drugiej połowie 2008 r. wystąpiła nadwyżka

mocy wytwórczych dostępnych dla OSP i rynku w wy-

niku spowolnienia ekonomicznego, które wywołało

obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Według danych OSP, zapotrzebowanie odbiorców

końcowych w grudniu 2008 r. było niższe o ok. 12%

w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Tym sa-

mym zagrożenie niedoborem mocy wytwórczych

w kraju zmniejszyło się. Rok 2008 był kolejnym ro-

kiem obniżania się poziomu rezerw mocy dostępnych

dla OSP, chociaż w ujęciu średnim, rok do roku, uby-

tek ten nie był duży. Najniższe wartości rezerw mocy

dyspozycyjnych w szczycie krajowego zapotrzebowa-

nia na moc na poziomie ok. 2 400-2 500 MW wystą-

piły w marcu i lutym 2008 r. Było to efektem wzrostu

zapotrzebowania na moc oraz dużych ubytków zdol-

ności wytwórczych, zgłaszanych przez elektrownie.

Pod koniec roku sytuacja uległa poprawie i nastąpił

powrót do bezpiecznych poziomów rezerwy mocy

dyspozycyjnej w KSE, tj. około 5 200 MW. 

O poziomie bezpieczeństwa dostaw energii elek-

trycznej może również świadczyć saldo wymiany

mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego

zapotrzebowania na moc. 

Widoczna jest zmiana salda wymiany transgra-

nicznej z przewagi eksportu w 2007 r. na przewagę

importu w 2008 r. w wieczornym szczycie krajowe-

go zapotrzebowania na moc.

Z powyższego wynika, że bezpieczeństwo dostaw

energii elektrycznej w 2007 r. i 2008 r. nie było za-

grożone. Wystąpiły jednak pewne zjawiska, które

mogły mieć negatywny wpływ. Pod koniec 2007 r.

niektóre jednostki wytwórcze odnotowały niedobo-

ry zapasów węgla kamiennego poniżej wymaganych

30 dni. Spadek zapotrzebowania na moc i energię

elektryczną, jaki nastąpił pod koniec 2008 r., złago-

dził te zjawiska. Pod koniec 2008 r. nie występowa-

ły niedobory zapasów węgla kamiennego. 

44..33.. BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ddoossttaaww  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj  ww ppeerrssppeekkttyywwiiee  

nnaajjbblliiżżsszzyycchh  kkiillkkuu  llaatt

44..33..11..  MMooccee  wwyyttwwóórrcczzee

W 2008 r. po raz pierwszy od 5 lat wystąpił spa-

dek zużycia energii elektrycznej o 0,4% w stosunku

do roku poprzedniego. Spadek ten odzwierciedlał

2288 BBiiuulleettyynn  UUrrzzęędduu  RReegguullaaccjjii  EEnneerrggeettyykkii  nr 6 (68) 2 listopada 2009

RRyyssuunneekk  44.. Saldo wymiany transgranicznej w latach 2007-2008

(Źródło: PSE Operator SA)



skutki spowolnienia gospodarczego kraju, w następ-

stwie wystąpienia w 2008 r. kryzysu gospodarczego

w wymiarze globalnym i europejskim. 

Przewidywane na najbliższe lata wolniejsze tem-

po wzrostu gospodarczego może spowodować niż-

sze zużycie energii elektrycznej, wynikające przede

wszystkim ze zmniejszonych potrzeb gospodarki,

głównie w sektorze przemysłowym. W mniejszym

zakresie obniżenie zużycia energii dotyczyć będzie

gospodarstw domowych, ze względu na cywilizacyj-

ny charakter tego nośnika oraz prawie dwuipółkrot-

nie niższe zużycie energii elektrycznej w przelicze-

niu na 1 mieszkańca w porównaniu z 15 krajami

Unii Europejskiej. 

Ze względu na bezpieczeństwo dostaw, duże zna-

czenie ma wzrost zapotrzebowania na energię elek-

tryczną. W przypadku dynamicznego wzrostu krajo-

wego zapotrzebowania na energię może nie być on

jednak w wystarczającym stopniu kompensowany

uruchamianiem nowych jednostek wytwórczych.

Uruchamianiu nowych jednostek wytwórczych w tym

okresie towarzyszyć będą długookresowe odstawie-

nia aktualnie pracujących jednostek wytwórczych,

w celu ich modernizacji, a także likwidacja niektórych

jednostek wytwórczych (np. od 1 stycznia 2008 r. zli-

kwidowano dwa bloki w Elektrowni Konin, o suma-

rycznej mocy 240 MW). 

Chcąc utrzymać średnie tempo wzrostu zapotrze-

bowania na energię elektryczną do 2015 r. na pozio-

mie prognozowanym, zbliżonym do krajowego zuży-

cia energii elektrycznej w 2008 r. (153,4 TWh), wy-

magane są roczne przyrosty brutto krajowych zdol-

ności wytwórczych na poziomie około 1 000 MW.

Możliwe do wystąpienia w tym okresie spadki nad-

wyżek mocy dyspozycyjnej, powodujące ryzyko

okresowych niedoborów energii elektrycznej, mogą

być spowodowane:

� nasilonym zakresem prac remontowych w elek-

trowniach, skumulowanych w tym samym czasie,

� występującymi ograniczeniami w wyprowadze-

niu mocy z niektórych elektrowni w wyniku

zmniejszonej dopuszczalnej obciążalności linii

przesyłowych w warunkach wysokich tempera-

tur, w okresie letnim,

� wzrostem wielkości mocy niedostępnej dla pro-

dukcji energii elektrycznej ze względów ekono-

micznych lub technologicznych (tj. starych elek-

trowni zawodowych i przemysłowych oraz jedno-

stek wytwórczych w elektrociepłowniach).

W sektorze wytwórczym można zaobserwować

zjawisko rosnącej awaryjności. Problemy związane ze

zbilansowaniem KSE, nawet w warunkach ciepłej zi-

my, pokazuje bilans mocy w dniu 29 stycznia 2008 r.,

w którym wystąpił najniższy poziom tzw. rezerwy

operacyjnej. W dniu tym, przy stosunkowo niskim

zapotrzebowaniu na moc, wystąpiły nieplanowe

ubytki powodujące utratę prawie całej planowanej

nadwyżki dostępnych zdolności wytwórczych. Rze-

czywista rezerwa operacyjna niewiele przekroczyła

4%; w większości systemów jest to stan zagrożenia

wymagający podejmowania działań zapobiegaw-

czych. Wydarzenia takie wskazują na możliwość wy-

stąpienia niedyspozycyjności o charakterze niepla-

nowym (awarie, remonty bieżące, warunki eksplo-

atacyjne – skumulowane w tym samym czasie).

Ryzyko wystąpienia przerw w dostarczaniu ener-

gii elektrycznej może dotyczyć w szczególności lo-

kalnych obszarów zasilania, które charakteryzują się

ponadprzeciętnym wzrostem zapotrzebowania na

moc szczytową, znajdujących się w dużych odległo-

ściach od systemowych źródeł wytwórczych.

Przedstawione powyżej czynniki nie uwzględnia-

ją dodatkowo możliwego zmniejszenia mocy dyspo-

zycyjnej elektrowni w wyniku okresowych trudno-

ści w dostawach węgla do produkcji energii elek-

trycznej oraz konieczności dotrzymania przyzna-

nych limitów emisji zanieczyszczeń. W najbliższej

przyszłości czynniki te mogą mieć również znacze-

nie dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw

energii elektrycznej planowanym inwestycjom

w nowe moce wytwórcze muszą towarzyszyć inwe-

stycje sieciowe zwiększające możliwości importu

energii elektrycznej z innych systemów elektroener-

getycznych UE oraz krajów trzecich. Ewentualne

niedobory krajowych zdolności wytwórczych nie

mogą być skutecznie zastąpione importem energii

elektrycznej przez wykorzystanie pracujących połą-

czeń międzysystemowych w ramach UCTE. Przyczy-

ną tego są coraz większe przepływy karuzelowe (ko-

łowe) wywołane przez elektrownie wiatrowe zloka-

lizowane w północnej części Niemiec.

Możliwymi kierunkami importu energii spoza

krajów UCTE jest system szwedzki z wykorzysta-

niem stałoprądowego połączenia kablowego (do

600 MW) oraz linia 220 kV Zamość-Dobrotwór

(Ukraina) z wykorzystaniem wydzielonego bloku po

stronie ukraińskiej (ok. 200 MW). 

44..33..22..  SSiieeccii  pprrzzeessyyłłoowwee  

Plan inwestycyjny PSE Operator SA przewiduje

możliwość budowy nowych linii przesyłowych.

Uwzględnia on problemy związane z procesem in-

westycyjnym, w tym szczególnie długi okres pozy-

skiwania lokalnych uprawnień dotyczących budo-

wy. Aktualne doświadczenia wskazują na systema-

tyczne wydłużanie się cyklu inwestycyjnego (do kil-

kunastu lat). 

Zgodnie z wymienionym wyżej planem inwesty-

cyjnym w perspektywie najbliższych pięciu lat no-

wymi liniami przesyłowymi będą: 

� linia 400 kV Pątnów-Plewiska, 

� linia 400 kV Plewiska-Ostrów,

� linia 400 kV Ostrów-Broszęcin.
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W okresie tym nie jest realne wybudowanie bar-

dzo istotnych dla bezpieczeństwa dostaw nowych

połączeń w relacji centrum-północ, nowych linii za-

silających aglomerację warszawską oraz zapewnie-

nie drugostronnego zasilania dla stacji Narew. Istot-

nym efektem braku tych połączeń jest rosnący po-

ziom występujących w okresie letnim ograniczeń

w wyprowadzeniu mocy z niektórych dużych elek-

trowni (m.in. Bełchatów, Kozienice).

Zidentyfikowano następujące podstawowe ryzyka

dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na

okres najbliższych pięciu lat:

� utrata stabilności napięciowej w warunkach du-

żych przesyłów mocy czynnej i biernej z centrum

w kierunku północnym,

� utrata zasilania aglomeracji warszawskiej w wy-

niku kaskadowego wyłączenia zasilających ją ele-

mentów sieci przesyłowej,

� utrata zasilania północno-wschodniej części kraju

w przypadku awaryjnego wyłączenia linii 400 kV

Miłosna-Narew oraz przy braku wystarczającej

liczby pracujących bloków w elektrowni Ostrołęka.

44..44.. DDzziiaałłaanniiaa  ppooddeejjmmoowwaannee  pprrzzeezz  OOSSPP  

ddllaa  zzaappeewwnniieenniiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  

ddoossttaaww  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

W perspektywie pięciu lat, przy ograniczeniu

możliwości istotnej rozbudowy sieci przesyłowej

i faktycznej stabilizacji sumarycznej mocy osiągalnej

krajowych źródeł wytwórczych, konieczne jest pod-

jęcie przez OSP wszelkich działań w celu minimali-

zacji zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw. Wśród

najważniejszych należy wymienić:

� organizowanie przetargów na rezerwę operacyj-

ną OSP,

� instalację dodatkowych źródeł mocy biernej, 

� modernizację linii przesyłowych.

44..44..11..  PPrrzzeettaarrggii  nnaa  rreezzeerrwwęę  ooppeerraaccyyjjnnąą  OOSSPP

Organizowanie przez OSP przetargów na rezer-

wę operacyjną mocy pozwoli na wykorzystanie

technicznych zdolności wytwórczych źródeł o bar-

dzo wysokim progu cenowym energii elektrycznej,

w sytuacji ograniczonych zasobów zdolności wy-

twórczych dostępnych dla bilansowania KSE. Po-

zwoli to na okresową aktywizację tych źródeł oraz

stanowić będzie ekonomiczną przesłankę dla

kształtowania bieżącej wymiany handlowej energii

elektrycznej z zagranicą. 

Działanie to, niezbędne z punktu widzenia bezpie-

czeństwa dostaw energii elektrycznej, musi jednak

spowodować znaczne zwiększenie kosztów zakupu

energii, w szczególności dotknie to uczestników rynku

energii nieskonsolidowanych z przedsiębiorstwami

wytwórczymi. PSE Operator SA planuje uruchomienie

przetargów na rezerwę operacyjną w 2009 r. 

44..44..22..  IInnssttaallaaccjjaa  ddooddaattkkoowwyycchh  źźrróóddeełł  mmooccyy  bbiieerrnneejj

W systemie elektroenergetycznym instalowane są

dodatkowe źródła mocy biernej będące rozwiąza-

niem zastępczym dla nowych linii przesyłowych Po-

zwala to na zwiększenie zdolności przesyłowych dla

mocy czynnej oraz znacznie zmniejsza zagrożenie

utraty stabilności napięciowej. PSE Operator urucho-

mił już dodatkowe źródła mocy biernej o sumarycz-

nej wielkości ok. 400 MVAr oraz planuje w najbliż-

szym czasie uruchomienie następnych kilkuset MVAr. 

44..44..33..  MMooddeerrnniizzaaccjjaa  lliinniiii  pprrzzeessyyłłoowwyycchh

Podstawowym ograniczeniem dla wykorzystania

linii przesyłowych są dopuszczalne obciążalności

przewodów oraz dopuszczalne zwisy. Skutecznym

sposobem zwiększenia obciążalności, wykorzysty-

wanym przez PSE Operator SA, są działania moder-

nizacyjne polegające na wymianie przewodów robo-

czych na przystosowane do pracy w wyższej tempe-

raturze (zwiększanie dopuszczalnej obciążalności

przewodów) z jednoczesnym podwyższeniem słu-

pów (zmniejszanie zwisów przewodów).

44..55..  DDzziiaałłaanniiaa  nnaaddzzwwyycczzaajjnnee

W przypadku znacznego wzrostu zapotrzebowania

na energię elektryczną przedstawione powyżej dzia-

łania OSP mogą okazać się niewystarczające dla sku-

tecznej minimalizacji zagrożeń do czasu uruchomia-

nia nowych linii przesyłowych i oddania do eksplo-

atacji nowych zdolności wytwórczych. W tej sytuacji

konieczne będzie podejmowanie działań nadzwyczaj-

nych, wykraczających poza rutynowe czynności OSP.

Dotyczą one zarówno działań nastawionych na mini-

malizację ryzyka wystąpienia zagrożeń, jak i wyposa-

żenia operatora w niezbędne środki działania na wy-

padek ich wystąpienia. Jako najważniejsze działania

o charakterze nadzwyczajnym należy wymienić:

� instalację interwencyjnych źródeł wytwórczych,

� zwiększenie możliwości importowych na granicy

wschodniej,

� wprowadzanie ograniczeń poboru energii elek-

trycznej.

44..55..11.. IInnssttaallaaccjjaa  iinntteerrwweennccyyjjnnyycchh  źźrróóddeełł

wwyyttwwóórrcczzyycchh

Do czasu zakończenia wymaganej rozbudowy sieci

przesyłowej można wykorzystać instalację interwen-

cyjnych źródeł wytwórczych, w szczególności turbiny

gazowe zdolne do szybkiego uruchomienia i pracy

w wymaganym okresie (np. 6 godzin pracy ciągłej, ok.

1 500 godz. w roku). Istotna jest właściwa lokalizacja

takich źródeł oraz gwarancje pełnej ich kontroli przez

OSP. Źródła te mogłyby być wykorzystywane do po-

krycia krótkotrwałych niedoborów mocy w systemie.
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Ze względu na wysoki koszt zmienny wyprodukowa-

nej przez nie energii elektrycznej, źródła takie nie ma-

ją uzasadnienia na rynku energii elektrycznej. Źródła

takie powinny być zlokalizowane w sąsiedztwie ist-

niejących stacji NN zlokalizowanych w północnej czę-

ści kraju (np. w Żarnowcu).

OSP, ze względu na roczny cykl taryfowania swo-

jej działalności, nie może zawierać długookreso-

wych umów na zakup usługi umożliwiającej zbudo-

wanie źródeł wytwórczych przez inne podmioty. Ze

względu też na konieczność rozdzielenia działalno-

ści związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej

od działalności sieciowej nie ma możliwości budo-

wania własnych źródeł wytwórczych. W tej sytuacji

ewentualne działania PSE Operator SA wymagają

uzyskania akceptacji organu regulacyjnego. 

44..55..22.. ZZwwiięękksszzeenniiee  mmoożżlliiwwoośśccii  iimmppoorrttoowwyycchh  

nnaa  ggrraanniiccyy  wwsscchhooddnniieejj

Na granicy wschodniej istnieją dwa, aktualnie niewy-

korzystywane, połączenia transgraniczne: linia 750 kV

Rzeszów-Chmielnicka (Ukraina) oraz linia 220 kV Bia-

łystok-Roś (Białoruś). Ich ewentualne wykorzystanie

wymaga dodatkowych inwestycji i zgody partnerów za-

granicznych. W przypadku linii 750 kV niezbędna jest

instalacja wstawek prądu stałego oraz modernizacja

rozdzielni 750 kV w stacji Rzeszów. W przypadku linii

220 kV niezbędna jest modernizacja linii i rozdzielni

220 kV w stacji Białystok oraz przygotowanie wydzie-

lonego bloku po stronie białoruskiej do pracy wyspowej

lub instalacja wstawki prądu stałego. elektrycznej i udo-

stępniać zainteresowanym uczestnikom rynku energii

w trybie przetargów. W sytuacji braku możliwości tech-

nicznych importu energii elektrycznej w ramach współ-

pracy synchronicznej z systemami europejskimi, uru-

chomienie dostaw energii elektrycznej zza wschodniej

granicy może być skutecznym sposobem na minimali-

zację ryzyka niedoboru krajowych zdolności wytwór-

czych. PSE Operator SA po przejęciu w 2008 r. obydwu

połączeń może technicznie przystosować je do realiza-

cji dostaw energii elektrycznej i udostępniać zaintereso-

wanym uczestnikom rynku energii w trybie przetar-

gów. W perspektywie kilku lat jest możliwe uzyskanie

w ten sposób technicznych możliwości importu energii

elektrycznej na poziomie ok. 1 400 MW (1 200 MW do

stacji Rzeszów i 200 MW do stacji Białystok). Plany OSP

na 2009 r. przewidują rozpoczęcie prac w zakresie uru-

chomienia połączenia międzysystemowego z Ukrainą,

a realizacja tej inwestycji nie powinna przekroczyć 3 lat.

Wymagane jednak będą uzgodnienia z sąsiednim ope-

ratorem systemu przesyłowego.

44..55..33.. WWpprroowwaaddzzaanniiee  ooggrraanniicczzeeńń  ww ddoossttaawwaacchh

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

W perspektywie najbliższych lat może zaistnieć

ryzyko konieczności okresowego wprowadzania

ograniczeń poboru energii elektrycznej z powodu

braku wystarczalności krajowych zdolności wytwór-

czych lub zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci

w wybranych obszarach kraju. Wskazują na to wiel-

kości nadwyżki mocy dyspozycyjnej oraz zidentyfi-

kowane ryzyka w pracy sieci przesyłowej.

Zagrożenie dostaw z powodu awaryjnych wyłączeń

elementów sieciowych może spowodować konieczność

wprowadzenia ograniczeń poboru energii. OSP może

wprowadzać ograniczenia w trybie przewidzianym w:

� Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, ja-

ko tzw. ograniczenia awaryjne i katastrofalne (reali-

zowane poprzez wyłączenia fragmentów sieci dys-

trybucyjnej i bardzo dotkliwe dla odbiorców),

� ustawie – Prawo energetyczne, jako tzw. ograni-

czenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycz-

nej, realizowane przez wskazanych odbiorców, na

podstawie komunikatów ogłaszanych przez OSP,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad

i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży pa-

liw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii

elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924).

Obecnie nowelizowana ustawa – Prawo energe-

tyczne przewiduje dodatkowe rozwiązania, pozwa-

lające na bardziej skuteczne i szybkie wprowadzanie

przez OSP ograniczeń w sytuacji zagrożenia bezpie-

czeństwa dostaw energii elektrycznej. 

44..66.. IInnnnee  iinniiccjjaattyywwyy,,  nniieezzbbęęddnnee  ddllaa  

zzaappeewwnniieenniiaa  ddłłuuggooookkrreessoowweeggoo  

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ddoossttaaww  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj

Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa

dostaw energii elektrycznej w kraju wymaga działań

podejmowanych przede wszystkim przez organy

państwa określone w polityce energetycznej Polski

powiązanej z polityką Unii Europejskiej. Do najważ-

niejszych zadań w tym zakresie należy:

� OOpprraaccoowwaanniiee  ssyysstteemmóóww  wwssppaarrcciiaa  iinnwweessttyyccjjii  ww ggee--

nneerraaccjjęę  rroozzpprroosszzoonnąą,,  kkooggeenneerraaccjjęę,,  OOZZEE  ww zzaakkrreessiiee,,

ww jjaakkiimm  iinnwweessttyyccjjee  ttee  nniiee  mmooggłłyybbyy  bbyyćć  ssffiinnaannssoo--

wwaannee  pprrzzyycchhooddaammii  zz rryynnkkuu  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj..

� KKoonnttyynnuuaaccjjaa  pprroocceessóóww  lliibbeerraalliizzaaccyyjjnnyycchh  ii wwssppiiee--

rraajjąąccyycchh  ffuunnkkccjjoonnaallnniiee  kkoonnkkuurreennccyyjjnneeggoo  rryynnkkuu

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj..

� UUsspprraawwnniieenniiee  mmeecchhaanniizzmmóóww  wwssppaarrcciiaa  rroozzbbuuddoowwyy

źźrróóddeełł  wwyyttwwóórrcczzyycchh.. Dyrektywa 2005/89/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycz-

nia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwaranto-

wania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. WE L 33

z 4.02.2006 r., str. 22) jednoznacznie wskazuje od-

powiedzialność państwa za zapewnienie długo-

okresowej wystarczalności źródeł wytwórczych ja-

ko podstawowego warunku bezpieczeństwa do-
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staw energii elektrycznej. Przepisy tej dyrektywy

zostały wdrożone w przyjętym przez Radę Mini-

strów w maju 2009 r. projekcie nowelizacji ustawy

– Prawo energetyczne. Dotychczasowe sygnały ce-

nowe kształtowane nawet na najbardziej konku-

rencyjnych rynkach energii elektrycznej nie były

wystarczające do podejmowania kapitałochłon-

nych decyzji inwestycyjnych zapewniającej wystar-

czalność krajowych zdolności wytwórczych. 

� UUsspprraawwnniieenniiee  pprroocceedduurr  uuzzggaaddnniiaanniiaa  bbuuddoowwyy  nnoo--

wwyycchh  lliinniiii  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh..  W celu zapew-

nienia wymaganego tempa rozwoju sieci przesy-

łowej konieczne jest znaczne skrócenie cyklu in-

westycyjnego. Przyspieszenie realizacji planowa-

nych linii przesyłowych może mieć podstawowe

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa do-

staw energii elektrycznej w najbliższych i dal-

szych latach. Istotną poprawę można by uzyskać,

dokonując zmiany regulacji prawnych w kierunku

uproszczenia i przyspieszenie procesu pozyski-

wania terenów pod nowe inwestycje sieciowe.

Obowiązujące terminy budowy nowych linii unie-

możliwiają ich uruchamianie w czasie wymaga-

nym względami bezpieczeństwa pracy KSE. 

� RRoozzbbuuddoowwaa  ppoołłąącczzeeńń  mmiięęddzzyyssyysstteemmoowwyycchh  ww cceelluu

uusspprraawwnniieenniiaa  ddzziiaałłaanniiaa  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo  rryynnkkuu  eenneerrggiiii

eelleekkttrryycczznneejj.. Ewentualne niedobory krajowych

zdolności wytwórczych przez wiele następnych lat

nie będą mogły być skutecznie zastąpione importem

energii elektrycznej z obszaru europejskiego rynku

energii, w ramach pracujących synchronicznie syste-

mów UCTE. Przyczyną tego są przepływy karuzelo-

we (kołowe) energii elektrycznej poprzez system

Polski spowodowane dynamicznym rozwojem ener-

getyki wiatrowej w północno-wschodniej części Nie-

miec oraz słabość sieci przesyłowej w zachodniej

części Polski. Z punktu widzenia bezpieczeństwa do-

staw energii elektrycznej niezbędne jest przywróce-

nie możliwości importu energii z europejskiego ryn-

ku energii do wielkości co najmniej 1 000 MW.

Obecnie trwają prace analityczne prowadzone

wspólnie z sąsiednim operatorem niemieckim, jed-

nakże należy liczyć się z koniecznością poniesienia

znacznych nakładów na budowę nowych linii prze-

syłowych oraz długim czasem ich realizacji. Koniecz-

ne jest m.in. wsparcie dla uzgodnienia przebiegu od-

cinków nowych linii wzdłuż autostrady A2.

� ZZmmiiaannaa  zzaassaadd  zzaarrzząąddzzaanniiaa  KKSSEE  ww wwaarruunnkkaacchh

ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  kkoonnkkuurreennccyyjjnneeggoo  rryynnkkuu  eenneerrggiiii..

Specyficzne cechy struktury polskiego systemu

elektroenergetycznego mają duży wpływ na jego

funkcjonowanie w warunkach działania rynku

konkurencyjnego, w tym na efektywność ekono-

miczną oraz bezpieczeństwo pracy. Stosowanie

rozwiązań rynkowych opartych na koncepcji han-

dlu energią elektryczną „ponad rzeczywistą siecią”

(tzw. model „miedzianej płyty”), co ma aktualnie

miejsce w kraju, powoduje wiele problemów nara-

stających wraz z upływem czasu. W praktyce oka-

zało się, że zastosowana koncepcja architektury

polskiego rynku energii elektrycznej nie jest odpo-

wiednia do istniejącej infrastruktury technicznej,

w szczególności do silnie ograniczonych zasobów

krajowej sieci wykorzystywanej do przesyłu energii

elektrycznej (tzw. sieć zamknięta 400/220/110 kV)

i jej sztucznego podziału na „przesyłową” sieć

400/220 kV oraz „rozdzielczą” sieć 110 kV. Przeja-

wia się to negatywnym wpływem na funkcjono-

wanie rynku energii elektrycznej oraz bieżące bez-

pieczeństwo pracy KSE, a w dłuższej perspektywie

zagraża procesom inwestycyjnym w źródłach wy-

twórczych i sieci. Występujące zakłócenia konku-

rencji cenowej, brak racjonalnej dywersyfikacji

źródeł wytwarzania, zagrożenie ponoszenia niera-

cjonalnych kosztów rozbudowy sieci oraz możliwy

do wystąpienia deficyt mocy zmuszają do zmian

dotychczasowych zasad zarządzania zasobami

KSE. Zmiany te powinny mieć swoje umocowanie

w ustawie – Prawo energetyczne.

� ZZaappeewwnniieenniiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ddoossttaaww  ppaalliiww  wwyykkoo--

rrzzyyssttyywwaannyycchh  pprrzzeezz  eelleekkttrroowwnniiee.. Pokrycie zapo-

trzebowania na energię elektryczną wymaga sta-

bilnych dostaw paliw kopalnych. Oznacza to nie

tylko konieczność uzyskania dostępu do miejsc

ich wydobycia, ale także zapewnienia wymaganej

infrastruktury transportowej i przeładunkowej.

55.. OOddddzziiaałłyywwaanniiee  sseekkttoorraa  

eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznneeggoo  

nnaa  śśrrooddoowwiisskkoo

Sektor elektroenergetyczny należy do tych działów

gospodarki, które mają znaczący wpływ na zanie-

czyszczanie środowiska, przede wszystkim przez emi-

towanie do atmosfery szkodliwych substancji. Elektro-

energetyka zawodowa odpowiedzialna jest za ok. 55%

emisji krajowej SO2, 30% emisji NOx, 10% emisji pyłu

oraz ok. 45% emisji CO2. Wielkość emisji oraz zmiany

w niej zachodzące przedstawiono w tabeli 8.

Wpływ polityki ekologicznej Unii Europejskiej na

sektor energetyczny jest coraz bardziej widoczny.

Obecne regulacje prawne oraz nowe projekty za-

ostrzają wymagania emisyjne, szczególnie dla du-

żych wytwórców energii.
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ki zawodowej w latach 2007-2008

Źródło: bazy danych ARE SA.



Od dnia 1 stycznia 2008 r. Polska zobowiązana

jest do przestrzegania standardów emisji wynikają-

cych z dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanie-

czyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania pa-

liw (dyrektywa LCP) oraz pułapów zapisanych

w Traktacie o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Pol-

skiej do Unii Europejskiej.

Celem dyrektywy LCP jest ograniczenie emisji

SO2, NOx i pyłu ze źródeł o mocy w paliwie 50 MW

i większej. Standardy emisyjne w niej określone są

łagodniejsze dla obiektów, które uzyskały pozwole-

nia na budowę przed dniem 1 sierpnia 1997 r., oraz

ostrzejsze dla źródeł nowych.

Dyrektywa LCP wdrożona została rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U.

Nr 260, poz. 2181 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 140). 

W rozporządzeniu tym wprowadzono ostrzejsze

standardy emisji SO2 niż przewiduje to dyrektywa

LCP dla źródeł istniejących, opalanych węglem ka-

miennym (przedział mocy 50-225 MWt). 

W ciągu ostatnich lat nastąpiła znacząca poprawa

emisji SO2. W stosunku do 2007 r. w 2008 r. emisja

SO2 z elektrowni i elektrociepłowni zawodowych

spadła o ok. 34%. Głównym działaniem elektrowni

redukujących emisję SO2 jest budowa instalacji od-

siarczania spalin. 

Liczba instalacji odsiarczania w poszczególnych

elektrowniach i elektrociepłowniach systemowych,

według danych ARE SA, przedstawia się następująco:

� w elektrowniach zawodowych na łączną liczbę

102 turbozespołów o łącznej mocy znamionowej

22 482 MW przypada 219 instalacji odpylania

oraz 64 instalacji odsiarczania,

� w elektrociepłowniach zawodowych na łączną

liczbę 38 turbozespołów o łącznej mocy znamio-

nowej 2 422 MW przypada 70 instalacji odpylania

oraz 19 instalacji odsiarczania.

Zobowiązania międzynarodowe Polski dotyczące

obniżenia emisji gazów cieplarnianych wynikają z Pro-

tokołu z Kioto (który Polska ratyfikowała w 2002 r.),

w którym celem dla Polski jest uzyskanie 6-procento-

wej redukcji emisji CO2 w latach 2008-2012, w stosun-

ku do 1988 r. Określa je również dyrektywa

2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu

przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE oraz

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE. Cel redukcji

emisji CO2 na 2012 r. wynikający z Protokołu z Kioto

zostanie osiągnięty przez Polskę ze znaczną nadwyżką.

Według aktualnych danych, Polska zredukowała emisje

CO2 w stosunku do 1988 r. o ok. 29%.

Jednym z najistotniejszych globalnych instrumen-

tów prawa ochrony klimatu jest handel uprawnie-

niami do emisji CO2. Podstawą handlu są zobowiąza-

nia emisyjne, czyli zakaz przekraczania kwotowo

określonego pułapu emisji. W ramach ETS7), na lata

2008-2012, Komisja Europejska zmniejszyła propo-

nowany przez polski rząd przydział uprawnień do

emisji dwutlenku węgla z 284,6 mln ton do 208,5 mln

ton średniorocznie. Jest to wielkość niższa od przy-

znanego Polsce przez Komisję Europejską limitu emi-

syjnego dwutlenku węgla w pierwszym okresie rozli-

czeniowym, w wysokości 239,1 mln ton rocznie. Ist-

nieje obawa, że przyznany Polsce limit emisyjny oka-

że się niewystarczający w latach 2008-2012. Niedo-

stosowanie przydziału uprawnień do emisji w dru-

gim okresie rozliczeniowym do potrzeb wynikają-

cych z trendów rozwojowych może spowodować

bowiem negatywne konsekwencje, w tym zahamo-

wanie rozwoju gospodarczego kraju, pogorszenie

sytuacji ekonomicznej sektora energetycznego, co

może w perspektywie przełożyć się na wzrost cen

energii elektrycznej (wywołany przez konieczność

zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne dodat-

kowych pozwoleń na emisje CO2).

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest

jednym ze sposobów ochrony środowiska jak rów-

nież zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

państwa. Polska stara się wykorzystywać w coraz

większym stopniu zasoby odnawialne i zwiększać

udział energii z nich pozyskiwanej w całości wytwa-

rzanej energii w kraju.

Moc zainstalowaną odnawialnych źródeł energii

(OZE) według udzielonych koncesji na dzień 31 grud-

nia 2007 r. przedstawia tabela 9.
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TTaabbeellaa  99.. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (OZE)

Źródło: URE.
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Planowane jest również uruchomienie OZE na

podstawie wydanych przez operatorów systemów

dystrybucyjnych warunków przyłączenia w latach

2007-2008.

OSP wydał także w II półroczu 2007 r. warunki

przyłączenia dla kilku farm wiatrowych o łącznej

mocy zainstalowanej około 210 MW. Natomiast

w I półroczu 2008 r. OSP wydał warunki przyłącze-

nia dla farmy wiatrowej o mocy bliskiej 200 MW,

a w II półroczu 2008 r. dla kilku farm wiatrowych

o łącznej mocy zainstalowanej bliskiej 1 100 MW.

Zobowiązaniem międzynarodowym Polski wyni-

kającym z dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dania 27 września 2001 r.

w sprawie wspierania produkcji na rynku we-

wnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źró-

deł odnawialnych było uzyskanie 7,5-procentowego

udziału energii elektrycznej wytworzonej w źró-

dłach odnawialnych w krajowym zużyciu brutto

energii elektrycznej do końca 2010 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do

umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty

zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wy-

tworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz

obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źró-

dle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969) udział ilościowy

sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw

pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne

przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez

przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej,

w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej

przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wy-

niesie nie mniej niż: przykładowo 7,0% w 2008 r.,

8,7% w 2009 r. i 10,4% w 2010 r. 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/28WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie promowania stosowania energii ze źró-

deł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchy-

lającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,

Polska została zobowiązana do uzyskania 15% do-

celowego udziału energii ze źródeł odnawialnych

w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Jednym z dwóch podstawowych modeli wsparcia

i stymulacji dla rozwoju sektora energetyki odnawial-

nej, możliwym do zastosowania dzięki zapisom dyrek-

tywy 2001/77/WE, jest system świadectw pochodzenia

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. System ten

został wdrożony w Polsce  1 października 2005 r. w ra-

mach nowelizacji Prawa energetycznego regulującego

obowiązek zakupu odpowiedniej ilości „zielonej” ener-

gii oraz „zielonych certyfikatów”, które stanowią prawa

majątkowe nadane świadectwom pochodzenia tej ener-

gii. Idea Certyfikatów Zielonej Energii lub Certyfikatów

Energii Odnawialnej opiera się na założeniu, że każde

źródło energii odnawialnej „generuje” przychody

z dwóch kierunków: ze sprzedaży samej energii elek-
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TTaabbeellaa  1100..  Odnawialne Źródła Energii Elektrycznej, dla których OSD wydały warunki przyłączenia w I i II półroczu 2007 r. i 2008 r.

(bez OZE przyłączonych do sieci OSP)

Źródło: ARE SA.

TTaabbeellaa  1111.. Farmy wiatrowe, dla których OSP wydały warunki

przyłączenia w II półroczu 2007 r. oraz w I i II półroczu 2008 r.

Żródło: ARE SA.



trycznej po cenie rynkowej oraz ze sprzedaży „zielone-

go certyfikatu”, który jako zbywalne prawo majątkowe

sprzedawany jest na giełdzie lub też poprzez umowy bi-

lateralne zawierane pomiędzy producentem a dystry-

butorem (spółką dystrybucyjną lub spółką obrotu).

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energe-

tyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się

wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem

i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym,

przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, jest obowiązane uzyskać i przedstawić

do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pocho-

dzenia albo uiścić opłatę zastępczą.

W przypadku niewypełnienia wyżej wymienionych

obowiązków przedsiębiorstwo energetyczne musi za-

płacić karę pieniężną ustaloną przez Prezesa URE. Na-

leży zaznaczyć, że wszystkie środki uzyskane z opłat

zastępczych i kar zasilają konto Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i są

przeznaczane wyłącznie na wsparcie finansowe inwe-

stycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji za-

nieczyszczeń jest kogeneracja, czyli jednoczesne wy-

twarzanie energii elektrycznej i ciepła. W procesie

tym zwiększa się wydajność wykorzystania energii

pierwotnej nawet do 90%. Skojarzone lub połączone

wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest uzna-

wane za jedną z najlepszych metod oszczędzania

energii i zmniejszania emisji dwutlenku węgla w pro-

cesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Zasady dotyczące wytwarzania energii w skoja-

rzeniu obowiązujące w Unii Europejskiej zawarte

zostały w dyrektywie 2004/8/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady Europy z dnia 11 lutego 2004 r. 

Zasady te zostały zaimplementowane w prawo-

dawstwie krajowym w ustawie – Prawo energetycz-

ne, które wprowadza podobny system wsparcia dla

energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji

w postaci „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów. 

Świadectwa pochodzenia energii z kogeneracji

dotyczą energii produkowanej z wysokosprawnej

kogeneracji. Podobnie jak w przypadku energii „zie-

lonej” są wydawane przez Prezesa URE oraz przed-

stawiane do umorzenia.

Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy

– Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środo-

wiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.

Nr 21, poz. 124) określa obowiązek uzyskania i umo-

rzenia odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia

energii z kogeneracji wytwarzanej w wysokospraw-

nym skojarzeniu. Ustawa ta wprowadza dwa rodzaje

świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wyso-

kosprawnej kogeneracji, wydawane oddzielnie:

� dla jednostek kogeneracji opalanej paliwami gazo-

wymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz-

nej źródła poniżej 1 MW (tzw. „żółte” certyfikaty),

� dla pozostałych jednostek kogeneracji (tzw. „czer-

wone” certyfikaty).

Określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania

danych podanych we wniosku o wydanie świadec-

twa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego

zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do

umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty za-

stępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczą-

cych ilości energii elektrycznej wytworzonej w wy-

sokosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314)

udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynika-

jący z uzyskanych i umorzonych świadectw pocho-

dzenia z kogeneracji lub z uiszczonej opłaty zastęp-

czej powinien wynosić nie mniej niż:

� dla jednostek kogeneracji opalanej paliwami ga-

zowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elek-

trycznej źródła poniżej 1 MW: np. 2,7% w 2008 r.,

3,1% w 2010 r.,

� dla pozostałych jednostek kogeneracji: np. 19%

w 2008 r., 21,3% w 2010 r.

Innym kierunkiem działań prowadzonym przez

Rząd, który ma pozytywny wpływ na środowisko na-

turalne przez zmniejszenie zanieczyszczeń, jest sty-

mulowanie poprawy efektywności końcowego wyko-

rzystania energii, zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia

2006 r. W myśl tej dyrektywy zużycie końcowe ener-

gii powinno ulec obniżeniu, w stosunku do średnie-

go zużycia z okresu 2001-2005, co najmniej o 9% do

końca 2016 r. Przepisy tej dyrektywy wdrożone zo-

staną ustawą o efektywności energetycznej, której

projekt zakłada wprowadzenie tzw. systemu „bia-

łych” certyfikatów, tj. mechanizmu pozyskiwania,

umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi

przeprowadzenie działań skutkujących oszczędno-

ścią energii – jako mechanizm stymulujący i wymu-

szający zachowania prooszczędnościowe. 

Przepisy projektowanej ustawy wpisują się także

w realizację przyjętego na szczycie Unii Europejskiej

w marcu 2007 r. 20-procentowego celu redukcji zu-

życia energii w Unii Europejskiej do 2020 r. Jest to

jeden z podstawowych celów unijnego pakietu ener-

getyczno-klimatycznego, który przewiduje również,

że na terenie UE do 2020 r. nastąpi zmniejszenie

emisji CO2 o 20% oraz wzrost do 20% udziału OZE

w bilansie energetycznym. 

Jednym z istotnych elementów pakietu klimatycz-

nego jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmienia-

jąca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia

i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z dyrektywą wszystkie uprawnienia do

emisji CO2 w trzecim okresie rozliczeniowym, tj.

w latach 2013-2020, mają być sprzedawane na au-

kcji, przy czym dla źródeł energii elektrycznej istnieją-

cych i których budowę rozpoczęto przed końcem

2008 r. obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2
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na aukcjach będzie się stopniowo zwiększał od pozio-

mu 30% w 2013 r. do 100% w 2020 r.; dla nowych

źródeł energii elektrycznej obowiązek zakupu upraw-

nień dotyczyć będzie 100% emisji CO2 już od 2013 r.

66.. PPoozziioomm  zzaappaassóóww  ppaalliiww  

wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyycchh  ddoo  wwyyttwwaarrzzaanniiaa

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce oparte

jest przede wszystkim na wykorzystywaniu węgla ka-

miennego i brunatnego. Nośniki te są podstawą wytwa-

rzania około 91% energii elektrycznej. Elektrownie za-

wodowe opalane węglem kamiennym wytwarzają 56%

energii elektrycznej, elektrownie zawodowe opalane

węglem brunatnym 35%, a pozostałe 9% przypada na

energetykę wodną, gazową i inną odnawialną. Taka

struktura wytwarzania energii elektrycznej pozwala na

zapewnienie samowystarczalności energetycznej pań-

stwa w segmencie zaopatrzenia kraju w energię elek-

tryczną, a podstawowym czynnikiem, decydującym

o poziomie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kra-

ju, jest stan zapasów paliw w ilości zapewniającej wy-

twarzanie energii elektrycznej i ciepła na poziomie od-

powiadającym bieżącemu zapotrzebowaniu odbiorców. 

Wielkość zapasów, jakie muszą być utrzymywane

przez przedsiębiorstwa energetyczne, została okre-

ślona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w spra-

wie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energe-

tycznych (Dz. U. Nr 39, poz. 338). 

Kontrola wielkości zapasów paliw w przedsię-

biorstwach energetycznych realizowana jest przez

Prezesa URE. Ponadto zapasy węgla kamiennego

w elektrowniach systemowych monitorowane są na

bieżąco przez OSP.

Funkcjonujący system tworzenia zapasów w elek-

trowniach i elektrociepłowniach pozwala stwierdzić,

że w przypadkach zakłóceń w dostawach paliw ze

źródeł pierwotnych, wielkość zgromadzonych zapa-

sów powinna pozwolić utrzymać ciągłość wytwarza-

nia energii elektrycznej oraz cieplnej, aż do chwili

wznowienia tych dostaw.

Kontrole zapasów paliw w przedsiębiorstwach

energetycznych przeprowadzone w 31 przedsię-

biorstwach pod koniec 2008 r. przez URE wykazały,

że w skontrolowanych 29 przedsiębiorstwach zapa-

sy były utrzymywane na wymaganym poziomie.

Niedostateczny poziom zapasów stwierdzono

w dwóch elektrowniach, w tym jednej na węgiel ka-

mienny. Przyczynami nieutrzymywania zapasów pa-

liw na wymaganym poziomie w 2008 r. przez obo-

wiązane przedsiębiorstwa energetyczne były: 

� niewywiązywanie się pod względem ilościowym

i terminowym z zawartych umów na dostawy wę-

gla energetycznego przez głównych krajowych

producentów i dostawców węgla kamiennego, 

� problemy spółek przewozowych z terminowym

załadunkiem i transportem węgla kamiennego do

przedsiębiorstw energetycznych oraz

� brak możliwości uzupełnienia niedoborów zapa-

sów poprzez zakup węgla importowanego z uwa-

gi na znaczne różnice w cenach pomiędzy stawka-

mi zakontraktowanymi w umowach wieloletnich

oraz stawkami pośredników importujących wę-

giel z innych państw.

Stan zapasów węgla kamiennego w końcu 2008 r.,

według danych OSP, we wszystkich elektrowniach po-

siadających jednostki wytwórcze centralnie dyspono-

wane, wystarczał na pracę przez ponad 20 dni. Łączny

stan zapasów węgla kamiennego w tych jednostkach

wynosił 5 371 tys. ton, co odpowiadało 57,4 dniom

pracy. Należy zwrócić również uwagę, że w drugiej po-

łowie 2008 r. zaobserwowano szybki wzrost ilości wę-

gla kamiennego magazynowanego na przykopalnia-

nych hałdach, co wynikało ze spadku dynamiki sprze-

daży. Na koniec 2008 r. na hałdach znajdowało się oko-

ło 2 mln ton, ze stałą tendencją wzrostową.

Pod koniec 2008 r. wskaźnik stanu zapasów paliw

stałych w Polsce był na poziomie zapewniającym za-

chowanie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Według sporządzonych przez Ministerstwo Go-

spodarki aktualnych długoterminowych, prognoz

zapotrzebowania na paliwa i energię, węgiel ka-

mienny i brunatny będzie dominującym surowcem

energetycznym dla produkcji energii elektrycznej

w perspektywie najbliższych lat, do 2030 r.

77.. SSyyttuuaaccjjaa  eekkoonnoommiicczznnaa  

pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww  eenneerrggeettyycczznnyycchh,,

ww ttyymm  kkoonnkkuurreennccyyjjnnoośśćć  cceennoowwaa

eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

77..11.. SSyyttuuaaccjjaa  eekkoonnoommiicczznnaa  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttww

eenneerrggeettyycczznnyycchh

W 2008 r. wystąpił znaczący wzrost obrotów na

rynku hurtowym, który nie był związany ze wzrostem

produkcji energii elektrycznej, lecz ze zmianami struk-

tury sektora. Wyodrębniono operatorów systemów

dystrybucyjnych, a przychody ze sprzedaży usług dys-

trybucyjnych do odbiorców końcowych posiadających

umowy kompleksowe zaliczane są do przychodów za-

równo w przedsiębiorstwach OSD, jak i w POSD
8). Kon-

solidacja i restrukturyzacje wewnątrz nowo powsta-

łych grup energetycznych miały również wpływ na

wzrost przepływów w podsektorze obrotu. Oprócz
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8) POSD – 14 przedsiębiorstw obrotu powstałych po 1.07.2007 r.

w wyniku zrealizowania wytycznych dyrektywy unijnej do-

tyczącej wydzielenia działalności przesyłowej i dystrybucyj-

nej (regulowanej) z całości działalności dawnych SD.



zmian organizacyjnych na wzrost obrotów w sektorze

wpłynęły rosnące ceny energii oraz wzrastające przy-

chody ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw

pochodzenia uzyskanych z tytułu wytworzenia energii

w OZE i w kogeneracji. Zmniejszone w 2008 r. przy-

chody w podsektorze przesyłu na korzyść grupy PO9)

to wynik zaliczenia PGE Polska Grupa Energetyczna

SA (PSE SA)10) do grupy przedsiębiorstw obrotu.

Wypracowany w 2008 r. wynik na działalności ener-

getycznej w sektorze był niższy od osiągniętego

w 2007 r. Najwyższe zyski sektor elektroenergetyki od-

notował w 2006 r. i 2007 r. Zdecydowany spadek zy-

sku w podsektorze przesyłu przy jednoczesnym wzro-

ście wyniku w podsektorze obrotu to po części rezultat

wyłączenia w 2008 r. z podsektora przesyłu PGE SA. 

Znaczący wzrost wyniku finansowego w stosunku

do 2007 r. wystąpił u operatorów systemów dystry-

bucyjnych. Największą kwotę zysku, o 4% wyższą

niż w 2007 r., wypracowano w podsektorze wytwa-

rzania. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. na mocy usta-

wy11) rozwiązane zostały kontrakty długotermino-

we (KDT12)) na zakup energii między PGE (PSE SA),

a wytwórcami. W zamian wprowadzono system po-

krywania kosztów osieroconych, w celu zapewnie-

nia stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw

wytwórczych, czynnika niezbędnego dla prowadze-

nia procesów inwestycyjnych mających wpływ na

poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Środki otrzymane na pokrycie kosztów osieroco-

nych pochodzą od odbiorców końcowych z tzw.

opłaty przejściowej. Nośnikiem stawek opłat przej-

ściowych jest moc umowna dla odbiorców przemy-

słowych i stawka miesięczna dla odbiorców gospo-

darstw domowych, zróżnicowana w zależności od

wielkości rocznego zużycia.
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9) PO – przedsiębiorstwa obrotu (dawne PO, tzn. bez powsta-

łych po 1.07.2007 r.).
10) Do końca 2007 r. PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PSE SA)

była zaliczana do sektora przesyłu ze względu na to, że nie-

mal do końca ubiegłego roku była właścicielem majątku sie-

ciowego najwyższych napięć. 

RRyyssuunneekk  55..  Przychody z działalności energetycznej [mln PLN]

RRyyssuunneekk  66..  Wynik na działalności energetycznej [mln PLN]

11) Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosz-

tów powstałych u wytwórców w związku z przedtermino-

wym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży

mocy i energii elektrycznej.
12) Zawierane były w latach 1994-1998 przez wytwórców

energii elektrycznej z PSE SA. Celem KDT było sfinansowa-

nie niezbędnych inwestycji w elektrowniach, głównie ze

względu na ochronę środowiska.

TTaabbeellaa  1122..  Łączny wynik na działalności energetycznej

1) W 2007 r. obejmuje PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PSE SA).
2) Dla I półrocza 2007 r. obejmuje wynik SD, z których wydzie-

lono POSD.
3) Dla I półrocza 2007 r. obejmuje wynik SD, z których wydzie-

lono OSD.

Źródło: ARE SA.
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Wprowadzony mechanizm wsparcia dla energii

wyprodukowanej w OZE i dla energii wyproduko-

wanej w wysokosprawnej kogeneracji13) pozwolił

na uzyskanie dodatkowych przychodów u wytwór-

ców. Przychody ze sprzedaży praw majątkowych

do świadectw pochodzenia uzyskanych z tytułu

wytworzenia energii w OZE (współspalanie bio-

masy) i w kogeneracji przekroczyły w 2008 r.

w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodo-

wych 1 mld PLN. Produkcja energii w procesie

współspalania biomasy z węglem stanowiła nato-

miast w 2008 r. najwyższy udział (ponad 41%)

energii pozyskanej z OZE w kraju. 

Jednostkowe koszty energii sprzedanej u wytwór-

ców wzrosły średnio o 16%. Szczególnie istotnym

czynnikiem mającym wpływ na koszty wytwarzania,

ze względu na ich wysoki udział w strukturze (oko-

ło 50%), są koszty paliwa. W pierwszej połowie

2008 r. miał miejsce gwałtowny wzrost cen węgla,

co znalazło odzwierciedlenie w ponad 16-procento-

wym wzroście jednostkowych kosztów paliwa

w 2008 r. Jednostkowe koszty stałe rosły wolniej

(dynamika 110,6%). Znaczącą pozycją kosztów

u wytwórców w 2008 r. był nadal podatek akcyzo-

wy, blisko 2,5 mld PLN, co stanowiło ponad 11%

kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.

z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 98, poz. 819) od dnia 1 mar-

ca 2009 r. akcyza od energii jest naliczana na etapie

dostawy do nabywcy końcowego. Jednostkowe

koszty finansowe w 2008 r. wzrosły o ponad 21%,

była to kwota przekraczająca 1 150 mln PLN, która

stanowiła ponad 5% kosztów uzyskania przycho-

dów u wytwórców. Czynnikiem kosztowym o rosną-

cym znaczeniu są koszty uprawnień do emisji CO2.

Ograniczona ilość bezpłatnie przydzielanych pozwo-

leń do emisji CO2 będzie wymuszała konieczność za-

kupu brakujących. W roku ubiegłym przedsiębior-

stwa podsektora wytwarzania poniosły koszty (łącz-

nie z rezerwą finansową) związane z zakupem

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, przekracza-

jące 500 mln PLN. Średnio w podsektorze wytwa-

rzania wskaźnik rentowności na działalności ener-

getycznej osiągnął blisko 10%, w poszczególnych

jednostkach widoczne było znaczące zróżnicowanie.

W 22 jednostkach na 55 odnotowano stratę na dzia-

łalności energetycznej, w sumie w wysokości 529,8

mln PLN. W pozostałych jednostkach wskaźnik zy-

skowności zmieniał się od 1,8% do 31%.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych wygene-

rowali zysk w wysokości 1 045 mln PLN. U dwóch

operatorów systemów dystrybucyjnych odnotowa-

no stratę, w pozostałych 12 spółkach wskaźnik ren-

towności zmieniał się od 1,5% do 12% i średnio wy-

niósł 6,4%. Zmniejszeniu uległy koszty zakupionych

usług przesyłowych, wzrosły natomiast koszty ener-

gii zakupionej na pokrycie strat, ze względu na ro-

snące ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Zwiększeniu uległy również koszty własne. 

W przedsiębiorstwach obrotu POSD wygenerowa-

no w 2008 r. dodatni wynik finansowy w wysokości

681 mln PLN. Tylko w jednej spółce odnotowano

stratę. Wskaźnik zyskowności na energii elektrycz-

nej w pozostałych spółkach zmieniał się od 0,6% do

3,9%, średnio w tej grupie wyniósł 1,8%. Poziom zy-

sku był nieco wyższy niż w 2007 r., natomiast ren-

towność zmniejszyła się z 2,7% do 1,8%. Było to

wynikiem zwiększonych przychodów w POSD, po

części na skutek wzrostu cen, ale głównie ze wzglę-

du na to, że przychody w POSD obejmowały w swo-

jej strukturze sprzedaż usług dystrybucyjnych do

odbiorców w ramach umów kompleksowych na

kwotę blisko 14,4 mld PLN. Jak wspomniano, wiel-

kość ta wykazywana była również u OSD. 

W przedsiębiorstwach obrotu (PO) działających

przede wszystkim na rynku hurtowym wypracowano

364 mln PLN zysku. Na 31 przedsiębiorstw, w których

prowadzono obrót w 2008 r. w ośmiu odnotowano

stratę, w pozostałych wskaźnik rentowności wahał się

od 0,2% do 36,8%, a średnio wyniósł 1,2%. 

Spadek średniego wskaźnika rentowności sektora

elektroenergetycznego do poziomu 4,2% (dynamika

74,6%) to wynik znaczącego wzrostu przychodów sek-

tora w analizowanym okresie oraz mniejszego wygene-

rowanego zysku (dynamika 94,6%). W 2008 r. najniższą

rentowność na działalności energetycznej odnotowano

w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem energią

elektryczną. Znacznie wyższą rentowność zanotowano

u OSD i najwyższą u wytwórców, tj. w grupach, w któ-
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13) Ustawowy obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia

dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działal-

ność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu lub obrocie

energią elektryczną i sprzedających tę energię odbiorcom

końcowym. Obowiązek zakupu energii z produkcji skoja-

rzonej został zastąpiony od II połowy 2007 r. obowiązkiem

uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw po-

chodzenia dla tej energii.

1) W 2007 r. obejmuje wynik I półrocza SD z których wydzielono OSD.
2) W 2007 r. obejmuje wynik I półrocza SD z których wydzielono POSD.

RRyyssuunneekk  77.. Wskaźniki rentowności na działalności energetycznej

(Źródło: ARE SA)



rych niezbędne są środki do finansowania inwestycji

modernizacyjnych i rozwojowych koniecznych dla za-

pewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. W I kwartale

2009 r. rentowność wyraźnie wzrosła w podsektorze

wytwarzania (do ponad 26%) i w przesyle do 15,6%,

nieco mniej u OSD do 7,3% oraz w przedsiębiorstwach

obrotu (w POSD do 2,4% i w PO do 1,8%).

Najwyższą rentowność wykonywanej działalności

odnotowano także w podsektorze wytwarzania, zaś

w podsektorze dystrybucji niższy poziom rentowno-

ści, a najniższy w przedsiębiorstwach obrotu POSD.

Wskaźnik płynności w 2008 r. przekroczył uznawany

za bezpieczny poziom 1,2 tylko w podsektorze POSD.

Stopień zadłużenia w podsektorze wytwarzania,

ze względu na spłatę kredytów zaciągniętych na in-

westycje modernizacyjno-odtworzeniowe w ramach

zawartych KDT, jest wyższy niż w podsektorach

przesyłu i dystrybucji. 

Według prognozy zapotrzebowania na paliwa

i energię do 2030 r., opracowanej przez ARE SA, osza-

cowane łączne potrzeby inwestycyjne w elektroener-

getyce (El zawodowe, Ec przemysłowe, Ec lokalne na

gaz, odnawialne, dostosowanie do dyr. LCP/IPPC),

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw

energii elektrycznej przy jednoczesnym spełnieniu
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TTaabbeellaa  1133..  Wybrane wskaźniki ekonomiczne

1) W 2007 r. obejmuje wynik I półrocza SD, z których wydzielo-

no OSD.
2) W 2007 r. obejmuje wynik I półrocza SD, z których wydzielo-

no POSD.
3) W 2007 r. obejmuje PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PSE SA).

Źródło: ARE SA. 

RRyyssuunneekk  88.. Nakłady inwestycyjne i wskaźnik intensywności inwestowania
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zaostrzonych wymogów ochrony środowiska, od

2007 r. do 2020 r. wynoszą około 34,5 mld €'07. Prze-

kłada się to na średnioroczne potrzeby inwestycyjne

w wysokości ok. 2,5 mld €'07.

W 2008 r. nakłady inwestycyjne w podsektorze

wytwarzania były niższe od oszacowanych średnio-

rocznych potrzeb, przekroczyły one kwotę 4,6 mld PLN.

W podsektorze dystrybucji przekroczyły kwotę

3 mld PLN. Był to stosunkowo niewielki wzrost w po-

równaniu z 2007 r. o ponad 15% w wytwarzaniu i o po-

nad 6% w dystrybucji. Inwestycje sektora wytwarzania

prowadzone od 1994 r., poza trzema inwestycjami, mia-

ły głównie charakter odtworzeniowo-modernizacyjny. 

Inwestycjami rozwojowymi są: 

� podłączony do KSE w dniu 1 sierpnia 2008 r. blok

energetyczny El. Pątnów II oraz w dniu 15 lutego

2009 r. blok 460 MW w El. Łagiszy (Tauron PE SA),

� budowany blok w PGE El. Bełchatów SA (860 MW). 

Średnio w 2008 r. nakłady inwestycyjne stanowiły

16,1% przychodów ze sprzedaży w podsektorze wy-

twarzania, 18,3% w podsektorze dystrybucji i 13,4%

w podsektorze przesyłu. W poszczególnych przedsię-

biorstwach wytwórczych zaobserwowano bardzo wy-

raźne zróżnicowanie poziomu inwestowania od 0,7%

do 63% wielkości przychodów ze sprzedaży (w sied-

miu przedsiębiorstwach powyżej 20%), w przedsię-

biorstwach dystrybucyjnych znacznie mniejsze zróż-

nicowanie od 14,3% do 29,2%. Tylko w dwóch przed-

siębiorstwach wytwórczych wypracowane środki

(zysk netto łącznie z amortyzacją) nie wystarczyły na

pokrycie ponoszonych wydatków inwestycyjnych. 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakre-

sie wytwarzania energii elektrycznej14), przesyłania

lub dystrybucji energii elektrycznej, obrotu energią

elektryczną15) wymaga uzyskania koncesji. Według

stanu na dzień 3 marca 2009 r. Prezes URE udzielił

1 901 koncesji na wykonywanie działalności gospo-

darczej związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem,

dystrybucją lub obrotem energią elektryczną, przy

czym 1 464 koncesje są ważne.

Należy zaznaczyć, że jedno przedsiębiorstwo

energetyczne może uzyskać kilka koncesji lub pro-

mes koncesji, a znacząca liczba przedsiębiorstw nie

wykonuje działalności gospodarczej w zakresie

otrzymanych koncesji.

77..22.. KKoonnkkuurreennccyyjjnnoośśćć  cceennoowwaa  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj

77..22..11.. RRyynneekk  hhuurrttoowwyy

Obrót hurtowy nie podlega już procesom regulacji.

Uczestnicy rynku hurtowego energii, czyli wytwórcy

energii elektrycznej, przedsiębiorstwa obrotu, towa-

rowa giełda energii, zgodnie ze stanowiskiem Preze-

sa URE uznającym rynki, na których działają, za kon-

kurencyjne zostali zwolnieni z obowiązku przedkła-

dania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycz-

nej16) (art. 49 ustawy – Prawo energetyczne). 

W połowie 2007 r. zniesiono, ograniczający rynek

konkurencyjny, obszar obowiązkowych zakupów

energii produkowanej w skojarzeniu. Zastąpiono go,

podobnie jak OZE, obowiązkiem uzyskania i przed-

stawienia do umorzenia świadectw pochodzenia dla

tej energii. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. zostały roz-

wiązane kontrakty na zakup mocy i energii, będące

jedną z podstawowych barier rozwoju rynku konku-

rencyjnego. Energia z tych kontraktów trafiła do

segmentu rynkowego, a praktycznie całość energii

została sprzedana w kontraktach dwustronnych. 

Prezentowana w tabeli 15 (str. 41) średnioroczna

cena sprzedaży energii elektrycznej u wytwórców

wskazuje na wzrost cen w analizowanym okresie je-

dynie w granicach 7%. Tak niska dynamika wzrostu

wynika z faktu, że w 2007 r. energia sprzedawana by-

ła w ramach KDT po wysokich cenach, a w 2008 r., po-

cząwszy od drugiego kwartału, weszły w życie zasady

rozliczeń kosztów osieroconych. Na rynkach konku-

rencyjnych tempo wzrostu cen w 2008 r. było znacz-

nie wyższe. Na rynku bilansującym ceny wzrosły o po-

nad 45%, a sprzedaż z tego kierunku stanowiła 6,7%

w strukturze sprzedaży wytwórców. Do przedsię-

biorstw obrotu (PO i POSD), głównych kontrahentów

(83,5% wolumenu sprzedaży), ceny wzrosły o blisko

17%. Przy czym w pierwszej kolejności zaspakajane

były potrzeby przedsiębiorstw obrotu własnej grupy.
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14) Z wyłączeniem: wytwarzania w źródłach o łącznej mocy za-

instalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW nieza-

liczonych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wy-

twarzających energię w kogeneracji.
15) Z wyłączeniem: obrotu energią elektryczną za pomocą in-

stalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbior-

cy oraz obrotu energią elektryczną dokonywanego na gieł-

dach towarowych przez towarowe domy maklerskie pro-

wadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towara-

mi giełdowymi na podstawie ustawy z 26 października

2000 r. o giełdach towarowych.

TTaabbeellaa  1144.. Liczba udzielonych koncesji i koncesji ważnych wg sta-

nu na dzień 3.03.2009 r.

1) Koncesje na przesyłanie energii elektrycznej oraz koncesje na

przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej udzielone do

dnia 3 maja 2005 r.

Źródło: URE.

16) Stanowisko Prezesa URE z dnia 28 czerwca 2001 r. w spra-

wie zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych zajmują-

cych się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną

z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.



Bardzo wysoki wzrost cen dotyczył rynku giełdowego

(dynamika 197,4%), obejmował on jednak marginalny

wolumen sprzedaży (0,25%). W I kwartale 2009 r. ce-

ny energii sprzedanej do przedsiębiorstw obrotu

wzrastały jeszcze silniej. Wytwórcy sprzedawali ener-

gię do przedsiębiorstw obrotu po cenie przekraczają-

cej 205 PLN/MWh, a przedsiębiorstwa obrotu (PO) po

cenie 212,7 PLN/MWh. Na giełdzie natomiast przed-

siębiorstwa wytwórcze sprzedawały energię po nieco

niższej cenie (244,9 PLN/MWh), licząc od średniej

2008 r. Na podstawie danych z lutego 2009 r. można

stwierdzić, że ceny energii na rynku giełdowym w Pol-

sce ukształtowały się na poziomie zbliżonym do cen

na innych giełdach europejskich.

Przyczyn gwałtownego wzrostu cen u producen-

tów można upatrywać w rosnących kosztach węgla,

wzroście kosztów stałych oraz po części we wzroście

zapotrzebowania na energię pod koniec 2007 r.

i w pierwszych trzech kwartałach 2008 r., przy ogra-

niczonej jej podaży. W tym okresie obserwowany był

spadek nadwyżki mocy. W pierwszej połowie 2008 r.,

jak wskazano wyżej, ceny węgla rosły, a spółki węglo-

we nie były w stanie zaspokoić popytu na węgiel. Pod

koniec 2008 r. ceny węgla zaczęły spadać.

Uczestnikiem rynku hurtowego w obszarze zaku-

pu energii elektrycznej są POSD. Ponad 75% wolu-

menu energii kupują one z przedsiębiorstw obrotu,

średnia cena zakupu z tego kierunku wzrosła o bli-

sko 22%. Zakup od wytwórców stanowił około 16%

portfela zakupów, a średnia cena tego kierunku

wzrosła o blisko 12%.

Rok 2008 w porównaniu z latami ubiegłymi, cha-

rakteryzował się zwiększoną dynamiką wzrostu

cen, nasiloną również w I kwartale 2009 r. Konku-

rencję szczególnie po stronie podażowej ogranicza-

ła natomiast w znacznym stopniu duża koncentra-

cja obrotu wewnątrz skonsolidowanych pionowo

grup energetycznych.

W dniu 12 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła

przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki pro-

jekt zmian w ustawie – Prawo energetyczne. W celu

poprawy konkurencyjności cen energii i przejrzysto-

ści transakcji, ustawodawca przewiduje między in-

nymi obowiązek sprzedaży części wyprodukowanej

energii elektrycznej w drodze otwartego przetargu

lub na giełdach towarowych. Obowiązek będzie do-

tyczył przedsiębiorstw energetycznych (wytwórców

energii) wchodzących w skład przedsiębiorstw zin-

tegrowanych pionowo oraz mających prawo do

otrzymywania środków na pokrycie kosztów osiero-
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TTaabbeellaa  1155..  Ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym [PLN/MWh]

* W latach 2007-2008 przedsiębiorstwa obrotu nie sprzedawały energii elektrycznej na rynku bilansującym.

Źródło: ARE SA. 

RRyyssuunneekk  99.. Ceny energii elektrycznej na rynkach giełdowych [€/MWh] 

RRyyssuunneekk  1100..  Dynamika cen zakupu energii elektrycznej w POSD

wg kierunków zakupu (rok do roku) (Źródło: ARE SA)
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conych na podstawie ustawy o „likwidacji KDT”.

W przypadku wytwórców wchodzących w skład

przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, nie mają-

cych prawa do otrzymywania środków na pokrycie

kosztów osieroconych nałożony obowiązek będzie

dotyczył ilości nie mniejszej niż: 30% w 2011 r.,

40% w 2012 r. i 50% od 2013 r., całości energii elek-

trycznej wytworzonej w danym roku. 

77..22..22..  RRyynneekk  ddeettaalliicczznnyy

Od dnia 1 lipca 2007 r. wprowadzono zasadę

swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycz-

nej, tj. każdy odbiorca energii elektrycznej może

podpisać umowę z wybranym sprzedawcą energii.

Od stycznia 2008 r.17) Prezes URE odstąpił od regu-

lowania cen w obrocie energią elektryczną dla od-

biorców przemysłowych oraz średnich i małych

firm (grupy A, B i C). Ze względu na konieczność

ochrony przed nieuzasadnionym wzrostem cen, Pre-

zes URE utrzymał natomiast taryfowanie energii

elektrycznej dla gospodarstw domowych. Regulacji

taryfowej, z powodu monopolistycznego charakteru

działalności sieciowej, podlegają ceny usług dystry-

bucyjnych i przesyłowych. 

Przedsiębiorstwa obrotu (POSD) sprzedawały

w 2008 r. ok. 96% energii do odbiorców końcowych,

a głównymi odbiorcami tej energii byli odbiorcy

końcowi posiadający umowy kompleksowe w rozu-

mieniu art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, tj.

umowy zawierające postanowienia umowy sprzeda-

ży energii i umowy o świadczenie usług przesyłania

lub dystrybucji energii (86,1% odbiorców końco-

wych). W 2008 r. z prawa wyboru sprzedawcy sko-

rzystało tylko 85 odbiorców w grupach A, B i C i 905

odbiorców w grupie G. W 2007 r. odpowiednio 62

i 541 odbiorców18). Pomimo znacznego uproszcze-

nia procedur zmiany sprzedawcy19) w dalszym cią-

gu obserwuje się niewielką liczbę odbiorców, którzy

decydują się na zmianę sprzedawcy. Powodem tego

jest mała konkurencyjność cenowa ofert, brak ak-

tywności i wiedzy odbiorców, jak również prawdo-

podobnie zbyt małe zaangażowanie przedsiębiorstw

energetycznych w pozyskiwanie nowych odbiorców.

W obecnych uwarunkowaniach20) odbiorcy energii

elektrycznej zużywający ją na potrzeby gospodarstw

domowych nie mają faktycznej możliwości wyboru

korzystniejszej oferty sprzedaży energii niż ta, z ja-

kiej korzystają obecnie. Jednym z warunków pełne-

go otwarcia rynku energii elektrycznej jest zanie-

chanie zatwierdzania taryf dla gospodarstw domo-

wych, a także zatwierdzenie, opracowanie i stoso-

wanie jednolitego wzorca GUD21).

Ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku deta-

licznym są ściśle powiązane z cenami hurtowymi. Na

cenę energii dla odbiorcy końcowego istotny wpływ

ma również wprowadzony system wsparcia dla ener-

gii pochodzącej z OZE i z kogeneracji. Przedsiębior-

stwa sprzedające energię do odbiorcy końcowego

mają nałożony ustawowy obowiązek przedstawienia

do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia

opłaty zastępczej. Rozliczenie obowiązku za 2008 r.

nastąpiło do końca marca 2009 r. Obowiązek wyzna-

czony dla energii z OZE na 2008 r. wynosił 7% do-

staw energii, dla energii z kogeneracji wynosił 19%

dostaw dla energii dużych źródeł węglowych i 2,7%

dla źródeł małych i gazowych. W POSD opłata zastęp-

cza 1 MWh dla OZE wynosiła 248,5 PLN, dla kogene-

racji na małą skalę i źródeł gazowych 117 PLN/MWh

i dla kogeneracji z dużych źródeł 18 PLN/MWh

(tabela 16 – str. 43). 

Średnie łączne ceny sprzedaży energii dla odbiorców

mających zawarte umowy kompleksowe z POSD wzro-

sły z 280,8 PLN/MWh w 2007 r. do 329,5 PLN/MWh

w 2008 r. (dynamika 117,3%). Najwięcej, o ponad

19%, wzrosły łączne ceny dla odbiorców komercyj-

nych na WN i SN, mniej natomiast dla odbiorców

w gospodarstwach domowych (dynamika 111,3%).

Znacznie większy wzrost dotyczył cen energii elek-

trycznej, zaś opłaty dystrybucyjne rosły znacznie

wolniej. Ograniczenie podaży energii elektrycznej

pod koniec 2007 r. i w pierwszych trzech kwarta-

łach 2008 r. również wpłynęło na podwyżki cen

energii. W poszczególnych grupach odbiorców za-

równo wzrosty cen energii, jak i usług dystrybucyj-

nych miały zróżnicowany poziom, a opłaty dystry-

bucyjne na WN i SN uległy nawet obniżeniu. Ceny

energii na średnim i niskim napięciu wzrosły o 30%,

nieco mniej na WN (dynamika 128,2%), najmniej

wzrosły ceny regulowane dla gospodarstw domo-

wych. Wzrosty cen dotyczyły również sprzedaży

energii elektrycznej odbiorcom korzystającym z za-

sady TPA. Zdecydowana większość odbiorców ko-

rzystających z zasady TPA kupowała energię przesy-

łaną sieciami WN, cena zakupu była natomiast nieco

niższa niż dla odbiorców, z którymi zawarte były

umowy kompleksowe. Na szybszy wzrost cen w gru-

pach odbiorców komercyjnych wpływ miało zniesie-
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17) Komunikat w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw energe-

tycznych posiadających koncesje na obrót energią elek-

tryczną z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia,

Prezes URE, Warszawa, 31 października 2007 r.
18) Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2008 r.
19) Zatwierdzona w 2008 r. instrukcja ruchu i eksploatacji sie-

ci dystrybucyjnych (uproszczona i krótsza procedura zmia-

ny sprzedawcy oraz łatwiejszy dostęp do informacji na te-

mat zmiany sprzedawcy).
20) Ceny energii elektrycznej dla odbiorców gospodarstw do-

mowych podlegają nadal zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

21) Generalne umowy dystrybucyjne (GUD) stanowią podstawy

współpracy pomiędzy operatorami systemów dystrybucyj-

nych (OSD) oraz spółkami obrotu – jako sprzedawcami

energii elektrycznej do odbiorców końcowych. 



nie obowiązku zatwierdzania cen. W umowach za-

wieranych na 2009 r. podwyżki cen energii sięgały

nawet 60%. Pod koniec 2008 r., z powodu spowol-

nienia gospodarczego, spadło zapotrzebowanie na

produkcję przemysłową. Przedsiębiorstwa ograni-

czały produkcję, co skutkowało mniejszym zapo-

trzebowaniem na energię elektryczną. W grudniu

2008 r. krajowe zużycie energii było o ponad 6%

mniejsze niż w 2008 r., zaś w I kwartale 2009 r.

o 3,5% mniejsze niż w analogicznym okresie 2008 r.

Spowodowało to pojawienie się nadwyżek mocy wy-

twórczych, zmniejszyło się wobec tego zagrożenie

niedoborem mocy w kraju. W I kwartale 2009 r.

POSD sprzedały o blisko 30% mniej energii odbior-

com mającym zawarte umowy kompleksowe

i o 21% odbiorcom korzystających z zasady TPA.

W 2009 r. największe spółki obniżają ceny dla od-

biorców przemysłowych, renegocjując umowy. 

Na wysokość cen dla odbiorcy końcowego istotny

wpływ mają również obciążenia fiskalne. Od 2002 r.

koszt produkcji energii elektrycznej podwyższał po-

datek akcyzowy w wysokości 20 PLN/MWh. Od dnia

1 marca 2009 r. akcyza od energii jest naliczana na

etapie dostawy energii do odbiorcy końcowego.

W Polsce stawka podatku akcyzowego wynosi 5,05 EUR

i jest jednakowa bez względu na przeznaczenie

energii elektrycznej. Polska zajmuje 4 miejsce na

26 krajów członkowskich UE (zużycie gospodarcze)

i 5 miejsce (zużycie na inne cele) w zakresie wyso-

kości stawek podatku akcyzowego od energii elek-

trycznej. Minimalna stawka podatku akcyzowego

od energii elektrycznej w krajach UE wynosi – na

cele gospodarcze 0,5 EUR od 1 MWh, a na inne ce-

le 1,0 EUR od 1 MWh.

Obniżenie podatku akcyzowego byłoby korzystnym

rozwiązaniem mającym wpływ na zmniejszenie cen

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  Z  DNIA  14  S IERPNIA  2009  R .
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TTaabbeellaa  1166.. Średnie ceny energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców końcowych [PLN/MWh] (bez podatku VAT)

Źródło: ARE SA. 

RRyyssuunneekk  1111..  Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych [PLN/MWh]
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energii elektrycznej, zwłaszcza dla dużych jej odbior-

ców. Kolejnym obciążeniem jest podatek VAT w wyso-

kości 22%, który jest jednym z najwyższych w Europie.

W cenę energii elektrycznej wliczane są także inne

niż wymienione wyżej podatki i opłaty. Ze względu na

dużą wartość majątku trwałego, istotnym obciąże-

niem wytwórców, dystrybutorów i przesyłu jest po-

datek od nieruchomości płacony gminom; zazwyczaj

stawka tego podatku wynosi 2% wartości. Wprowa-

dzono opłaty za wykorzystywanie pasów drogowych

do posadowienia linii kablowych i napowietrznych,

a także opodatkowano grunty pod liniami energetycz-

nymi przebiegającymi przez tereny leśne.

W Polsce podatki stanowią blisko 1/4 ceny ener-

gii dla gospodarstw domowych i 7,6% dla odbior-

ców przemysłowych, przy średniej dla krajów UE

odpowiednio wynoszącej 20% dla gospodarstw do-

mowych i 4,6% dla przemysłu.

Cena energii według kryterium siły nabywczej w Pol-

sce dla gospodarstw domowych o zużyciu rocznym od
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RRyyssuunneekk  1122.. Opłaty dystrybucyjne dla odbiorców końcowych [PLN/MWh]

RRyyssuunneekk  1133..  Udział podatków w cenie energii elektrycznej dla odbiorców gospodarstw domowych (o rocznym zużyciu od 2 500 do 5 000 kWh)

w krajach Europy (I półrocze 2008 r.) (Źródło: opracowanie własne wg danych EUROSTAT Data in focus 45/2008. Electricity prices for first

semester 2008)

RRyyssuunneekk  1144..  Udział podatków nieodzyskiwalnych w cenie energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych (o rocznym zużyciu od

500 do 2 000 MWh) w krajach Europy (I półrocze 2008 r.) (Źródło: opracowanie własne wg danych EUROSTAT Data in focus 45/2008.

Electricity prices for first semester 2008)



2 500 do 5 000 kWh w pierwszym półroczu 2008 r. by-

ła szósta pod względem wielkości (18,70 PPS). Ostatnie

podwyżki cen energii w Polsce mogły zmienić tę pozy-

cję. Badaniu poddano kraje UE oraz Norwegię i Szwaj-

carię, nie znalazły się natomiast dane dotyczące Włoch.

Najdrożej za energię płacono na Węgrzech (23,43 PPS).

Drożej niż w Polsce płacono również na Słowacji,

w Niemczech na Cyprze i w Danii. Według parytetu siły

nabywczej, najtaniej za energię elektryczną płacili od-

biorcy w Finlandii.

Konkurencyjność cen energii elektrycznej w Pol-

sce w stosunku do innych nośników energii przed-

stawiają poniższe tabele. Przedstawione dane wska-

zują, że ceny energii elektrycznej w Polsce są znacz-

nie wyższe od cen pozostałych nośników energii. 

88.. SSkkuutteecczznnoośśćć  ppooddeejjmmoowwaannyycchh  

ddzziiaałłaańń  ww zzaakkrreessiiee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa

zzaaooppaattrrzzeenniiaa  ww eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

88..11..  DDzziiaałłaanniiaa  MMiinniisstteerrssttwwaa  GGoossppooddaarrkkii

88..11..11.. PPrraaccee  nnaadd  pprroojjeekktteemm  PPoolliittyykkii  eenneerrggeettyycczznneejj

PPoollsskkii  ddoo  22003300  rr..

W 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki trwały

prace nad opracowaniem projektu Polityki energe-

tycznej Polski do 2030 r. Do najważniejszych kierun-

ków polityki energetycznej państwa zawartych

w opracowywanym co 4 lata dokumencie jest za-

OBWIESZCZENIE  MINISTRA  GOSPODARKI  Z  DNIA  14  S IERPNIA  2009  R .

RRyyssuunneekk  1155..  Cena brutto energii elektrycznej (z wszystkimi podatkami) w jednostkach standardowej siły nabywczej (PPS)22) w krajach

Unii Europejskiej dla standardowego odbiorcy domowego Dc o zużyciu od 2 500 do 5 000 kWh/rok, w pierwszym półroczu 2008 r. (Źró-

dło: EUROSTAT Data in focus 45/2008. Electricity prices for first semester 2008)

22) Jednostkę standardowej siły nabywczej przyjęto w Unii Eu-

ropejskiej w celu dokonywania porównań międzynarodo-

wych eliminujących różne poziomy cen w analizowanych

krajach. Za jednostkę PPS kupuje się tę samą ilość dóbr lub

usług we wszystkich krajach UE.

TTaabbeellaa  1177..  Ceny nośników energii dla gospodarstw domowych (bez podatku VAT)

Źródło: opracowania własne ARE SA.

TTaabbeellaa  1188..  Ceny nośników energii dla przemysłu (bez podatku VAT)

Źródło: opracowania własne ARE SA.
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pewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

wzrost efektywności gospodarki, rozwój konkuren-

cyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie

oddziaływania energetyki na środowisko. 

W Polityce energetycznej państwa określone są

cele, program działań wykonawczych oraz instru-

menty jej realizacji. Dokument ten jest jednym z ce-

lów strategicznych wprowadzania krajowych regu-

lacji prawnych w energetyce. 

Podstawowym celem polityki energetycznej w za-

kresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania

na energię przy uwzględnieniu maksymalnego, moż-

liwego wykorzystania krajowych zasobów oraz

przyjaznych środowisku technologii. Szczegółowymi

celami w tym zakresie są:

� budowa nowych mocy wytwórczych z wykorzy-

staniem dostępnych paliw w celu zrównoważenia

krajowego popytu na energię elektryczną i utrzy-

mania nadwyżki mocy osiągalnej krajowych kon-

wencjonalnych źródeł wytwórczych na poziomie

minimum 15% maksymalnego krajowego zapo-

trzebowania na moc,

� budowa interwencyjnych źródeł wytwarzania

energii elektrycznej, wymaganych ze względu na

bezpieczeństwo pracy systemu elektroenerge-

tycznego,

� rozbudowa KSE gwarantującego zrównoważony

wzrost gospodarczy kraju, jego poszczególnych re-

gionów oraz zapewniających niezawodne dostawy

energii elektrycznej dla aglomeracji miejskich

(w szczególności zamknięcie pierścienia 400 kV

oraz pierścieni wokół głównych miast Polski),

� rozwój połączeń transgranicznych, skoordynowany

z rozbudową KSE i z rozbudową systemów krajów

sąsiednich, umożliwiający wymianę co najmniej

15% energii elektrycznej zużywanej w kraju do

2015 r., 20% do 2020 r. oraz 25% do 2030 r.,

� rozbudowa sieci dystrybucyjnych w celu rozwoju

energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne

źródła energii,

� modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybu-

cyjnych umożliwiająca obniżenie do 2030 r. po-

ziomu awaryjności o 50% w stosunku do 2005 r.,

� stworzenie warunków umożliwiających rozwój

mikrokogeneracji.

Aby zrealizować powyższe cele należy: 

� nałożyć na operatorów sieciowych obowiązek

opracowania planów rozwoju sieci przesyłowej

i dystrybucyjnej, ze szczególnym wskazaniem pre-

ferowanych lokalizacji nowych mocy wytwórczych

oraz kosztów ich przyłączenia; plany rozwoju sieci

i lokalizacji mocy wytwórczych powinny być publi-

kowane i aktualizowane nie rzadziej niż raz na rok,

� podjąć działania legislacyjne, mające na celu likwi-

dację nieuzasadnionych barier inwestycyjnych,

w szczególności w zakresie inwestycji liniowych,

� umożliwić zawieranie przez OSP wieloletnich

kontraktów na regulacyjne usługi systemowe,

obejmujące utrzymywanie interwencyjnych re-

zerw uruchamianych na polecenie operatora oraz

przygotowanie do pracy w warunkach kryzyso-

wych (black-out),

� przeprowadzić przetargi na moce interwencyjne

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracy

systemu elektroenergetycznego,

� odtworzyć i wzmocnić istniejące oraz budowane

nowe linie elektroenergetyczne, w szczególności

umożliwiające wymianę transgraniczną energii

z krajami sąsiednimi,

� przeprowadzić analizy możliwości wykorzystania

w Polsce nowych technologii wytwarzania energii

elektrycznej, biorąc pod uwagę koszty tych tech-

nologii, możliwości ich komercyjnego zastosowa-

nia przed 2030 r., miejsca przyłączenia nowych

obiektów do systemu elektroenergetycznego oraz

związane z tym ewentualne koszty rozbudowy

sieci i wpływ na bilans energetyczny.

Prace nad Polityką energetyczną Polski do 2030 r.,

a także konsultacje społeczne nie zostały ostatecznie

zakończone i są kontynuowane w 2009 r.

88..11..22..  NNoowweelliizzaaccjjaa  uussttaawwyy  ––  PPrraawwoo  eenneerrggeettyycczznnee

W 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki zostały zaini-

cjowane prace nad kolejną nowelizacją ustawy – Pra-

wo energetyczne. Opracowywany w tym okresie pro-

jekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

oraz o zmianie innych ustaw implementuje dyrektywę

2005/89/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia

18 stycznia 2006 r. dotyczącą działań na rzecz zagwa-

rantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycz-

nej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. WE L 33

z 4.02.2006 r., str. 22). Projekt zawiera również zmiany

służące wdrożeniu zmian rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia

26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu

do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany

energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003 r.,

str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-

cjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 175) wprowadzonej decy-

zją Komisji z 9 listopada 2006 r. (Dz. Urz. WE L 312

z 11.11.2006 r., str. 59). 

Zgodnie z przepisami projektowanej ustawy

o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz

o zmianie innych ustaw:

1) operator systemów elektroenergetycznych będzie

mógł podejmować skuteczne i efektywne działania

w sytuacji wystąpienia niedoborów mocy energii

elektrycznej w systemie. Obowiązujący tryb wpro-

wadzania ograniczeń przez Radę Ministrów w dro-

dze rozporządzenia nie przewiduje możliwości ich

wcześniejszego wprowadzenia przez operatora

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ener-
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gii. Projekt ustawy zawiera tryb postępowania

i obowiązki operatorów oraz użytkowników syste-

mu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw

energii elektrycznej. Przyznaje operatorowi syste-

mu przesyłowego elektroenergetycznego prawo do

wprowadzania, w przypadku wystąpienia zagroże-

nia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elek-

trycznej przed wejściem w życie rozporządzenia

Rady Ministrów wprowadzającego te ograniczenia.

Wskazuje Prezesa URE jako organ opiniujący zasad-

ność wprowadzenia przez operatora systemu prze-

syłowego elektroenergetycznego ograniczeń. Okre-

śla zasady odpowiedzialności za szkody powstałe

w wyniku wprowadzenia przez operatora systemu

przesyłowego elektroenergetycznego ograniczeń

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

2) dokonano podziału kompetencji i odpowiedzial-

ności za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw

energii elektrycznej na wszystkich użytkowników

systemu elektroenergetycznego oraz organy admi-

nistracji publicznej. Rozdzielenie działalności ope-

ratorskiej od działalności związanej z dostarcza-

niem energii elektrycznej wymaga przeniesienia

części odpowiedzialności za bezpieczeństwo do-

staw energii elektrycznej z OSP na dostawców tej

energii i organy administracji publicznej oraz po-

działu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pra-

cy sieci między OSP i operatorów systemów dys-

trybucyjnych. W projekcie ustawy wskazano, że

operator systemu przesyłowego elektroenerge-

tycznego realizuje w pierwszej kolejności działa-

nia służące zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw

energii elektrycznej, a także że środki wypracowa-

ne w ramach prowadzonej działalności gospodar-

czej, jakie osiąga, przeznacza w pierwszej kolejno-

ści na ten cel. OSP określa w instrukcji ruchu i eks-

ploatacji sieci przesyłowej wymagania i wskaźniki

w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci oraz za-

pewnia ich dotrzymanie. Cała instrukcja będzie

podlegała zatwierdzeniu przez Prezesa URE,

3) na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wy-

twarzaniem energii elektrycznej nałożono obowiąz-

ki w zakresie wytwarzania i utrzymywania rezerw

mocy wytwórczych, sporządzania prognoz dotyczą-

cych m.in. przedsięwzięć w zakresie modernizacji,

rozbudowy i budowy nowych źródeł energii elek-

trycznej, współpracy z operatorami systemu, infor-

mowania o zużyciu i stanie zapasów paliw oraz ich

zmniejszeniu i odbudowie w określonym terminie,

4) nadzór właścicielski nad OSP będzie przeniesiony

na ministra właściwego do spraw gospodarki

ustawowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo

energetyczne kraju. 

Przewiduje się, że prace legislacyjne nad powyż-

szą nowelizacją ustawy zostaną zakończone w dru-

giej połowie 2009 r.

88..11..33.. OOpprraaccoowwaanniiee  pprroojjeekkttuu  uussttaawwyy  

oo eeffeekkttyywwnnoośśccii  eenneerrggeettyycczznneejj

W latach 2007-2008 w Ministerstwie Gospodarki

prowadzone były prace nad projektem ustawy o efek-

tywności energetycznej. Rozwiązania zawarte w pro-

jektowanej ustawie służyć mają poprawie m.in. bezpie-

czeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną. Projekt

ten stanowi wypełnienie postanowień dyrektywy

2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego

wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz.

WE L 114 z 27.04.2006 r., str. 64, z późn. zm.). Ponad-

to projekt jest konsekwencją konkluzji Rady Unii Euro-

pejskiej z dn. 8-9 marca 2007 r. ustanawiającej cel 20%

oszczędności energii dla całej UE do 2020 r.

Celem projektu ustawy jest stworzenie ram praw-

nych dla działań na rzecz wzrostu efektywności

energetycznej gospodarki obejmujących mechanizm

wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych

oszczędności energii, w tym energii elektrycznej.

Działania te prowadzone będą w trzech obszarach:

zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców

końcowych, zwiększenia sprawności wytwarzania

energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszenia strat

energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji.

Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu

wsparcia dla działań mających na celu wzrost efek-

tywności energetycznej gospodarki będzie przyczy-

niać się do poprawy bezpieczeństwa energetyczne-

go kraju oraz doprowadzi w konsekwencji do ogra-

niczenia szkodliwego oddziaływania sektora energe-

tycznego na środowisko.

88..11..44.. RReeaalliizzaaccjjaa  pprroojjeekkttuu  bbuuddoowwyy  ppoollsskkoo--

--lliitteewwsskkiieeggoo  „„mmoossttuu  eenneerrggeettyycczznneeggoo””

W nawiązaniu do podpisanego w grudniu 2006 r.

w Wilnie w obecności premierów Polski i Litwy poro-

zumienia w sprawie budowy transgranicznego połą-

czenia systemów elektroenergetycznych obu krajów,

w latach 2007-2008 kontynuowano prace związane

z tym projektem. Polsko-litewski most energetyczny

jest na liście unijnych priorytetów w dziedzinie infra-

struktury energetycznej, a jego uruchomienie ma po-

prawić bezpieczeństwo energetyczne w północno-

-wschodniej Polsce i zapobiec ewentualnej awarii sys-

temu elektroenergetycznego na tym obszarze. Budo-

wa mostu energetycznego Polska-Litwa pozwoli rów-

nież na włączenie się systemów energetycznych Litwy,

Łotwy i Estonii do wspólnego systemu elektroenerge-

tycznego Unii Europejskiej, który zapewni swobodny

przepływ energii elektrycznej, w przypadku wystąpie-

nia jej niedoboru bądź przerwania dostaw.

W celu przyspieszenia realizacji działań związa-

nych z budową połączeń transgranicznych w Polsce

oraz budowania wspólnego unijnego rynku energii

elektrycznej, Komisja Europejska we wrześniu 2007 r.
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powołała prof. Władysława Mielczarskiego na koor-

dynatora, priorytetowego z punktu widzenia UE,

projektu budowy połączeń sieci energetycznych

między Polską a Litwą oraz Polską a Niemcami. 

W lutym 2008 r., w obecności prezydentów Polski

i Litwy, prezesi spółek PSE Operator SA i Lietuvos

Energija podpisali umowę o powołaniu spółki, która

zajmie się przygotowaniem inwestycji mostu ener-

getycznego łączącego obydwa kraje. Przygotuje ona

analizy i koszty przyszłego połączenia systemów

energetycznych obu krajów oraz przeanalizuje róż-

ne warianty budowy połączenia energetycznego.

Natomiast w czerwcu 2009 r. w Brukseli w obec-

ności Przewodniczącego Komisji Europejskiej nastą-

piło podpisanie przez premierów krajów nadbałtyc-

kich politycznego porozumienia, które ma zintensy-

fikować budowę energetycznych połączeń między-

sieciowych w regionie Morza Bałtyckiego oraz poło-

ży kres energetycznej izolacji tych państw. Argu-

mentami KE za tym, by stworzyć takie połączenia

w regionie, w których obecnie ich brakuje, są bez-

pieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkuren-

cyjność rynku i względy środowiskowe.

88..11..55.. MMoonniittoorroowwaanniiee  bbuuddoowwyy  nnoowwyycchh  mmooccyy

wwyyttwwóórrcczzyycchh  rroozzppoocczzęęttyycchh  ww llaattaacchh  

22000077--22000088

W 2008 r. w Ministerstwie Gospodarki przepro-

wadzono monitoring budowy nowych mocy wy-

twórczych energii elektrycznej rozpoczętych w la-

tach 2007-2008. Zebrane w ten sposób informacje

i dane będą okresowo weryfikowane. Oprócz bieżą-

cej wiedzy o rozwoju sytuacji na rynku energii elek-

trycznej w zakresie ewentualnych niedoborów lub

nadwyżek mocy, pozwolą one także na wstępną oce-

nę nowych inwestycji w moce wytwórcze pod kątem

zaliczenia ich do derogacji zawartych w art. 10c dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-

jącej dyrektywę 2003/87/WE w celu uproszczenia

i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przy-

działami emisji gazów cieplarnianych.

Przedsiębiorstwa energetyczne deklarują łącznie bu-

dowę ok. 32 402 MW nowych mocy brutto w elektrow-

niach konwencjonalnych. Do końca 2008 r. rozpoczęto

budowę inwestycji o łącznej mocy ok. 10 004 MW, któ-

re miałyby powstać do końca 2015 r., a kolejne 6 718

do końca 2020 r.

88..22..  DDzziiaałłaanniiaa  PPrreezzeessaa  UURREE

88..22..11.. MMoonniittoorroowwaanniiee  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ssyysstteemmuu

eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznneeggoo  ww zzaakkrreessiiee  

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ddoossttaaww  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj  nnaa  rryynnkkuu  kkrraajjoowwyymm

Prezes URE zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. f usta-

wy – Prawo energetyczne monitoruje funkcjonowa-

nie systemu elektroenergetycznego w zakresie bez-

pieczeństwa dostarczania energii elektrycznej. Dzia-

łanie to umożliwiało prowadzenie zorganizowanego,

długoterminowego procesu obserwacji procedur

i mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa oraz

wypełniania obowiązków informacyjnych przez

operatorów systemu przesyłowego i systemów dys-

trybucyjnych. W 2008 r. pozyskano informację o sta-

nie infrastruktury sieciowej i potrzebach inwesty-

cyjnych OSP i OSD w trakcie uzgadniania projektów

planów rozwoju przedsiębiorstw sieciowych, a tak-

że przeprowadzono kontrolę stanu zapasów węgla

w elektrowniach. 

Prezes URE prowadził także bieżące monitorowanie:

1) funkcjonowania KSE,

2) działalności przedsiębiorstw sektora na podsta-

wie sprawozdawczości statystycznej (dane te są

głównie danymi o charakterze ekonomicznym;

URE korzysta z zasobów informacyjnych innych

resortów i instytucji badawczych, m.in. Minister-

stwa Gospodarki, Głównego Urzędu Statystyczne-

go i Agencji Rynku Energii SA; dane dotyczące

mocy zainstalowanych w źródłach wytwórczych

oraz szczytowego zapotrzebowania na moc pozy-

skiwane są od OSP i innych źródeł, np. ARE SA,

czy UCTE),

3) rynku kontraktowego energii, w celu analizy rów-

nowagi popytowo-podażowej.

Podejmowane były również doraźne działania

mające na celu wyjaśnianie nadzwyczajnych sytuacji

zagrażających bezpieczeństwu pracy KSE. 

W 2008 r. Prezes URE w związku z sygnałami

o awariach i nieprawidłowościach w funkcjonowa-

niu rynku energii elektrycznej podjął działania ma-

jące na celu wyjaśnienie:

1) przyczyn awarii KSE w północno-zachodniej Pol-

sce, która miała miejsce na początku kwietnia

2008 r. (awaria wywołana została bardzo trudny-

mi warunkami pogodowymi); w efekcie podję-

tych działań okazało się, że duża część majątku

sieciowego jest bardzo zaawansowana wiekowo

i nie spełnia najnowszych norm wytrzymałościo-

wych; badanie to unaoczniło także problemy ope-

ratorów działających na tym terenie z komunika-

cją oraz nadzorem nad majątkiem sieciowym,

2) przyczyn ubytków mocy w I kwartale 2008 r.;

działanie w tym zakresie zostało podjęte w celu

uzyskania wiedzy na temat celowości wycofywa-

nia mocy wytwórczych z eksploatacji oraz na te-

mat procesów decyzyjnych na tym obszarze,

3) zamiarów inwestycyjnych operatorów siecio-

wych oraz wytwórców w celu pozyskania infor-

macji na temat ich zamiarów w zakresie wyco-

fywania i wprowadzania mocy wytwórczych

w latach 2008-2030 oraz wpływu tych proce-

sów na poziom bezpieczeństwa dostaw energii

elektrycznej.
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88..22..22.. RReeaalliizzaaccjjaa  wwyymmaaggaańń  oorraazz  kkoonnttrroolloowwaanniiee

wwyykkoonnaanniiaa  oobboowwiiąązzkkóóww  wwyynniikkaajjąąccyycchh

zz pprrzzeeppiissóóww  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  11222288//22000033

PPaarrllaammeennttuu  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  ii RRaaddyy

W 2007 r. opracowano i wstępnie przetestowano

nowy model zarządzania ograniczeniami oparty na

rzeczywistych przepływach energii w sieciach za-

rządzanych przez operatorów systemów przesyło-

wych Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt został

przygotowany w Inicjatywie Regionalnej w Europie

Środkowo-Wschodniej, funkcjonującej w struktu-

rach ERGEG23). Przewidywał on utworzenie regio-

nalnego Biura Aukcyjnego i koordynację zarządza-

nia ograniczeniami na poziomie regionalnym. 

W 2008 r. europejscy regulatorzy stowarzyszeni

w ERGEG, w tym również Prezes URE, ponownie

przygotowali raport dotyczący zgodności stosowa-

nia przepisów rozporządzenia 1228/2003/WE. Ra-

port został przygotowany na podstawie szczegóło-

wych informacji przekazanych przez regulatorów

z państw członkowskich UE. Jak wynika z tego doku-

mentu, nie wszystkie obowiązki określone w rozpo-

rządzeniu były w pełni realizowane przez wszystkie

państwa. Odnotowano duży postęp w porównaniu

z sytuacją z 2007 r. W przypadku Polski wykazano

jedynie niewielkie i nieliczne niedociągnięcia.

Prezes URE przekazał Komisji Europejskiej har-

monogram usuwania niezgodności do końca 2008 r.

(m.in. w zmianach dotyczących zasad bilansowania).

88..22..33.. DDzziiaałłaanniiaa  OOSSPP  ddoottyycczząąccee  aawwaarryyjjnnyycchh

ddoossttaaww  eenneerrggiiii  zz zzaaggrraanniiccyy

PSE Operator SA, zgodnie z unijnym prawodaw-

stwem w zakresie niedyskryminacyjnego dostępu

do połączeń transgranicznych, ma zawarte umowy

z większością operatorów systemowych wszystkich

państw sąsiadujących z Polską, dotyczące awaryj-

nych dostaw energii.

W dniu 7 maja 2007 r. został podpisany aneks

do umowy z dnia 31 lipca 2006 r. o dostawach

energii elektrycznej w sytuacjach awaryjnych

z operatorem niemieckim Vattenfall Europe Trans-

mission (VE-T). Ponadto PSE Operator SA jest

w trakcie ustalania z VE-T warunków stosowania

procedury „cross border redispatching” (zmiana

salda dwustronnej wymiany) w celu likwidacji

przeciążeń w systemie polskim, wywołanych prze-

pływami wyrównawczymi w okresie wysokiej ge-

neracji elektrowni wiatrowych zlokalizowanych

w północnej części Niemiec. Istotny jest fakt, że

uzgodnienia w ramach „cross border redispat-

ching” będą stanowiły uzupełnienie dwustronnej

umowy o dostawach w sytuacjach awaryjnych. 

Równolegle PSE Operator SA prowadził wielo-

stronne rozmowy z operatorami duńskimi i szwedz-

kimi oraz operatorami niemieckimi na temat wypra-

cowania procedur wykorzystania możliwości tech-

nicznych połączeń stałoprądowych (kable podmor-

skie na dnie Morza Bałtyckiego) w celu likwidacji

przeciążeń polskiej sieci elektroenergetycznej

w okresie wysokiej generacji elektrowni wiatro-

wych zlokalizowanych w północnej części Niemiec. 

PSE Operator SA podjął również współpracę

z partnerem niemieckim w zakresie opracowywania

analiz dotyczących rozbudowy połączeń między Pol-

ską a Niemcami. Na spotkaniu Zarządów PSE Opera-

tor SA i VE-T w dniu 6 lutego 2008 r. strona polska

przedstawiła operatorowi niemieckiemu projekt Me-

morandum o Zasadach Współpracy, które wymienia

m.in. długoterminowe inwestycje jako środek umoż-

liwiający dalszą bezpieczną pracę dwóch systemów,

ale też narzędzie służące odtworzeniu technicznych

możliwości importu energii elektrycznej do Polski.

PSE Operator SA zaproponował VE-T powołanie

w tym celu spółki, która w 50% będzie własnością

PSE Operator SA i w 50% własnością VE-T. 

W przypadku szwedzkiego operatora Svenska Kra-

ftnat, możliwa jest realizacja dostaw awaryjnych przez

połączenie stałoprądowe przy pełnym wykorzystaniu

możliwości technicznych. Dostawy w sytuacjach awa-

ryjnych odbywają się na podstawie umowy dwustron-

nej, zawartej między PSE a Svenska Kraftnat. 

W zakresie połączenia transgranicznego między

Polską a Litwą, na mocy zawartego w dniu 12 lute-

go 2008 r. porozumienia z partnerem litewskim Lie-

tuvos Energija, strona polska uzyskała zgody korpo-

racyjne, niezbędne dla założenia spółki celowej Lit-

Pol Link, i podejmuje dalsze działania zmierzające

do zawiązania spółki. 

Po przejęciu przez PSE Operator SA od Polskiej

Grupy Energetycznej SA w 2008 r. na własność linii

750 kV Rzeszów-Chmielnicka (Ukraina), jak również

pozostałych połączeń przy wschodniej granicy Polski

(z Ukrainą i Białorusią) – OSP rozpoczął prowadzenie

rozmów na temat uruchomienia połączenia 750 kV

z Ukrainą. W perspektywie średnioterminowej, uru-

chomienie istniejących połączeń na ścianie wschod-

niej, tj. z Ukrainą i Białorusią, wydaje się najbardziej

skutecznym działaniem, które pozytywnie wpłynie na

bilans KSE. Głównym atutem modernizacji istniejącej

infrastruktury (w porównaniu z tworzeniem nowej)

jest możliwość przeznaczenia mniejszych nakładów

finansowych. Projekt modernizacyjny charakteryzuje

się też krótszym czasem realizacji. 

Połączenia z operatorami niemieckim i litewskim

mają na celu zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego,

co oznacza umożliwienie pełnej integracji państw bał-

tyckich z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej
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23) European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG)

– Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu powołana

decyzją Komisji Europejskiej nr 2003/796/WE z 11 listopa-

da 2003 r. jako ciało doradcze komisji.
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Unii Europejskiej. Z tych względów zasadna jest ter-

minowa realizacja projektów z VE-Transmission i in-

nymi partnerami niemieckimi oraz Lietuvos Energija.

99.. PPrrzzeewwiiddyywwaannee  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee

nnaa  eenneerrggiięę  eelleekkttrryycczznnąą

Prognozowane zapotrzebowanie na finalną energię

elektryczną w gospodarce krajowej w latach 2007-2030

wzrośnie o ok. 55%, przy czym najwyższy wzrost spo-

śród sektorów gospodarki prognozowany jest w usłu-

gach (o 75%), transporcie (o 62%) i gospodarstwach

domowych (o 54%). Zapotrzebowanie w przemyśle

wzrośnie o 28%, natomiast w rolnictwie pozostanie

właściwie na tym samym poziomie.

Zapotrzebowanie na finalną energię elektryczną

będzie wzrastać w okresie do 2030 r. ze średnim

tempem 2% rocznie i osiągnie w 2030 r. wartość ok.

172 TWh. Umiarkowany wzrost finalnego zapotrze-

bowania na energię elektryczną jest spowodowany

przewidywanym wykorzystaniem istniejących jesz-

cze rezerw transformacji rynkowej i działań efek-

tywnościowych w gospodarce, a także w początko-

wym okresie spowolnieniem gospodarki wynikają-

cym z globalnego kryzysu finansowego.

1100.. PPllaannoowwaannee  lluubb  bbęęddąąccee  ww bbuuddoowwiiee

nnoowwee  mmooccee  źźrróóddeełł  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj

Pomimo niewielkiego i prawdopodobnie chwilowe-

go spadku zapotrzebowania na energię elektryczną

spowodowanego kryzysem gospodarczym, konieczność

budowy nowych mocy jest wciąż aktualna. Krajowy ma-

jątek wytwórczy jest przestarzały i nie gwarantuje bez-

piecznych dostaw energii. Wyeksploatowane jednostki

wytwórcze oraz te niespełniające środowiskowych

norm unijnych muszą zostać zastąpione nowymi lub

przejść gruntowną modernizację w celu odtworzenia

mocy oraz dostosowania do wymogów unijnych.

W celu zapewnienia pokrycia prognozowanego za-

potrzebowania na energię elektryczną, przy utrzymaniu

średniego tempa wzrostu na poziomie 2% rocznie oraz

ze względu na wspomnianą konieczność odbudowy

i modernizacji infrastruktury wytwórczej, do 2030 r.

powinno zostać oddanych do użytku ok. 30 000 MW

brutto nowych mocy wytwórczych, z czego ok. 10 000

w odnawialnych źródłach energii (zgodnie z celami UE

stawianymi Polsce w tym zakresie). Do tego czasu zo-

stanie wycofanych z eksploatacji ok. 16 200 MW sta-

rych, wyeksploatowanych lub niespełniających wymo-

gów europejskich jednostek energetyki zawodowej.

W latach 2007-2008 przeprowadzono następujące

działania inwestycyjne mające na celu poprawę efek-

tywności wytwarzania energii elektrycznej i ochrony

środowiska, zestawione w tabeli 22 (str. 51).
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TTaabbeellaa  1199..  Zapotrzebowanie na finalną energię elektryczną w sektorach gospodarki oraz zapotrzebowanie brutto [TWh]

* Dane historyczne.

Źródło: ARE SA.

TTaabbeellaa  2200.. Średnioroczne przyrosty finalnej energii elektrycznej [%]

Źródło: ARE SA.

RRyyssuunneekk  1166.. Zapotrzebowanie finalne na energię elektryczną

w podziale na sektory (Źródło: ARE SA)



W latach 2007-2008 wycofanych z eksploatacji zo-

stało 340 MW, w Elektrowni Skawina (bloki nr 1 i 2

– 2×50 MW) oraz Elektrowni Konin (bloki nr 8 i 9

– 2×120 MW).

Z nowych mocy wytwórczych do użytku oddano

464 MW w Elektrowni Pątnów II. 

Najbardziej zaawansowanymi nowymi źródłami

wytwórczymi o istotnym znaczeniu dla krajowego

bilansu mocy są: 

� przygotowany do uruchomienia blok 460 MW

w elektrowni Łagisza (inwestycję zakończono

27.06.2009 r.),

� będący w tracie budowy blok 858 MW w elek-

trowni Bełchatów (planowana data zakończenia

inwestycji to 1.01.2011 r.).

Jak wynika z długoterminowych strategii rozwoju,

opracowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne,

planowane są budowy nowych mocy wytwórczych.

Przedsiębiorstwa deklarują budowę 32 402 MW no-

wych mocy brutto w elektrowniach konwencjonal-

nych do 2030 r., z czego do końca 2008 r. rozpoczę-

to 10 004 MW, które powstaną do końca 2015 r.

W tym samym okresie zostanie wycofanych z eks-

ploatacji ok. 5 000 MW. Dodatkowo na wielu blo-

kach energetycznych zaplanowane są głębokie mo-

dernizacje, które w znacznym stopniu przyczynią się

do spadku mocy dyspozycyjnej w systemie. Trudno

przewidzieć, które z tych inwestycji zostaną rzeczy-

wiście ukończone. Jeżeli planowane inwestycje nie

zostaną zrealizowane, to może wystąpić zagrożenie

dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Wielkość potencjalnych jednostek wytwórczych,

jak również miejsca ich lokalizacji są przedmiotem

bieżącej analizy tych przedsiębiorstw. Na ostatecz-

ne decyzje inwestycyjne, poza uwarunkowaniami

ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi, bez

wątpienia duży wpływ będzie miała europejska

i krajowa polityka klimatyczna. Zmieniające się wa-

runki skłaniają inwestorów do weryfikacji wcze-

śniejszych planów.

1111.. ZZaammiieerrzzeenniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee  

ww ooddnniieessiieenniiuu  ddoo  zzaappeewwnniieenniiaa

zzddoollnnoośśccii  pprrzzeessyyłłoowwyycchh  ppoołłąącczzeeńń

mmiięęddzzyyssyysstteemmoowwyycchh  oorraazz  

lliinniiii  eelleekkttrrooeenneerrggeettyycczznnyycchh  

wweewwnnęęttrrzznnyycchh  ((llaattaa  22001100--22001155))

1111..11..  PPrrzzyyłłąącczzeenniiaa

Łączne nakłady w tej grupie wynoszą 787 mln PLN

i dzielą się na nakłady w grupie przyłączeń:
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TTaabbeellaa  2211.. Planowane i prognozowane wycofania mocy wytwórczych w elektrowniach systemowych [MW brutto]

* Dane historyczne.

Źródło: dane ankietowe zebrane przez ARE SA od przedsiębiorstw wytwórczych energetyki zawodowej.

TTaabbeellaa  2222..  Inwestycje w jednostki wytwórcze w przedsiębiorstwach energetycznych zakończone w latach 2007-2008

Źródło: dane ankietowe zebrane przez ARE SA od przedsiębiorstw wytwórczych energetyki zawodowej.



PRAWO

� elektrowni systemowych w zakresie budowa

i rozbudowa rozdzielni/stacji – 469 mln PLN,

� odnawialnych źródeł energii w zakresie budowa

i rozbudowa rozdzielni/stacji – 318 mln PLN.

1111..22..  WWyypprroowwaaddzzeenniiaa  mmooccyy

Całkowite nakłady w tej grupie wynoszą 1 683

mln PLN i dzielą się na nakłady w grupie wyprowa-

dzenia mocy z:

� elektrowni systemowych w zakresie budowy linii

i transformatorów – 819 mln PLN,

� odnawialnych źródeł energii w zakresie dostosowa-

nia linii i budowy stacji/rozdzielni – 864 mln PLN.

1111..33..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  pprraaccyy  ssiieeccii

Łączne nakłady w tej grupie wynoszą 2 091,1 mln PLN

i dzielą się na związane z:

� realizacją strategii zmiany napięcia sieci (likwida-

cja ograniczeń sieciowych) w zakresie budowy li-

nii – 739,6 mln PLN,

� wzrostem zapotrzebowania w zakresie budowy

linii i transformatorów – 621 mln PLN,

� zwiększeniem pewności zasilania (likwidacja

ograniczeń sieciowych) w zakresie budowy linii

i transformatorów – 327 mln PLN,

� regulacją napięcia i mocy biernej w zakresie insta-

lacji: baterii kondensatorów w stacjach i urządzeń

SVC do kompensacji mocy biernej – 185 mln PLN,

� sprzęganiem sieci 400 i 220 kV (likwidacja ogra-

niczeń sieciowych) w zakresie budowy linii i roz-

dzielni – 218,5 mln PLN.

1111..44..  PPoołłąącczzeenniiaa  ttrraannssggrraanniicczznnee

W okresie do 2015 r. planowane są prace przygoto-

wawcze dotyczące realizacji inwestycji, po dokonaniu

uzgodnień między operatorami krajów sąsiadujących

(ukraińskim, białoruskim i niemieckim). Niezależnie od

ustaleń stron przy podejmowaniu decyzji o realizacji

przedsięwzięć należy uwzględnić następujące aspekty:

1) dla połączeń asynchronicznych są to:

� zapewnienie bezpieczeństwa elektroenerge-

tycznego północno-wschodniej oraz wschodniej

części kraju, 

� trwający proces budowy jednolitego rynku

energii elektrycznej w WE mający na celu: po-

prawę konkurencyjności, w tym rozszerzenie

europejskiego rynku energii o Kraje Bałtyckie

(Litwę, Łotwę i Estonię), 

� rozkład scenariuszy budowy źródeł generacyj-

nych w Polsce i krajach sąsiadujących na północ

� dostęp do energii elektrycznej wytwarzanej

w krajach sąsiednich niebędących członkami WE,

� zapewnienie dostatecznej przepustowości połą-

czeń na zachodzie kraju przy wzroście możli-

wości importowych z kierunku wschodniego;

2) dla połączeń synchronicznych są to:

� zapewnienie bezpieczeństwa elektroenerge-

tycznego południowo-zachodniej części kraju,

� rozkład scenariuszy budowy źródeł generacyj-

nych,

� budowa jednolitego rynku energii WE.

Uzgodnienia międzyoperatorskie umożliwiające

na przejście do fazy inwestycyjnej budowy połącze-

nia przeprowadzono tylko z Litwą.

1111..44..11..  PPoołłąącczzeenniiaa  ttrraannssggrraanniicczznnee  ––  aassyynncchhrroonniicczznnee

Nakłady na te połączenia rozdzielono na połącze-

nia z Litwą, krajem członkowskim Wspólnoty Euro-

pejskiej oraz na połączenia z Białorusią i Ukrainą. 

PPoołłąącczzeenniiee  zz LLiittwwąą

Finansowanie nakładów na połączenie z Litwą

przewiduje się ze środków gromadzonych przez

OSP na funduszu celowym tworzonym ze środków

finansowych uzyskanych w ramach udostępniania

zdolności przesyłowych na istniejących połącze-

niach transgranicznych, z przychodów taryfowych,

a także funduszy pomocowych WE. Łączne nakłady

w tej grupie w zakresie budowy stacji/rozdzielni

oraz linii wynoszą 2 260,5 mln PLN.

UUrruucchhoommiieenniiee  ppoołłąącczzeenniiaa  775500  kkVV  PPoollsskkaa--UUkkrraaiinnaa

Ponowne uruchomienie międzysystemowej linii

750 kV Rzeszów-Chmielnicka jako połączenia asyn-

chronicznego wymaga: 

� budowy wstawki przekształtnikowej AC/DC/AC

(2×600 MW) na dodatkowo zakupionym terenie,

� ustanowienie służebności terenu pod linią (do

granicy RP),

� prace liniowe – modernizacja linii 750 kV z do-

stosowaniem jej do nowych warunków pracy,

� prace stacyjne – rozbudowa i modernizacja ist-

niejącej rozdzielni 750 i 400 kV.

W przedstawionej koncepcji połączenia, szacowane

nakłady inwestycyjne będą wynosiły około 920 mln zł,

w tym instalacja wstawki (2 × 600 MW) stanowi

kwotę 635 mln zł.

PPrroojjeekktt  ppoołłąącczzeenniiaa  PPoollsskkaa--BBiiaałłoorruuśś

Wykonanie połączenia z systemem białoruskim

możliwe jest poprzez wybudowanie nowej 2-toro-

wej linii 400 kV w relacji Narew-Roś z wstawką

przekształtnikową AC/DC/AC. Projektowana prze-

pustowość połączenia to 600-1 200 MW. Trasa ist-

niejącej (aktualnie wyłączonej) linii 220 kV Biały-

stok (PL)-Roś (BY) możliwa byłaby do wykorzysta-

nia dla nowego połączenia asynchronicznego 400 kV

stacji Narew z Białorusią. Długość linii w całości ok.

120 km, w tym do granicy z Białorusią ok. 75 km

oraz ok. 45 km po stronie białoruskiej.

5522 BBiiuulleettyynn  UUrrzzęędduu  RReegguullaaccjjii  EEnneerrggeettyykkii  nr 6 (68) 2 listopada 2009



Wstępne szacunkowe nakłady na budowę połą-

czenia (tj. budowę linii 2-torowej ze stacji Narew do

granicy państwa wraz z rozbudową rozdzielni w sta-

cji Narew) szacuje się na kwotę około 300 mln zł.

Należy podkreślić, że prowadzona obecnie rozbudo-

wa północno-wschodniej części KSE, umożliwiająca

wymianę energii elektrycznej poprzez połączenie

Polska-Litwa, w znacznym stopniu zawęża zakres

inwestycji sieciowych, a więc także nakładów inwe-

stycyjnych, które należałoby zrealizować/ponieść

dla ewentualnego połączenia transgranicznego

z Białorusią; szczegółowy zakres inwestycji wymaga

przeprowadzenia stosownych analiz systemowych.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych w tym stu-

dialnych i koncepcyjnych oraz w następnej kolejno-

ści realizacji budowy połączenia wymaga szczegóło-

wych uzgodnień z białoruskim operatorem systemu

przesyłowego.

Przewiduje się finansowanie połączeń asynchro-

nicznych niebędących członkami WE z kredytów

spłacanych przychodami z udostępniania zdolności

przesyłowych na danym połączeniu lub z wykorzy-

staniem środków prywatnych.

1111..44..22..  PPoołłąącczzeenniiaa  ttrraannssggrraanniicczznnee  ––  ssyynncchhrroonniicczznnee

Łączne nakłady w tej grupie wynoszą 430 mln PLN. 

Nakłady te w pierwszej kolejności w wysokości

200 mln PLN będą przeznaczone na zwiększenie

zdolności przesyłowych na istniejących połączeniach

transgranicznych poprzez ograniczenie przepływów

karuzelowych (kołowych) z wykorzystaniem plano-

wanych do zainstalowania przesuwników fazowych. 

Kolejne zwiększenie zdolności przesyłowych na

tym przekroju może zapewnić budowa trzeciego po-

łączenia na granicy Polski z Niemcami. Przeprowa-

dzona wstępna analiza wykonalności pokazała, że bu-

dowa linii w rozważanej relacji Plewiska – granica RP

kierunek Eisenhuettenstadt jest możliwa do realizacji.

Planowana całkowita długość wyznaczonej trasy

linii wyniosła 242 km. Przeprowadzone wstępne

szacunki kosztów realizacji inwestycji oszacowano

na poziomie 1,15 miliarda złotych. Realizacja inwe-

stycji ze stacji Plewiska uzależniona jest od możli-

wości wykonania planowanej przebudowy linii

wchodzących do tej stacji od strony północnej.

W przypadku wystąpienia trudności konieczne bę-

dzie wybudowanie nowej stacji 400 kV. Wstępnie za-

proponowano dla takiego rozwiązania okolice miej-

scowości Brzoza. Ocenia się, że do 2015 r. będzie

możliwe prowadzenie prac przygotowawczych na

sumę około 230 mln zł dla realizacji wymienionej li-

nii w następnym okresie planistycznym.

1122..  WWnniioosskkii

11.. Głównym problemem sektora elektroenerge-

tycznego w okresie całego 2007 r. oraz pierwszych

trzech kwartałów 2008 r. był widoczny wzrost zapo-

trzebowania na energię, przy jednoczesnym spadku

mocy dyspozycyjnej elektrowni i elektrociepłowni.

Spowolnienie gospodarcze, które rozpoczęło się pod

koniec 2008 r., odsunęło w czasie zagrożenie wystą-

pienia w perspektywie krótkoterminowej niedobo-

rów energii elektrycznej. 

22.. Dostawy energii elektrycznej w latach 2007-2008

nie były zagrożone. W tym samym czasie rezerwy mo-

cy dostępne dla OSP w pierwszym kwartale 2008 r.

były niższe niż wymagane, co spowodowane było

wydłużeniem kampanii remontowej, wystąpieniem

postojów nieplanowanych w elektrowniach, głównie

z powodu przyrostu remontów awaryjnych oraz z ty-

tułu warunków eksploatacyjnych. Wystąpiły także

ubytki mocy, które wywołane zostały niedostateczny-

mi zapasami węgla kamiennego w kilku elektrow-

niach oraz niedotrzymywaniem warunków emisji

SO2, CO2 i pyłów w niektórych źródłach wytwórczych.

33.. W najbliższym okresie, tj. do końca 2015 r.,

w warunkach ekstremalnych może występować ry-

zyko okresowych niedoborów energii elektrycznej

z powodu obniżenia operacyjnej rezerwy mocy do-

stępnej dla OSP poniżej poziomu 7%. Krytyczna sy-

tuacja może wystąpić w okresach nasilonych remon-

tów planowych jednostek wytwórczych oraz w przy-

padku wystąpienia nietypowych warunków pogodo-

wych, które powodują określone trudności z przesy-

łaniem energii elektrycznej oraz chłodzeniem jedno-

stek wytwórczych. Ryzyko wystąpienia przerw w do-

starczaniu energii elektrycznej dotyczy w szczegól-

ności lokalnych obszarów zasilania, które charakte-

ryzują się ponadprzeciętnym wzrostem zapotrzebo-

wania na moc szczytową, leżących w dużych odległo-

ściach od systemowych źródeł wytwórczych. 

44.. Duża koncentracja źródeł wytwórczych w po-

łudniowej części KSE oraz ich niedobór w części pół-

nocnej powodują konieczność przesyłania energii na

duże odległości. W okresie możliwego deficytu mo-

cy dyspozycyjnej sytuacja ta spowoduje potrzebę

uwzględniania jego w zarządzaniu pracą sieci prze-

syłowych i dystrybucyjnych. Aby uniknąć ryzyka

przerw w dostawach energii elektrycznej, konieczne

jest przyspieszenie procesów inwestycyjnych pro-

wadzonych przez przedsiębiorstwa sieciowe w pół-

nocno-wschodniej oraz północnej części KSE.

55.. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarcza-

nia energii elektrycznej w okresie do 2015 r., plano-

wanym inwestycjom w nowe moce wytwórcze musi

towarzyszyć skoordynowany rozwój inwestycji sie-

ciowych, w tym połączeń międzysystemowych oraz

linii przesyłowych, zwiększających możliwości im-

portu energii z innych systemów elektroenergetycz-

nych UE oraz krajów trzecich. 

66.. Zbyt małe przydziały bezpłatnych uprawnień

do emisji CO2 spowodowały w okresie 2007-2008

konieczność ich zakupu na rynku uprawnień, co

wpłynęło na wzrost kosztów wytwarzania energii
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elektrycznej, cen energii elektrycznej dla odbiorców

oraz ograniczenie możliwości finansowania inwesty-

cji. W okresie rozliczeniowym 2008-2012 także mo-

że ujawnić się niedobór uprawnień do emisji CO2.

W dłuższej perspektywie, stan taki może doprowa-

dzić również do zmniejszania wytwarzania energii

elektrycznej.

77.. Prowadzone przez elektrownie i elektrocie-

płownie modernizacje bloków energetycznych, bu-

dowa nowych instalacji odsiarczania i odpylania

spalin, a także zastosowanie technologii współspala-

nia biomasy z paliwami kopalnymi pozwoliły na

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

w dużej mierze emisji pyłu i SO2. Istnieje jednak

obawa, że Polska nie wywiąże się z unijnych zobo-

wiązań dotyczących zmniejszenia negatywnego od-

działywania energetyki na środowisko. Konieczne

będzie stosowanie nowych rozwiązań technologicz-

nych, w tym czystych technologii węglowych, oraz

zmiana struktury nośników energii pierwotnej na

mniej emisyjne.

88.. W obecnej sytuacji wskaźnik stanu zapasów pa-

liw stałych jest na poziomie zapewniającym zachowa-

nie bezpieczeństwa energetycznego państwa. W sytu-

acji gwałtownego wzrostu popytu na węgiel kamien-

ny, wywołanego powrotem dobrej koniunktury go-

spodarczej na świecie, może wystąpić wzrost ekspor-

tu powodujący wzrost cen węgla oraz zmniejszający

dostępność węgla dla odbiorców krajowych. Niezbęd-

ne jest zatem monitorowanie bieżącego stanu zapa-

sów w poszczególnych przedsiębiorstwach oraz egze-

kwowanie od przedsiębiorstw przepisów prawa

w zakresie wymaganych wielkości zapasów paliw.

99..  Wypracowany przez sektor energetyki w 2008 r.

zysk na działalności energetycznej w wysokości po-

nad 5 mld PLN był niższy o około 5% w stosunku do

2007 r. Nastąpił wyraźny wzrost wartości obrotów,

niezwiązany ze wzrostem produkcji energii, lecz ze

strukturą przedsiębiorstw energetycznych, który

wpłynął na zmniejszenie wskaźnika rentowności sek-

tora elektroenergetycznego w stosunku do 2007 r. 

1100.. W 2008 r. nastąpił wyraźny wzrost cen na

hurtowym rynku energii elektrycznej, wskutek

wzrostu kosztów wytwarzania, w tym przede

wszystkim cen węgla, jak również brakujących

uprawnień do emisji CO2. Wzrost cen energii elek-

trycznej na rynku hurtowym może także wynikać ze

zmienionej struktury przedsiębiorstw energetycz-

nych. Bardzo silnie wzrosły ceny sprzedaży na ryn-

ku giełdowym i ukształtowały się na poziomie zbli-

żonym już do cen na giełdach w innych krajach. 

1111.. Zwolnienie przedsiębiorstw obrotu z obo-

wiązku przedstawiania do zatwierdzania Prezesowi

URE taryf na energię elektryczną dla odbiorców ko-

mercyjnych i pozostawienie zatwierdzania taryf na

energię dla gospodarstw domowych spowodowało

gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej dla od-

biorców przemysłowych. Wystąpiło także skrośne

subsydiowanie gospodarstw domowych przez od-

biorców przemysłowych, co zniekształciło sygnały

cenowe płynące z rynku konkurencyjnego.

1122.. Mała różnorodność cenowa powodowana

utrzymaniem zatwierdzania taryf dla gospodarstw

domowych oraz brak aktywności i wiedzy odbior-

ców to główne przyczyny niskiego udziału odbior-

ców korzystających z zasady TPA w strukturze zaku-

pu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych. 

1133.. Ceny energii elektrycznej w Polsce są znacz-

nie wyższe od cen pozostałych nośników energii.

Podatki w Polsce stanowią blisko 25% ceny energii

elektrycznej dla gospodarstw domowych i 7,6% dla

odbiorców przemysłowych, przy średniej dla krajów

UE odpowiednio wynoszącej 20% dla gospodarstw

domowych i 4,6% dla przemysłu.

1144.. Prognoza rozwoju sektora energetycznego

wskazuje, że zapotrzebowanie na finalną energię

elektryczną będzie wzrastać w okresie do 2030 r. ze

średnim tempem 2% rocznie i osiągnie w 2030 r.

wartość ok. 172 TWh. Zapotrzebowanie na energię

elektryczną brutto wyniesie ok. 217 TWh.

1155.. W perspektywie do końca 2015 r. powinno

powstać w Polsce ok. 10 000 MW brutto w elektrow-

niach konwencjonalnych. Jak wynika z długotermi-

nowych strategii rozwoju, opracowanych przez przed-

siębiorstwa energetyczne, planowane są budowy no-

wych mocy wytwórczych w wysokości 32 402 MW

nowych mocy brutto w elektrowniach konwencjonal-

nych do 2030 r., z czego 10 004 MW miałoby po-

wstać do końca 2015 r. Jeżeli planowane inwestycje

nie zostaną zrealizowane, to może pojawić się ryzy-

ko dla ciągłości dostaw energii elektrycznej.

1166.. Niezbędne jest podjęcie działań przez PSE

Operator SA zmierzających do jak najszybszego uru-

chomienia interwencyjnych źródeł wytwórczych,

przeprowadzenia przetargów na rezerwę operacyjną

mocy oraz instalacji kolejnych źródeł mocy biernej.
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Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lute-

go 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naf-

towych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowa-

nia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwo-

wego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.

Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz

z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia

24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu

tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ro-

py naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U.

Nr 81, poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 7,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wielkością przywozu lub wywozu jest ilość

ropy naftowej lub paliw określona w zgło-

szeniach celnych oraz w dokumentach doty-

czących przemieszczania lub dokumentach

dotyczących ewidencjonowania wyrobów

akcyzowych, określonych w przepisach

o podatku akcyzowym, w szczególności:

1) administracyjnym dokumencie towa-

rzyszącym;

2) uproszczonym dokumencie towarzy-

szącym;

3) dokumencie handlowym;

4) fakturze;

5) deklaracji:

a) dla podatku akcyzowego (AKC-4/

AKC-4 zh),

b) dla podatku akcyzowego od paliw

silnikowych, z wyłączeniem gazu

(AKC-4/D),

c) dla podatku akcyzowego od paliw

opałowych (AKC-4/I),

d) uproszczonej nabycia wewnątrzw-

spólnotowego (AKC-U);

6) ewidencji:

a) administracyjnych dokumentów to-

warzyszących,

b) wyrobów akcyzowych.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis § 2 ust. 8 stosuje się odpowiednio do za-

pasów obowiązkowych gazu płynnego (LPG).”;

3) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dokonując przeliczenia wymaganej wielkości

zapasów obowiązkowych gazu płynnego na

benzyny silnikowe, o którym mowa w ust. 2,

należy do benzyn silnikowych stosować pro-

centowy udział, o którym mowa w § 7 ust. 1.”;

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zmiany zakresu działalności gospodarczej

w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub

przywozu paliw lub w zakresie przywozu

ropy naftowej, polegającej na rozpoczęciu

wprowadzania na rynek krajowy w danym

roku kalendarzowym paliw objętych obo-

wiązkiem tworzenia zapasów, oznaczonych

odrębnymi kodami CN lub PKWiU, niewpro-

wadzanych na rynek krajowy przez produ-

centa lub handlowca w poprzednim roku ka-

lendarzowym – tworzą i powiększają zapa-

sy w sposób określony w § 13 ust. 1 pkt 3.”;

5) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Producenci i handlowcy, obliczając ilości ropy

naftowej utrzymywanej zamiennie za paliwa,

mogą stosować maksymalne współczynniki

uzysku paliw możliwe do uzyskania w insta-

lacji producenta gwarantującego przerób za-

miennie utrzymywanej ropy naftowej na pa-

liwa, potwierdzone danymi technologicznymi

dla danej instalacji uzyskanymi w roku po-

przednim, z zastrzeżeniem, że łączna suma

współczynników uzysków dla poszczegól-

nych paliw nie może przekraczać 100%.

4. Producenci i handlowcy aktualizują maksymal-

ne współczynniki uzysku paliw oraz niezwłocz-

nie dokonują korekty ilości zapasów ropy naf-

towej utrzymywanej zamiennie za paliwa, nie

później niż do dnia 1 marca każdego roku.”;
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RROOZZPPOORRZZĄĄDDZZEENNIIEE  MMIINNIISSTTRRAA  GGOOSSPPOODDAARRKKII1)

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

zzmmiieenniiaajjąąccee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiee  ww sspprraawwiiee  sszzcczzeeggóółłoowweeggoo  ssppoossoobbuu  ttwwoorrzzeenniiaa  ii uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  

zzaappaassóóww  oobboowwiiąązzkkoowwyycchh  rrooppyy  nnaaffttoowweejj  lluubb  ppaalliiww  oorraazz  uussttaallaanniiaa  iicchh  iilloośśccii

(Dz. U. z dnia 15 września 2009 r. Nr 150, poz. 1211)

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej

– gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Pre-

zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U.

Nr 216, poz. 1593).



PRAWO

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dokumentami potwierdzającymi wyłącze-

nia, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 5

ustawy, są oświadczenia złożone przez:

1) nabywcę na dokumencie dostawy

(kwicie bunkrowym), z zastrzeże-

niem ust. 2;

2) dostawcę zaopatrującego bezpośred-

nio statki morskie w paliwo przezna-

czone na bunkrowanie tych statków

sprzedawcy tego paliwa, z zastrzeże-

niem ust. 4.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

pkt 1, może stanowić podstawę do wy-

łączenia z obowiązku tworzenia zapa-

sów od produkcji i przywozu paliw

przeznaczonych do napędu statków

morskich tylko wtedy, gdy zawiera co

najmniej informacje o:

1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;

2) numerze identyfikacyjnym w krajo-

wym rejestrze urzędowym podmio-

tów gospodarki narodowej (REGON)

i numerze identyfikacji podatkowej

(NIP) dostawcy paliwa ciekłego;

3) dacie dostawy paliwa;

4) miejscu dostawy paliwa;

5) nazwie zaopatrywanej jednostki pły-

wającej, jej numerze nadanym przez

Międzynarodową Organizację Mor-

ską (numer IMO) oraz banderze;

6) danych identyfikacyjnych środka

transportu, którym dokonano dosta-

wy paliw;

7) rodzaju i ilości dostarczanego paliwa.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

pkt 1, powinno zawierać także podpis

osoby:

1) dostarczającej paliwo w imieniu do-

stawcy;

2) przyjmującej paliwo w imieniu pod-

miotu posiadającego jednostkę pły-

wającą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

pkt 2, może stanowić podstawę do wy-

łączenia z obowiązku tworzenia zapa-

sów od produkcji i przywozu paliw

przeznaczonych do napędu statków

morskich tylko wtedy, gdy zawiera co

najmniej informacje o:

1) nazwie i adresie dostawcy paliwa;

2) numerze identyfikacyjnym w krajo-

wym rejestrze urzędowym podmio-

tów gospodarki narodowej (RE-

GON) i numerze identyfikacji po-

datkowej (NIP) dostawcy paliwa

ciekłego;

3) nazwie i adresie sprzedawcy paliwa;

4) numerze identyfikacyjnym w krajo-

wym rejestrze urzędowym podmio-

tów gospodarki narodowej (REGON)

i numerze identyfikacji podatkowej

(NIP) sprzedawcy paliwa ciekłego;

5) rodzaju i ilości zakupionego paliwa

w okresie, którego dotyczy oświad-

czenie;

6) wykazie numerów i dat wystawienia

dokumentów (kwitów bunkrowych)

dostawy paliwa na statek potwierdzają-

cych, że zakupione paliwo zostało prze-

znaczone do bunkrowania statków.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1

pkt 2, powinno zawierać także podpis

osoby dostarczającej paliwo w imieniu

dostawcy. Oświadczenie to, za poprzed-

ni rok kalendarzowy, należy składać do

dnia 1 lutego następnego roku.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent i handlowiec obowiązani do two-

rzenia zapasów mogą wystąpić z wnioskiem

do ministra właściwego do spraw gospodar-

ki o zezwolenie na zamianę utrzymywanych

zapasów lub zapasów przewidzianych do

utworzenia w grupach produktów innych

niż były tworzone, w przypadku:

1) trwałego zaprzestania produkcji lub przy-

wozu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej jednego z paliw objętych obowiąz-

kiem tworzenia zapasów w roku, w któ-

rym zaprzestał produkcji lub przywozu

tych paliw, oraz w roku kalendarzowym

następującym po tym roku;

2) katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 3

ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie

klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558,

z późn. zm.2)), której skutki uniemożliwia-

ją producentowi lub handlowcowi utrzy-

mywanie zapasów w grupach, zgodnie ze

strukturą produkcji lub przywozu paliw,

jakie dany producent lub handlowiec zre-

alizował w roku poprzednim;

3) awarii instalacji służącej do przerobu, prze-

syłania lub magazynowania ropy naftowej

lub produktów naftowych przez okres nie

krótszy niż 10 dni, uniemożliwiającej pro-

ducentowi lub handlowcowi utrzymywanie

zapasów w grupach, zgodnie ze strukturą

produkcji lub przywozu paliw, jakie dany

producent lub handlowiec zrealizował

w roku poprzednim;

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191,

poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2009 r. Nr 11,

poz. 59.
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4) czasowego ograniczenia dostępu do po-

jemności magazynowych na paliwo, któ-

rego zamienne utrzymywanie jest przed-

miotem wniosku producenta lub han-

dlowca, udokumentowanego korespon-

dencją handlową z podmiotami świadczą-

cymi usługi magazynowania ropy nafto-

wej lub paliw;

5) ograniczenia produkcji lub przywozu pa-

liwa, którego zamienne utrzymywanie

jest przedmiotem wniosku producenta

lub handlowca, w danym roku w stosun-

ku do analogicznego okresu roku po-

przedniego o minimum 75%;

6) udokumentowanej konieczności przepro-

wadzenia przeglądu technicznego zbior-

nika lub rotacji paliw.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Producent i handlowiec obowiązani do

tworzenia zapasów mogą wystąpić

z wnioskiem do ministra właściwego do

spraw gospodarki o zezwolenie na czaso-

we niepowiększanie zapasów, w przy-

padku wystąpienia:

1) awarii instalacji służącej do przerobu,

przesyłu lub magazynowania ropy

naftowej lub produktów naftowych

przez okres nie krótszy niż 10 dni,

uniemożliwiającej producentowi lub

handlowcowi powiększanie zapasów;

2) katastrofy naturalnej w rozumieniu

ustawy, o której mowa w § 11 ust. 1

pkt 2, której skutki czasowo uniemoż-

liwiają producentowi lub handlowco-

wi powiększenie zapasów do wymaga-

nych dla nich ilości.”;

9) w § 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w pierwszym roku wykonywania działalno-

ści gospodarczej tworzą zapasy w okresach

miesięcznych według zadeklarowanych ilo-

ści, poprzez ich systematyczne powiększa-

nie w okresach miesięcznych, odpowiadają-

ce co najmniej 1/12 wymaganego przyrostu,

z tym że zapasy za dany miesiąc nie mogą

być mniejsze niż wynikałoby to z faktycznej

ilości ropy naftowej lub paliw wprowadzo-

nych na rynek krajowy w danym miesiącu.”.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych

przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-

dzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia.
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Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 lu-

tego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowa-

nia w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwo-

wego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.

Nr 52, poz. 343, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz

z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń

w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbior-

ców (Dz. U. Nr 1, poz. 6, Nr 23, poz. 129 i Nr 65,

poz. 546) w § 1 wyrazy „30 września 2009 r.” za-

stępuje się wyrazami „31 marca 2010 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia.

RROOZZPPOORRZZĄĄDDZZEENNIIEE  RRAADDYY  MMIINNIISSTTRRÓÓWW

z dnia 29 września 2009 r.

zzmmiieenniiaajjąąccee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiee  ww sspprraawwiiee  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  nnaa  tteerryyttoorriiuumm  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  

PPoollsskkiieejj  ooggrraanniicczzeeńń  ww ppoobboorrzzee  ggaazzuu  zziieemmnneeggoo  ddllaa  nniieekkttóórryycchh  ooddbbiioorrccóóww

(Dz. U. z dnia 30 września 2009 r. Nr 162, poz. 1290)



PRAWO

(…)

AArrtt..  66.. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. –

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,

z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9e: 

a) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wskazanie podmiotu, który będzie organi-

zował. obrót prawami majątkowymi wy-

nikającymi ze świadectw pochodzenia,”, 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5)wskazanie podmiotu, który będzie orga-

nizował. obrót prawami majątkowymi

wynikającymi ze świadectw pochodze-

nia,”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Rejestr świadectw pochodzenia prowadzi

podmiot prowadzący: 

1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy

z dnia 26 października 2000 r. o gieł-

dach towarowych lub 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej rynek regulowany w rozumieniu

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-

cie instrumentami finansowymi (Dz. U.

Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104,

poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz

z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) 

– organizujący obrót prawami majątko-

wymi wynikającymi ze świadectw pocho-

dzenia.”; 

2) w art. 9l w ust. 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) wskazanie podmiotu, który będzie organi-

zował obrót prawami majątkowymi wyni-

kającymi ze świadectw pochodzenia z koge-

neracji,”; 

3) w art. 9m w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenia rejestru świadectw pochodze-

nia z kogeneracji przez podmiot prowadzący

giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia

26 października 2000 r. o giełdach towaro-

wych i organizujący na tej giełdzie obrót pra-

wami majątkowymi wynikającymi ze świa-

dectw pochodzenia z kogeneracji lub przez

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej rynek regulowany w rozu-

mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-

cie instrumentami finansowymi i organizują-

cy obrót prawami majątkowymi wynikający-

mi ze świadectw pochodzenia z kogeneracji;”; 

4) w art. 32 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem:

obrotu paliwami stałymi, obrotu energią

elektryczną za pomocą instalacji o napięciu

poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy,

obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna

wartość obrotu nie przekracza równowarto-

ści 100 000 euro, obrotu gazem płynnym, je-

żeli roczna wartość obrotu nie przekracza

równowartości 10 000 euro, oraz obrotu pa-

liwami gazowymi lub energią elektryczną do-

konywanego na giełdzie towarowej w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 26 paździer-

nika 2000 r. o giełdach towarowych lub ryn-

ku organizowanym przez podmiot prowadzą-

cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

rynek regulowany w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie in-

strumentami finansowymi przez towarowe

domy maklerskie prowadzące działalność

maklerską w zakresie obrotu towarami gieł-

dowymi na podstawie ustawy z dnia 26 paź-

dziernika 2000 r. o giełdach towarowych, jak

również obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówio-

na przez odbiorców nie przekracza 5 MW.”.

(…)

AArrtt..  2288.. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 46a

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie w ter-

minie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

UUSSTTAAWWAA

z dnia 4 września 2008 r.

oo zzmmiiaanniiee  uussttaawwyy  oo oobbrroocciiee  iinnssttrruummeennttaammii  ffiinnaannssoowwyymmii  oorraazz  nniieekkttóórryycchh  iinnnnyycchh  uussttaaww1)

(Dz. U. z dnia 6 października 2009 r. Nr 165, poz. 1316)

(fragment)

1) (…) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: (…) ustawę z dnia

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, (…).
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123

i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52,

poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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lektroenergetyka jest jedną z kluczowych

branż w Polsce. Jej działanie przekłada się na

funkcjonowanie innych gałęzi gospodarki

oraz na nasze życie codzienne. W debacie

publicznej o energetyce jednym z najważniejszych za-

gadnień jest działanie mechanizmu rynkowego – czy

faktycznie poszczególni dostawcy rywalizują ze sobą?

Odpowiedzi udzielane na to pytanie rzadko oparte są

o wnikliwe rozważania ekonomiczne. Celem artykułu

jest wypełnienie tej luki wykorzystując elementy teo-

rii rynku i konkurencji (ang. Industrial Organization).

Eliminacja sądów wartościujących sprawia, że tekst

może stać się punktem wyjścia do rzeczowej dyskusji

o efektywności konkurencji w elektroenergetyce. 

WWpprroowwaaddzzeenniiee

Rzeczywista konkurencja między podmiotami na

rynku wymaga, żeby zmienne strategiczne (cena,

wielkość sprzedaży itp.) były ustalane przez przed-

siębiorstwa niezależnie – bez koordynowania swo-

ich decyzji z konkurentami. Z punktu widzenia poli-

tyki gospodarczej spełnienie tego warunku zzaappeeww--

nniiaa  pprrzzyy  ddaanneejj  ssttrruukkttuurrzzee  rryynnkkuu osiągnięcie celu –

czyli maksymalizację dobrobytu społecznego3). 

Nie oznacza to, że dobrobyt społeczny jest najwyż-

szy z możliwych. Z podstawowego kursu mikroekono-

mii wiadomo, że konkurencja doskonała jest najbar-

dziej pożądaną strukturą rynku4). Niestety, w rzeczy-

wistości rynki spełniające założenia tego modelu wy-

stępują nadzwyczaj rzadko. W większości gałęzi

przedsiębiorstwa posiadają możliwość wpływania na

poziom cen i uzyskiwania zysków. Oznacza to, że po-

siadają pewną siłę monopolistyczną, a rynek nie jest

doskonale konkurencyjny. Z punktu widzenia regulacji

rynku nie jest to problemem, o ile siła monopolistycz-

na „nie jest zbyt duża” oraz wynika z obiektywnych

cech rynku – struktury podaży i własności popytu. 

Sposobom pomiaru siły monopolistycznej poświę-

cona jest książka [Perloff, Karp i Golan, 2007]. Autorzy

w pierwszych dwóch rozdziałach prezentują techniki

pomiaru siły monopolistycznej wywodzące się z po-

dejścia Structure-Conduct-Performance (SCP). W naj-

większym skrócie SCP zakłada, że struktura rynku

wpływa na postępowanie

przedsiębiorstw, a to

z kolei przekłada się na

wielkość m.in. dobrobytu

społecznego. Wykorzy-

stując zaproponowane

metody oraz podejście

opisane w podrozdziale

1.2 książki [Rainelli, 1996]

porównano siłę monopo-

listyczną na rynku energii

elektrycznej w Polsce w latach 2007 i 20085) oraz

przedyskutowano źródła tej siły. 

ZZaakkrreess  bbaaddaanniiaa

Łańcuch wartości6) w energetyce składa się

z czterech głównych elementów:

� pozyskiwanie surowca energetycznego, np. wydo-

bywanie węgla,

� przetwarzanie surowców na energię, np. spalanie

węgla,

� handel hurtowy energią elektryczną: zakup od

wytwórców i sprzedaż dostawcom energii, 

� sprzedaż do nabywców ostatecznych.

Proces tworzenia wartości w tym łańcuchu wspie-

rany jest przez infrastrukturę. Konieczny jest efek-
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AAnnaalliizzaa  eekkoonnoommiicczznnaa  rryynnkkuu  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj  ww llaattaacchh  22000077--22000088
1)

dr Marek Dietl2)

Konkurencja

doskonała jest

najbardziej

pożądaną 

strukturą rynku 

”

1) Niniejszy artykuł powstał na podstawie książki „Monopoli-

zacja, demonopolizacja, niepewność” autorstwa Marka Die-

tla i Krzysztofa Makowskiego, która ukaże się w ramach se-

rii wydawniczej Prezesa URE „Biblioteka Regulatora”. 
2) dr Marek Dietl jest społecznym doradcą Prezesa Urzędu Re-

gulacji Energetyki. Artykuł wyraża poglądy autora, a nie

Urzędu Regulacji Energetyki. 
3) Dobrobyt społeczny to suma nadwyżki (renty) konsumenta

i zysków przedsiębiorstw. 
4) To stwierdzenie jest prawdziwe, gdy firmy nie ponoszą

kosztów stałych.

5) O ile nie wspomniano inaczej, wszystkie koncepcje teore-

tyczne pochodzą z [Perloff, Karp i Golan, 2007] lub [Rainel-

li, 1996], a dane odnośnie rynku od Urzędu Regulacji Ener-

getyki (URE), z którym dr Marek Dietl współpracował przy

ocenie jakości konkurencji po liberalizacji rynku jako spo-

łeczny doradca Prezesa URE – dra Mariusza Swory. Autor

dziękuje pracownikom Departamentu Promowania Konku-

rencji URE za wsparcie przy realizacji projektu i wartościo-

we dyskusje merytoryczne w czasie warsztatów. 
6) Pojęcie łańcucha dostaw/wartości spopularyzował M.E. Por-

ter, por. np. [Pierścionek, 2003].
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tywny transport surowców, przesył energii elektrycz-

nej na duże odległości za pomocą sieci wysokiego na-

pięcia oraz dostarczenie prądu do klientów ostatecz-

nych z wykorzystaniem sieci niskiego napięcia. 

Na rynek surowców energetycznych składa się wie-

le branż i trudno porównywać energię słoneczną i gaz

ziemny. Handel hurtowy, jako samoistny rynek, wy-

kształcił się w 2008 r. Prawdopodobnie w coraz więk-

szym stopniu handel hurtowy będzie się odbywał za

pośrednictwem giełdy, na którym siła monopolistycz-

na nie występuje. Infrastruktura energetyczna ma po-

zostać rynkiem regulowanym – również tutaj trudno

mówić o sile monopolistycznej. Może jedynie wystę-

pować siła przetargowa wobec regulatora – ale to za-

gadnienie jest poza przedmiotem niniejszej pracy. 

Mając powyższe na uwadze badaniami objęto dwa

elementy łańcucha wartości: wytwarzania oraz sprze-

daż energii do odbiorców końcowych. Po konsolidacji

branży energetycznej głównymi graczami na obu ryn-

kach są grupy energetyczne, które kontrolują prak-

tycznie cały łańcuch wartości. W ramach każdego ryn-

ku przedsiębiorstwa z danej grupy traktowane są jak

jedna firma – decyzje strategiczne zapadają na pozio-

mie zarządu grupy. Działalność w poszczególnych eta-

pach łańcucha wartości traktowana jest niezależnie –

bycie w grupie nie oznacza, że decyzje na jednym eta-

pie wpływają na postępowanie na innym7).

SSttrruukkttuurraa  rryynnkkuu  

Poniżej przedstawiono wykaz przedsiębiorstw wy-

twarzających energię elektryczną. Ze względu na po-

ufność informacji zastąpiono nazwy literami alfabetu. 

Wytwarzanie energii elektrycznej jest bardzo

skoncentrowane. Udział w rynku czterech najwięk-

szych dostawców przekracza 70%. Standardową

miarą koncentracji branży jest wskaźnik Herfindah-

la-Hirschmana (ang. Herfindahl-Hirschman Index) –

HHI8). Indeks oblicza się sumując kwadraty udzia-

łów w rynku poszczególnych przedsiębiorców. Przy-

jęto konwencję przedstawiania wskaźnika jako ty-

sięcy – wynik obliczeń jest mnożony przez dziesięć

tysięcy. Rynek uznaje się za skoncentrowany, jeśli

wskaźnik przyjmuje wartości około dwóch tysięcy.

W obu latach wartość HHI była w okolicy 2 300. 

Analogiczna analiza rynku sprzedawców energii

elektrycznej wskazuje, że branża jest nieznacznie mniej

skoncentrowana. Poniższa tabela pokazuje udziały

w rynku poszczególnych firm w 2007 r. i 2008 r. 

W obu okresach wskaźnik HHI był niewiele poni-

żej 2 000 punktów, ale udział w rynku czterech naj-

większych firm wyniósł ponad 80%. 

SSiiłłaa  mmoonnooppoolliissttyycczznnaa

Wysoka koncentracja rynku nie zawsze oznacza, że

przedsiębiorstwa posiadają siłę monopolistyczną. O si-

le monopolistycznej możemy mówić wtedy, gdy cena

jest wyższa niż koszt krańcowy10). Brak jest informacji

o kosztach krańcowych zarówno wytwórców, jak

i sprzedawców energii elektrycznej, istnieje jednak do-

stęp do danych o kosztach zmiennych. Przyjmując, że

średni koszt zmienny równy jest kosztowi krańcowe-

mu oraz znając średnią cenę, można w przybliżeniu

określić marże, a co za tym idzie, siłę monopolistyczną

poszczególnych przedsiębiorstw – indeks Lernera11):

gdzie p to cena, c – koszt krańcowy. 

7) Istnieją podejrzenia, że to założenie nie było spełnione

w badanym okresie, ale brak dowodów uniemożliwia falsy-

fikację stawianej tezy. 

TTaabbeellaa  11.. Struktura rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

8) Por. [Perloff, Karp i Golan, 2007, str. 4].
9) Liczba podmiotów to kilkaset spółek obrotu. Ich znaczenie

w 2008 r. było marginalne, co pokazuje udział w rynku.
10) Por. [Perloff, Karp i Golan, 2007, str. 2].
11) Indeks Lernera to różnica między ceną uzyskiwaną w konkuren-

cji doskonałej, a ceną na rynku mniej konkurencyjnym. W tej

pierwszej strukturze rynku cena jest równa kosztowi krańcowe-

mu. Indeks Lernera jest więc równy marży procentowej osiąga-

nej przez przedsiębiorstwa, gdy konkurencja nie jest doskonała. 

TTaabbeellaa  22..  Struktura sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie indek-

sów Lernera dla poszczególnych rynków w latach

2007 i 200812). 

Na rynku wytwarzania energii elektrycznej marże

wskazują, że przedsiębiorstwa mają siłę monopoli-

styczną. W 2007 r. marże były wysokie i mało zróżni-

cowane, w 2008 r. nieznacznie spadły i zwiększyło się

ich zróżnicowanie. W obu badanych okresach trudno

mówić o sile monopolistycznej w przypadku sprze-

dawców energii. Ich marże są ujemne w obu okresach.

Zróżnicowanie w 2008 r. jest większe niż w 2007 r. 

Udział w rynku nie pozwala na jednoznaczne

stwierdzenie siły monopolistycznej. Poszerzenie ana-

liz o indeks Lernera pozwoliło stwierdzić, że marże

osiągane na sprzedaży energii elektrycznej wyklu-

czają siłę monopolistyczną mimo koncentracji rynku.

W przypadku wytwórców energii elektrycznej moż-

na stwierdzić, że przedsiębiorstwa mają siłę mono-

polistyczną. Nie wiadomo jednak, z czego ta siła wy-

nika. Na pewno sam wskaźnik HHI tego nie wyjaśnia

– różnice w strukturze rynku są na tyle małe, że nie

wyjaśniają zasadniczej różnicy w marżach.

ŹŹrróóddłłaa  ssiiłłyy  mmoonnooppoolliissttyycczznneejj

Ustalenie przyczyn wysokiego wskaźnika Lernera

wymaga przeprowadzenia analizy ekonomicznej13).

Niech funkcję zysku i-tego przedsiębiorstwa opisuje

następująca funkcja:

gdzie p – oznacza cenę, Q – podaż całej branży, qi –

sprzedaż i-tej firmy, c – jednakowy dla wszystkich

przedsiębiorstw stały koszt krańcowy.

Zaproponowana funkcja zysku bardzo dobrze od-

zwierciedla rynek energetyczny. Cena zależy od

wielkości podaży, a koszt krańcowy jest stały. Pro-

blematyczne jest przyjmowanie, że wszystkie przed-

siębiorstwa mają jednakowe koszty – to założenie

zostanie uchylone. 

Przyjmijmy, że przedsiębiorstwa ze sobą rywali-

zują i ustalają wielkość produkcji niezależnie od sie-

bie. Powoduje to, że zmiana podaży jednej firmy nie

zmienia wielkości podaży pozostałych. Jeśli jedna

elektrownia wytwarzała 100 tys. MWh rocznie

i zmniejszy wytwarzanie do 80 tys. MWh, to pozo-

stałe przedsiębiorstwa będą dalej wytwarzać tyle

samo – zmieni się jedynie cena rynkowa, bowiem

spadnie całkowita podaż14). 

Dążąc do maksymalizacji zysku i-ta firma ustala

wielkość produkcji korzystając z następującego wa-

runku (pierwsza pochodna funkcji zysku po ilości

równa się zero): 

gdzie oznaczenia przyjęto tak jak w poprzednim rów-

naniu.

Maksymalny zysk przedsiębiorstwa osiągany jest

wtedy, gdy przychód krańcowy (MR) równa się

kosztowi krańcowemu (MC), czyli: 

(oznaczenia pozostają bez zmian).

Z definicji indeks Lernera równa się marży. Podsta-

wiając zmienne z powyższego równania otrzymujemy: 

gdzie n oznacza liczbę jednakowych przedsiębiorstw

w branży15), a pozostałe oznaczenia pozostają bez

zmian.

Pierwsza składowa iloczynu to udział w rynku,

a druga to odwrotność elastyczności cenowej, czyli

indeks Lernera możemy zapisać jako: 

gdzie si oznacza udział w rynku i-tej firmy, a ε – ela-

styczność cenową popytu16). 
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12) Ze względu na tajemnicę statystyczną podawanie marż w roz-

biciu na poszczególne przedsiębiorstwa nie jest możliwe. 
13) Analiza opiera się na: [Perloff, Karp i Golan, 2007, str. 4 i 5].

TTaabbeellaa  33.. Indeks Lernera w polskiej elektroenergetyce w latach

2007-2008
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14) Przyjęte założenia nie pasują idealnie do rynku energetyczne-

go. Rynek bilansujący zapewnia, że podaż jest równa popyto-

wi. Jest to jednak techniczne rozwiązanie i na poziomie anali-

zy ekonomicznej taki model konkurowania jest uprawniony. 
15) Założenie o jednakowych kosztach implikuje taką samą

sprzedaż wszystkich firm, jeśli zmienną strategiczną ustala-

ną przez przedsiębiorstwa jest wielkość sprzedaży. 
16) Elastyczność cenowa popytu jest zwykle wartością ujemną

(wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości sprzedaży i od-

wrotnie), więc indeks Lernera przyjmuje wartości dodatnie. 
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Udziały w rynku poszczególnych wytwórców

energii różnią się dość znacząco (por. tabela 1)

i koszty krańcowe są również zróżnicowane. Uchyla-

jąc założenie o jednakowych kosztach i zastępując je

średnim ważonym kosztem krańcowym (wagą są

udziały w rynku) otrzymujemy następujący wzór na

indeks Lernera: 

Dla rynku wytwórców energii elektrycznej znamy

indeks Lernera (marże) oraz wskaźnik HHI. Na tej

podstawie możemy wyznaczyć elastyczność cenową

popytu w 2008 r.: 

Obliczona elastyczność cenowa popytu jest bardzo

niska – poniżej jednej drugiej. Jeśli elastyczność fak-

tycznie taka była, to przy strukturze rynku z 2008 r.

marża osiągana przez wytwórców energii elektrycz-

nej w Polsce była ekonomicznie uzasadniona. 

Jaka była rzeczywista elastyczność cenowa popytu

w 2008 r.? Nie wiadomo. Z jednej strony popyt na

energię elektryczną wzrastał, ale z drugiej – prąd jest

tak prostym produktem, nie budzącym emocji, więc

głównym kryterium wyboru powinna być cena. Tak

niska elastyczność cenowa może wynikać z podobne-

go poziomu cen poszczególnych dostawców mimo

różnic w kosztach. Być może nabywcy nie mieli rze-

czywistego wyboru – producenci w sposób strate-

giczny koordynowali swoją politykę cenową17). 

Korzystając z metody zaproponowanej w [Rainelli,

1996, str. 14-17] można sprawdzić, na ile poziom

wskaźnika Lernera dla wytwórców energii elek-

trycznej w latach 2007-2008 wynikał ze struktury

rynku i elastyczności, a w jakim stopniu zależał od

koordynacji cen. 

Punktem wyjścia jest funkcja zysku w postaci πi =

p(Q)×qi – c ×qi (oznaczenia jak dotychczas). Waru-

nek pierwszego rzędu maksymalizacji zysku jest na-

stępujący: 

gdzie oznaczenia przyjęto takie jak w poprzednich

równaniach. 

Równania nr 9 i 3 są takie same, jedynie pomno-

żono licznik i mianownik ułamka przez dQ. Ten drob-

ny zabieg sprawił, że w równaniu nr 9 pojawiły się

nowe możliwości interpretacji ekonomicznej: dp/dQ

to odwrotność elastyczności cenowej popytu, o któ-

rej pisano powyżej. Drugi składnik dQ/dqi można za-

pisać w następujący sposób: 

gdzie Q–i oznacza podaż wszystkich przedsiębiorstw

poza i-tą firmą, a pozostałe oznaczenia bez zmian. 

Pierwszy składnik sumy upraszcza się do jedno-

ści, a drugi oznaczony zostaje literą k. Zmienna k

określa wpływ zmiany wielkości sprzedaży i-tego

przedsiębiorstwa na wielkość sprzedaży pozosta-

łych firm. Współczynnik k nazwany zostaje koordy-

nacją strategiczną. 

Na podstawie równania nr 9 można wyznaczyć

zależność między indeksem Lernera (marżą), a ela-

stycznością cenową, udziałami w rynku oraz koor-

dynacją strategiczną: 

gdzie oznaczenia przyjęto jak w poprzednich rów-

naniach.

Równanie nr 11 pokazuje, że marżę (indeks Ler-

nera) zwiększają: udział w rynku oraz koordynacja

strategiczna, natomiast zmniejsza – elastyczność ce-

nowa. Jest to zgodne z intuicją. W przypadku mono-

polu działającego na rynku, gdzie popyt jest isoela-

styczny, indeks Lernera to odwrotność wartości

bezwzględnej elastyczności popytu, czyli jeśli ela-

styczność wynosi -2, to marża równa się 50%. 

Średni udział w rynku dziewięciu największych

wytwórców energii elektrycznej w Polsce wyniósł

w obu badanych okresach nieznacznie poniżej 10%,

a marża około 50%. Następujące przykładowe kom-

binacje elastyczności cenowej i koordynacji strate-

gicznej spełniają równanie nr 11.

Mając dwie niewiadome (elastyczność cenową i sto-

pień koordynacji strategicznej) i tylko jedno równanie

– nr 11, nie można ostatecznie opisać rynku wytwarza-
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nia energii elektrycznej. Pewne przybliżenie można

uzyskać rozważając dwa ekstremalne przypadki: 

� producenci energii zupełnie nie koordynowali

swoich strategii,

� producenci doskonale współpracowali przy okre-

ślaniu zmiennych strategicznych.

Jeśli decyzje strategiczne nie są koordynowane, to

zmienna k jest bliska zeru. Oznacza to, że „przeciętne

przedsiębiorstwo” (marża 50%, udział w rynku 10%)

stykało się z elastycznością cenową poniżej 0,5. 

Pełna koordynacja strategiczna oznacza, że dzie-

sięć przedsiębiorstw działających w branży (dzie-

więć dużych oraz pozostałe mniejsze traktowane ja-

ko jedno) osiągają marże jak monopolista, czyli in-

deks Lernera monopolisty i oligopolistów są równe:

Ze względu na tajemnicę statystyczną nie można

posłużyć się informacjami o pojedynczych podmio-

tach. Przyjmując średni udział w rynku na poziomie

10% okazuje się, że współczynnik k w przypadku peł-

nej koordynacji wynosi 9. Przy koordynacji strategicz-

nej na tym poziomie elastyczność cenowa wynosi -2. 

Zawężono zakres możliwych wartości elastyczno-

ści cenowej i koordynacji strategicznej. Elastyczność

nie może przekraczać -2, a koordynacja jest w prze-

dziale od 0 do 9. We wnioskach z artykułu przedsta-

wiono hipotezy dotyczące popytu i możliwych spo-

sobów koordynacji strategicznej. 

DDyysskkuussjjaa  ii wwnniioosskkii

Zmiana zakresu regulacji między latami 2007

i 2008 nie wpłynęła zasadniczo na wyniki ekonomicz-

ne osiągane przez producentów i sprzedawców ener-

gii elektrycznej. Ci drudzy osiągają bardzo niskie lub

nawet ujemne marże, więc mimo wysokiej koncentra-

cji rynku trudno jest mówić o sile monopolistycznej. 

Producenci energii w obu okresach osiągali ceny

wyższe niż koszt krańcowy. Implikuje to siłę mono-

polistyczną. Nie można jednoznacznie stwierdzić,

czy siła ta wynika z niskiej elastyczności cenowej

popytu, czy koordynacji strategicznej – prawdopo-

dobnie jest to połączenie obu elementów. 

Za niską elastycznością cenową przemawia

wzrost rynku w obu okresach. Na pewno łatwiej jest

uzyskiwać wysokie ceny, kiedy popyt szybko rośnie.

Wysokie zapotrzebowanie zgłaszali nabywcy osta-

teczni. Dlaczego wysokie marże uzyskali tylko pro-

ducenci, a nie sprzedawcy? Doświadczenia z innych

branż wskazują, że duża część wartości dodanej

przechwytywana jest przez tych, którzy są najbliżej

klienta. Regularnie pojawiające się propozycje ogra-

niczania marż sieci detalicznych i regulacje prawne

ograniczające ich możliwości narzucania warunków

handlowych potwierdzają tę prawidłowość. 

Drugim argumentem uprawdopodabniającym te-

zę o niskiej elastyczności cenowej popytu są ograni-

czone moce produkcyjne w połączeniu z faktem, że

jest tylko jeden producent energii elektrycznej, któ-

ry więcej wytwarza niż sprzedaje nabywcom osta-

tecznym w ramach swojej pionowo zintegrowanej

grupy. W konsekwencji klienci nie mogli zmienić do-

stawcy, więc godzili się płacić cenę zapewniającą

wysoką marżę. Pozostanie tajemnicą producentów,

na ile ich gotowość do zdobywania nowych klientów

była ograniczona przez brak możliwości technicz-

nych zwiększania podaży – co mogło być przyczyną

niskiej elastyczności cenowej, a na ile były to inne

przyczyny np. odnoszenie się do cen lidera rynko-

wego, czyli pewna forma koordynacji strategicznej. 

Główną przesłanką do upatrywania wysokich

marż w koordynacji strategicznej jest historia rynku.

Wiele lat regulacji kosztowej sprawia, że ceny są

ustalane na podobnym poziomie. Dostawcy energii

mogli ustalać ceny na podobnym poziomie nie w wy-

niku ustaleń, tylko z pewnego rodzaju przyzwyczaje-

nia. Koordynacja miała charakter nieformalny i jako

taka nie była w żaden sposób nielegalna. 

Drugim argumentem przemawiającym za więk-

szym znaczeniem koordynacji niż elastyczności ce-

nowej są niskie wartości elastyczności, które musia-

łyby być, aby wyjaśnić wysokie marże. Trudno sobie

wyobrazić, aby w relacjach między przedsiębior-

stwami elastyczność cenowa była mniejsza niż 1. Ta-

kie wartości są spotykane, ale w przypadku takich

dóbr, jak innowacyjne leki ratujące życie, a nie pro-

dukty o wysokim stopniu wystandaryzowania. 

Podsumowując: wyjaśnienie wysokich marż przy

wytwarzaniu energii elektrycznej w 2007 r. i 2008 r. tyl-

ko warunkami popytowymi wydaje się mało przekonu-

jące. Przyjmując, że elastyczność cenowa wyniosła -1,

rynek znajdował się w połowie drogi między pełną kar-

telizacją (wskaźnik koordynacji strategicznej 9), a pełną

standardową konkurencją oligopolistyczną (wskaźnik

koordynacji strategicznej 0). Oczywiście nie można

stwierdzić na podstawie prezentowanych badań, jaki

był sposób ewentualnej koordynacji strategicznej. 
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artykule przedstawiono wybrane ele-

menty analizy odpowiedzialności eko-

nomicznej operatorów systemu prze-

syłowego i systemów dystrybucyj-

nych za bezpieczeństwo dostaw energii w aspekcie

umów zawieranych przez te przedsiębiorstwa, reali-

zowaną w ramach projektu badawczego zamawiane-

go nr PBZ-MEiN-1/2/2006 „Bezpieczeństwo elektro-

energetyczne kraju” przez Konsorcjum Politechnik:

Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów syste-

mów jest bardzo złożona, ma charakter wielopłaszczy-

znowy i wynika pośrednio lub bezpośrednio z: dyrek-

tyw Unii Europejskiej, krajowych aktów prawnych,

krajowych aktów wykonawczych (rozporządzeń wła-

ściwych ministrów), instrukcji ruchu i eksploatacji sie-

ci przesyłowej operatora systemu przesyłowego, in-

strukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opera-

torów systemów dystrybucyjnych, taryf dla energii

elektrycznej operatora systemu przesyłowego, taryf

dla energii elektrycznej operatorów systemów dystry-

bucyjnych oraz umów zawieranych między operatora-

mi a odbiorcami lub innymi przedsiębiorstwami ener-

getycznymi. W artykule przedstawiono analizę odpo-

wiedzialności ekonomicznej wynikającą z umów za-

wieranych z operatorami systemów przez odbiorców

lub inne przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące

koncesjonowaną działalność w tym sektorze (w zakre-

sie: wytwarzania energii elektrycznej, dystrybucji ener-

gii elektrycznej, obrotu energią elektryczną itp.). 

UUmmoowwyy  zzaawwiieerraannee  zz pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwaammii

eenneerrggeettyycczznnyymmii  ww zzaakkrreessiiee  eenneerrggiiii  

eelleekkttrryycczznneejj

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się, po

uprzednim przyłączeniu do sieci elektroenergetycz-

nej, na podstawie umowy sprzedaży i umowy

o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji. 

Dostarczanie energii może odbywać się również

na podstawie umowy zawierającej łącznie postano-

wienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie

usług przesyłania lub dystrybucji energii, zwanej

powszechnie umową kompleksową. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zawierają z od-

biorcami następujące umowy:

� umowę o przyłączenie,

� umowę sprzedaży energii elektrycznej,

� umowę o świadczenie usług dystrybucji,

� umowę o świadczenie usług przesyłowych,

� umowę sprzedaży energii elektrycznej i świad-

czenia usług przesyłowych,

� umowę sprzedaży energii elektrycznej i świad-

czenia usług dystrybucji.

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów syste-

mu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych za

bezpieczeństwo do-

staw wynika w głów-

nej mierze z umów

o świadczenie usług

przesyłania lub dys-

trybucji lub z części

dotyczącej wymie-

nionej usługi zawar-

tej w umowie kom-

pleksowej. 

Warunkiem za-

warcia wymienio-

nych umów jest

przyłączenie do sieci

na podstawie umo-

wy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Po-

stanowienia tej umowy w znacznym stopniu deter-

minują postanowienia umowy o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji. Mogą również ograni-

czyć lub zwiększyć odpowiedzialność ekonomiczną

operatora w przyszłości.
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UUmmoowwaa  oo śśwwiiaaddcczzeenniiee  uussłłuugg  pprrzzeessyyłłaanniiaa

lluubb  ddyyssttrryybbuuccjjii  eenneerrggiiii  eelleekkttrryycczznneejj

Usługa przesyłania lub dystrybucji energii elek-

trycznej została zdefiniowana w § 13 p. 3 rozporzą-

dzenia [R1]. Usługa ta, obejmująca korzystanie

z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej

„KSE”) (przesyłanie lub dystrybucję energii elek-

trycznej), polega na utrzymywaniu: 

� ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycz-

nej w KSE, 

� niezawodności jej dostarczania, 

� parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Ciągłość dostawy lub odbioru energii elektrycznej

jest zdolnością sieci elektroenergetycznej do zapew-

nienia dostawy lub odbioru energii elektrycznej

o określonej jakości i niezawodności. Jest ona zwią-

zana z następującymi działaniami operatora syste-

mu: bilansowaniem w każdej godzinie doby popytu

i podaży energii elektrycznej, świadczeniem usług

systemowych oraz zapewnieniem odpowiedniej

struktury sieci zamkniętej.

Niezawodność dostaw jest zdolnością do zapew-

nienia dostawy energii elektrycznej w określonym

miejscu dostarczania. Jest ona zależna głównie od:

struktury węzła (liczba linii w węźle, rodzaj rozdziel-

ni), struktury sieci w otoczeniu węzła oraz przyłącza,

a także od wskaźników pewności pracy poszczegól-

nych elementów sieci. Niezawodność może być cha-

rakteryzowana różnymi wskaźnikami. W najprost-

szym przypadku jako standardowe parametry nieza-

wodności dostawy energii przyjmuje się dla każdego

miejsca dostarczania energii elektrycznej w odniesie-

niu do przerw awaryjnych: roczny łączny czas trwa-

nia przerw w dostawie energii oraz dopuszczalny

czas trwania jednej przerwy w dostawie energii.

Długoterminowa pewność dostaw energii elek-

trycznej określana jest za pomocą wybranego parame-

tru. Jest nim często margines mocy, wyznaczany jako

nadwyżka mocy osiągalnej jednostek wytwórczych

w kraju i zagranicą, którymi może dysponować opera-

tor systemu przesyłowego, nad zapotrzebowaniem

szczytowym w KSE uwzględniającym długotrwały

eksport. Zgodnie z wymaganiami UCTE (Union for the

Coordination of Transmission of Electricity – Unia ds.

Koordynacji Przesyłu Elektryczności w Europie) mar-

gines mocy powinien wynosić nie mniej niż 24%.

Warunki świadczenia usługi przesyłania lub dys-

trybucji przez operatora systemu przesyłowego lub

dystrybucyjnego określają:

� koncesja,

� taryfa, 

� umowa o świadczenie usług przesyłania lub dys-

trybucji energii elektrycznej lub umowa komplek-

sowa, 

� instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej

lub dystrybucyjnej (§ 13 p. 1 [R1]).

W świetle § 13 p. 4 rozporządzenia [R1] właściwy

operator systemu świadczący usługę przesyłania lub

dystrybucji energii elektrycznej dostarcza energię elek-

tryczną zgodnie z obowiązującymi standardowymi pa-

rametrami technicznymi zdefiniowanymi w § 38 [R1]

i na warunkach określonych w umowie o świadczenie

usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej

lub w umowie kompleksowej. W celu ograniczenia

skutków przerw w dostawie energii u odbiorców zobo-

wiązano przedsiębiorstwo energetyczne do powiada-

mia odbiorców o terminach i czasie planowanych

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie,

określonej w § 42 p. 4 [R1]. Ponadto w sytuacji wystą-

pienia awarii zobowiązano do niezwłocznego przystą-

pienia do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w do-

starczaniu energii elektrycznej.

Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dys-

trybucji może być zawierana pomiędzy: 

� operatorem systemu przesyłowego lub dystrybu-

cyjnego a odbiorcą,

� operatorem systemu przesyłowego lub dystrybu-

cyjnego a wytwórcą, 

� operatorem systemu przesyłowego lub dystrybu-

cyjnego a sprzedawcą, 

� operatorem systemu przesyłowego lub dystrybu-

cyjnego a przedsiębiorstwem energetycznym po-

siadającym koncesję na przesyłanie lub dystrybu-

cję energii elektrycznej niebędącym operatorem,

� operatorem systemu przesyłowego a operatorem

systemu dystrybucyjnego. 

Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dys-

trybucji energii elektrycznej nie może być dowolnie

kształtowana przez strony. Powinna zawierać co naj-

mniej postanowienia określone w art. 5 ust. 2 [U2].

Postanowienia te określają: moc umowną i warunki

wprowadzania jej zmian, ilość przesyłanej energii

elektrycznej w podziale na okresy umowne, miejsca

dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci,

stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozli-

czeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych

stawek i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozli-

czeń, parametry techniczne energii oraz standardy

jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności

i ciągłości dostarczania energii, wysokość bonifikaty

za niedotrzymanie tych parametrów oraz standar-

dów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzial-

ność stron za niedotrzymanie warunków umowy

oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej roz-

wiązania. Ostatnie wymagania w zakresie postano-

wień umowy są szczególnie istotne z punktu widze-

nia odpowiedzialności ekonomicznej operatorów. 

Ponadto umowa o świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebę-

dący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie han-

dlowe, powinna wświetle art. 5 ust. 2a [U2] zawierać dodat-

kowo, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest: 

� odbiorca – oznaczenie: 
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– wybranego przez odbiorcę sprzedawcy, z któ-

rym ma zawartą umowę sprzedaży energii elek-

trycznej, oraz zasady zmiany tego sprzedawcy;

wybrany sprzedawca musi mieć zawartą umowę

o świadczenie usług dystrybucji energii elek-

trycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego,

do którego sieci odbiorca ten jest przyłączony;

– podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą

i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez opera-

tora systemu dystrybucyjnego umowy sprze-

daży energii elektrycznej z tym sprzedawcą, na

jego rzecz i w jego imieniu, w przypadku za-

przestania dostarczania tej energii przez wy-

branego przez odbiorcę sprzedawcę,

� przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wy-

twarzaniem energii elektrycznej i przyłączone do

sieci dystrybucyjnej – oznaczenie przez to przed-

siębiorstwo podmiotu odpowiedzialnego za jego

bilansowanie handlowe, który ma zawartą umo-

wę o świadczenie usług dystrybucji energii elek-

trycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego,

do którego sieci przyłączone jest to przedsiębior-

stwo, oraz zasady zmiany tego podmiotu,

� sprzedawca:

– oznaczenie przez sprzedawcę podmiotu odpo-

wiedzialnego za jego bilansowanie handlowe,

który ma zawartą umowę o świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej z operatorem

systemu dystrybucyjnego, do którego sieci

przyłączeni są odbiorcy, z którymi sprzedawca

ma zawarte umowy sprzedaży energii elek-

trycznej, oraz zasady zmiany tego podmiotu;

– sposób przekazywania danych pomiarowych

o ilości zużytej energii elektrycznej przez od-

biorców, z którymi sprzedawca ma zawarte

umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ustawowe wymagania w zakresie kształtowania

postanowień i zapisów umowy o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zosta-

ły zawarte w formie rozszerzonej w § 20 p. 1 rozpo-

rządzenia [R5] i stanowiły dla operatorów obowiązu-

jący wzór wymaganych postanowień w tej umowie. 

Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dys-

trybucji określa:

� strony umowy,

� miejsca dostarczania energii elektrycznej,

� moc umowną w każdym miejscu dostarczania

energii elektrycznej oraz warunki jej zmiany,

� termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyło-

wych lub dystrybucji,

� grupę taryfową, według której były dokonywane

rozliczenia z tytułu świadczonych usług przesyło-

wych lub dystrybucji, warunki zmiany grupy tary-

fowej oraz wprowadzania zmian stawek opłat,

sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należ-

ności za świadczone usługi przesyłowe lub dystry-

bucji oraz terminy regulowania tych należności,

� szczegółowe dane charakteryzujące zakres i tryb

realizacji usług przesyłowych lub dystrybucji,

� sposób przeprowadzania pomiarów dostarczanej

energii elektrycznej,

� warunki zgłaszania do realizacji umowy sprzeda-

ży, a także rozliczania odchyleń między ilościami

energii elektrycznej zgłaszanymi w grafiku han-

dlowym a ilościami tej energii pomierzonymi,

� odstępstwa od standardowych parametrów tech-

nicznych energii elektrycznej oraz standardów ja-

kościowych obsługi odbiorców energii elektrycznej,

� warunki eksploatacyjno-ruchowe inne niż okre-

ślane w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,

� warunki utrzymania niezawodności dostarczania

energii elektrycznej i ciągłości jej dostarczania,

� odpowiedzialność stron za niedotrzymanie wa-

runków umowy, w tym standardów jakościowych

obsługi odbiorców energii elektrycznej,

� termin ważności umowy oraz postanowienia do-

tyczące zmiany warunków umowy i jej wypowie-

dzenia.

Postanowienia umowy o świadczenie usług prze-

syłania lub dystrybucji mają kluczowe znaczenie dla

odpowiedzialności ekonomicznej operatorów syste-

mów za bezpieczeń-

stwo dostaw energii.

Szczególnie istotne są

te, które określają wa-

runki utrzymania nie-

zawodności dostarcza-

nia energii elektrycz-

nej i ciągłości jej do-

starczania oraz odpo-

wiedzialność stron za

niedotrzymanie wa-

runków umowy.

Projekty umów

o świadczenie usług

przesyłania lub dys-

trybucji energii elek-

trycznej lub projekty

wprowadzenia zmian

w zawartych w tych

umowach, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat

określonych w zatwierdzonych taryfach, powinny

być niezwłocznie przesłane odbiorcy (drugiej stro-

nie umowy).

W sytuacji, gdy w zawartych umowach operator

pragnie wprowadzić zmiany, wraz z projektem

zmienianej umowy należy przesłać pisemną infor-

mację o prawie do wypowiedzenia umowy.

W umowie o świadczenie usług przesyłania lub

dystrybucji energii elektrycznej bardzo istotne jest

pojęcie mocy umownej, która jest mocą czynną pobie-

raną lub wprowadzaną do sieci określaną w sposób

odmienny w zależności od tego, między jakimi stro-

nami jest zawierana (§ 2 [R1]). W umowie o świad-
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czenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elek-

trycznej lub umowie kompleksowej określana jest ja-

ko wartość maksymalna, wyznaczana w ciągu każdej

godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości

tej mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych.

W umowie o świadczenie usług przesyłania energii

elektrycznej, zawieranej pomiędzy operatorem syste-

mu przesyłowego a operatorem systemu dystrybucyj-

nego, określana jest jako średnia z maksymalnych

łącznych mocy średniogodzinnych pobieranych przez

danego operatora systemu dystrybucyjnego w miej-

scach dostarczania energii elektrycznej z sieci przesy-

łowej (miejsca przyłączenia sieci dystrybucyjnej do

sieci przesyłowej) wyznaczoną na podstawie wska-

zań układów pomiarowo-rozliczeniowych. W umowie

o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej,

zawieranej pomiędzy operatorem systemu przesyło-

wego a operatorem systemu dystrybucyjnego, dla

miejsc dostarczania energii elektrycznej niebędących

miejscami przyłączenia sieci dystrybucyjnej do sieci

przesyłowej określana jest jako wartość maksymalna

ze średnich wartości tej mocy w okresie godziny. Moc

umowna ma wpływ na wysokość stawki opłaty za re-

alizację usługi przesyłania lub dystrybucji.

Zgodnie z § 15 p. 1 rozporządzenia [R1] określo-

ne w umowie o świadczenie usług przesyłania lub

dystrybucji postanowienia dotyczące ilości przesyła-

nej energii elektrycznej powinny uwzględniać: spo-

sób określania i rozliczania niezbilansowanej energii

elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu, pod-

miot odpowiedzialny za rozliczanie niezbilansowa-

nej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej

z systemu oraz sposób zgłaszania informacji o umo-

wach sprzedaży energii elektrycznej.

Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zapew-

nienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawar-

cia umowy kompleksowej, na zasadach równopraw-

nego traktowania, z odbiorcą energii elektrycznej

w gospodarstwie domowym, niekorzystającym

z prawa wyboru sprzedawcy i przyłączonym do sie-

ci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego

w koncesji sprzedawcy z urzędu.

Operator systemu przesyłowego lub operator sys-

temu dystrybucyjnego jest obowiązany do zawarcia

ze sprzedawcą z urzędu umowy o świadczenie usługi

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w ce-

lu dostarczania energii odbiorcy energii elektrycznej

w gospodarstwie domowym, któremu sprzedawca

z urzędu jest obowiązany zapewnić świadczenie usłu-

gi kompleksowej (art. 5a ust. 2 [U2]).

W sprawach spornych dotyczących odmowy za-

warcia m.in. umowy: o przyłączenie do sieci,

o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji

energii odbiorcy przysługuje możliwość odwołania

się do Prezesa URE, który na wniosek strony roz-

strzyga sporne kwestie (art. 8 ust. 1 [U2]). Prezes

URE jest bowiem organem administracji publicznej

uprawnionym do rozstrzygnięcia kwestii, czy na da-

nym przedsiębiorstwie energetycznym ciąży obo-

wiązek zawarcia określonej umowy. Ponadto

w przypadku braku osiągnięcia porozumienia po-

między stronami umowy odnośnie jej warunków,

Prezes URE jest zobowiązany do ukształtowania tre-

ści konkretnej umowy. 

Przyznana Prezesowi URE kompetencja do roz-

strzygania wskazanych sporów jest szczególnie istot-

na w sytuacji, gdy stroną umowy jest odbiorca, bo-

wiem pozwala na jego ochronę. W stosunkach z przed-

siębiorstwem energetycznym znajduje się on często

na słabszej pozycji.

Dzięki ingerencji

Prezesa URE w treść

kształtowanej umo-

wy chroniona jest

równorzędna pozy-

cja stron podczas za-

wierania umowy cy-

wilnej, jaką są umo-

wy: o przyłączenie

do sieci czy o świad-

czenie usług przesy-

łania lub dystrybucji

energii. Przy czym

w procesie kształto-

wania przez Prezesa

URE treści umowy

podstawową zasadą jego działań jest zobowiązanie

wynikające z art. 23 ust. 1 [U2] polegające na równo-

ważeniu interesów obu stron. 

W przypadku braku uzgodnienia zapisów umowy

pomiędzy odbiorcą a operatorem, postanowienia

umowy może określić Prezes URE, w drodze decyzji

administracyjnej, od której przysługuje odwołanie

do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawione procedury mają zastosowanie

szczególnie w odniesieniu do wspomnianych w dal-

szej części umów negocjowanych.

OOddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  eekkoonnoommiicczznnaa  ooppeerraattoorróóww

ww rraammaacchh  uummoowwyy

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów zo-

stała przedstawiona w aspekcie relacji operator –

odbiorca. Operatorzy systemów: przesyłowego

i dystrybucyjnych ponoszą odpowiedzialność ekono-

miczną za bezpieczeństwo dostaw energii w ramach

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystry-

bucji lub umowy kompleksowej. W umowach tych

zawarte są postanowienia dotyczące standardów ja-

kościowych energii elektrycznej oraz standardów

dotyczących niezawodności dostaw. Mogą być rów-

nież zawarte, zgodnie z wymaganiami odbiorcy, po-

stanowienia dotyczące standardów podwyższonej

pewności zasilania. Niedotrzymanie tych standar-

dów skutkuje odpowiedzialnością ekonomiczną ope-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  EKONOMICZNA OPERATORÓW SYSTEMÓW…
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ratora i wiąże się z koniecznością udzielenia przez

nich odbiorcom, na ich wniosek bonifikat i upustów,

w wysokości określonej w § 37 [R2] lub umowie

o świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji lub

umowie kompleksowej. Ponadto umowy takie mogą

zawierać dodatkowe postanowienia w zakresie od-

powiedzialności ekonomicznej operatorów za niedo-

trzymanie warunków umowy lub niewłaściwą jej re-

alizację (np. kary umowne itp.).

Poważne skutki finansowe dla operatora systemu

rodzi niedotrzymanie standardów niezawodności.

Standardowe parametry niezawodności dostawy ener-

gii dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycz-

nej obejmują dopuszczalny czas trwania jednej prze-

rwy w dostawie energii i roczny łączny czas trwania

przerw w dostawie energii i odnoszą się do przerw

długich i bardzo długich planowanych i nieplanowa-

nych. Parametry te określa się dla podmiotów zalicza-

nych do grup przyłączeniowych I, II i III oraz VI w umo-

wie, natomiast dla podmiotów zaliczanych do grup

przyłączeniowych IV i V są one określone w § 40 p. 5

[R1]. Przekroczenie tych czasów skutkuje konieczno-

ścią wypłaty bonifikat w wysokości pięciokrotności ce-

ny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła

przerwa w dostarczaniu tej energii (§ 37 p. 2 [R2]).

Przy ustalaniu postanowień umowy dotyczących

standardowych parametrów niezawodności dostawy

energii następuje konflikt interesów pomiędzy strona-

mi. Operator systemu nie jest zainteresowany, aby

znacznie zmniejszać dopuszczalne czasy: trwania jed-

nej przerwy w dostawie energii i łączny roczny czas

trwania przerw w dostawie energii w odniesieniu do

przerw długich i bardzo długich planowanych i niepla-

nowanych, bo zwiększa to jego odpowiedzialność eko-

nomiczną. Ponadto nie jest zainteresowany rozszerza-

niem swojej odpowiedzialności poza zakres przerw

długich i bardzo długich. Natomiast odbiorca pragnie

zminimalizować swoje ewentualne straty i jest zainte-

resowany, aby te czasy były jak najkrótsze i aby opera-

tor dodatkowo partycypował w kosztach jego strat po-

wstałych na skutek przerw w dostawie energii elek-

trycznej. Górą w tym konflikcie interesów jest operator

systemu, który z reguły jednostronnie narzuca treść

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybu-

cji lub umowy kompleksowej w postaci gotowych wzo-

rów umów, typowych dla szerszego kręgu odbiorców

i przygotowanych na ich bazie formularzy. Ponadto

umowa taka traktowana jest często jako tzw. umowa

adhezyjna, a więc umowa przez przystąpienie.

Skrajnym wyznacznikiem określania tych para-

metrów przez operatorów są ich wielkości dla pod-

miotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V

zawarte w § 40 p. 5 rozporządzenia [R1]. Dopusz-

czalny czas trwania jednorazowej przerwy w do-

starczaniu energii elektrycznej nie może przekro-

czyć w przypadku przerwy planowanej – 16 godzin,

a przerwy nieplanowanej – 24 godzin. Natomiast

dopuszczalny łączny, roczny czas przerw nie może

przekroczyć w przypadku: przerw planowanych –

35 godzin, a przerw nieplanowanych – 48 godzin.

Jest to stosunkowo wysoki pułap dopuszczalnego

czasu, bezpieczny dla operatorów.

W sytuacji gdy rozbieżności między oczekiwaniami

odbiorcy w zakresie niezawodności i pewności dostaw

(określone przedstawionymi wcześniej parametrami),

a możliwościami operatora w ich zaspokojeniu są duże,

a mimo tego odbiorca zdecydował się na zawarcie umo-

wy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji na

warunkach operatora, odbiorca może zabezpieczyć się

przed stratami materialnymi spowodowanymi prze-

rwami w dostawach energii poprzez zawarcie indywi-

dualnej, dostosowanej do swoich potrzeb umowy ubez-

pieczenia z zakładem ubezpieczeń chroniącej go przed

takim ryzykiem. Na rynku ubezpieczeniowym funkcjo-

nują bowiem odpowiednie klauzule, które można doku-

pić do podstawowych ubezpieczeń od żywiołów czy

awarii. Na mocy tych klauzul zakład ubezpieczeń pokry-

wa szkody powstałe wskutek przerw w dostawie me-

diów (prądu, wody, itp.). Przy czym co do zasady pokry-

wane są głównie szkody polegające na uszkodzeniu lub

zniszczeniu mienia – np. w partii produkcji na skutek

przerwania procesu technologicznego, uszkodzenie linii

produkcyjnej, itp. Ponadto są one dostępne przeważnie

dla dużych podmiotów gospodarczych dysponujących

odpowiednim potencjałem negocjacyjnym. 

Nawet jeśli zostaną przekroczone parametry do-

tyczące niezawodności dostaw, wcale nie musi się to

wiązać z odpowiedzialnością ekonomiczną operato-

ra systemu za przerwę lub przerwy w dostawie

energii. Może to nastąpić dopiero na wniosek od-

biorcy. Odbiorca może być nieświadomy przekro-

czenia tych parametrów, bo nie prowadzi statystyki

dotyczącej występujących u niego przerw w dosta-

wie energii, co często ma miejsce, a powszechne jest

w grupie odbiorców indywidualnych. Odbiorca mo-

że ponadto posiadać niewystarczający poziom wie-

dzy w odniesieniu do swoich praw i po prostu nie

wiedzieć o możliwościach uzyskania rekompensaty

finansowej za przerwę w dostarczaniu energii. Ten

brak wiedzy jest nagminny wśród odbiorców.

Wśród odbiorców indywidualnych, zwłaszcza za-

awansowanych wiekowo i niewykształconych, do-

minuje ponadto pogląd, że elektroenergetyka jest

monopolem, od którego trudno coś uzyskać i nie

warto w związku z tym występować z roszczeniami. 

Ta sytuacja związana ze stosunkowo niskim po-

ziomem świadomości, aktywności, wiedzy i oczeki-

wań odbiorcy indywidualnego jest korzystna dla

operatora systemu w zakresie jego obecnej odpo-

wiedzialności ekonomicznej i znacznie ją ogranicza.

UUmmoowwyy  nneeggooccjjoowwaannee

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów syste-

mu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych za bez-

pieczeństwo dostaw, wynikająca w głównej mierze
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z postanowień umów o świadczenie usług przesyłania

lub dystrybucji energii elektrycznej lub z części doty-

czącej wymienionej usługi zawartej w umowie kom-

pleksowej, będzie rosła wraz z postępującą liberaliza-

cją sektora elektroenergetycznego oraz ze wzrostem

świadomości, aktywności, wiedzy i oczekiwań odbior-

cy w kontaktach z operatorami systemów przesyłowe-

go i dystrybucyjnych. Będzie to oznaczało, że odbiorca

coraz częściej będzie negocjował postanowienia umo-

wy z przedsiębiorstwem energetycznym. Nastąpi więc

wzrost udziału i roli zawieranych umów negocjowa-

nych w ogólnym bilansie umów o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub

umów kompleksowych, które w przeważającej części

mają charakter adhezyjny. Wprawdzie obecnie nego-

cjacje zawieranych przez odbiorców umów z przedsię-

biorstwami energetycznymi umożliwiają obowiązują-

ce przepisy prawne, dopuszczając również istotną po-

moc Prezesa URE w tym zakresie, to jednak powszech-

na praktyka stosowana generalnie przez przedsiębior-

stwa energetyczne jest odmienna. Zawierane przez

operatora systemu z odbiorcą umowy o świadczenie

usługi przesyłania lub dystrybucji obejmują często

bezpieczny dla operatora poziom parametrów jako-

ściowych określony w § 38 p. 1 i 3 rozporządzenia

[R1], poziom dopuszczalnego czasu trwania jednora-

zowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostar-

czaniu energii elektrycznej z sieci oraz poziom do-

puszczalnego łącznego czasu trwania w ciągu roku

wyłączeń planowanych i nieplanowych. Ponadto ogra-

niczają do minimum odpowiedzialność ekonomiczną

operatorów systemów w stosunku do odbiorców m.in.

za bezpieczeństwo dostaw. W umowach negocjowa-

nych sytuacja ta może ulec zmianie na niekorzyść ope-

ratorów systemów. Poniżej przedstawiono w sposób

skrótowy tę problematykę, poruszaną wielokrotnie

w kraju m.in. w publikacji [P1].

W świetle prawa cywilnego regulowanego przez

Kodeks Cywilny [U1], umowa oznacza zgodne poro-

zumienie dwóch stron, ustalające ich wzajemne pra-

wa lub obowiązki. Jej zawarcie następuje z chwilą

uzgodnienia wszystkich postanowień. Umowa jest

zawierana: poprzez przyjęcie oferty, w wyniku prze-

prowadzonego przetargu lub poprzez rokowania

i negocjacje [P2-4]. Te sposoby zawarcia umowy czę-

sto są ze sobą powiązane i zazębiają się. Przykłado-

wo, nie przyjęcie oferty przez jej adresata, skłania

często do podjęcia negocjacji, a prowadzenie nego-

cjacji dotyczących postanowień umowy może dopro-

wadzić do przedstawienia oferty przez jedną ze

stron i jej przyjęcia – przez drugą. 

Procedury zmierzające do zawarcia umowy są ela-

styczne i umożliwiają ich dostosowanie do konkret-

nych potrzeb stron przyszłej umowy. Niewykonanie

obowiązków wynikających z umowy powoduje od-

powiedzialność cywilnoprawną, a właściwym do roz-

strzygnięcia sporów powstałych na tle wykonania

postanowień umowy jest sąd powszechny [U1].

Podstawowymi zasadami tworzenia umowy są:

równość stron umowy i swoboda zawierania umów

oznaczająca m.in. swobodę kształtowania treści

umowy [P2-4]. Ta swoboda w odniesieniu do umów

zawieranych pomiędzy operatorami systemów a od-

biorcami czy innymi przedsiębiorstwami energe-

tycznymi podlega pewnym ograniczeniom związa-

nym z ustawą [U2].

Obecnie dość powszechne jest zjawisko ograni-

czania przez operatorów systemów oraz inne przed-

siębiorstwa energetyczne swobody zawierania

umów z odbiorcami. Projekty umów, przedstawiane

odbiorcom przez przedsiębiorstwa energetyczne,

traktowane są często jako tzw. umowy adhezyjne,

a więc są to umowy przez przystąpienie i mogą być

zawierane w trybie ofertowym [P1]. Przykładowo,

w świetle stosowanej powszechnie praktyki odbior-

ca (np. podmiot gospodarczy), który chce stać się

stroną umowy i pozyskać energię elektryczną dla

swoich potrzeb, może przeważnie jedynie przyjąć

lub odrzucić umowę w całości. Często nie ma bo-

wiem żadnego wpływu lub bardzo ograniczony

wpływ na poszczególne jej postanowienia.

Operatorzy systemów, podobnie jak inne przed-

siębiorstwa energetyczne, mają z reguły skłonność

do jednostronnego narzucania treści umów o cha-

rakterze masowym (przyłączenie do sieci, świadcze-

nie usług dystrybucji, świadczenie usług przesyło-

wych, kompleksowa) w postaci gotowych wzorów

umów, typowych dla szerszego kręgu odbiorców

i przygotowanych na ich bazie formularzy. General-

nie stosowanie wzorów umów przez operatorów

systemów jest korzystne, bowiem dotyczy to relacji

gospodarczych (przyłączanie, przesył, dystrybucja),

które w świetle Kodeksu Cywilnego odznaczają się

masowością, seryjnością i typowością. 

Zdarza się jednak, że we wzorach tych umów za-

warte są niekiedy postanowienia dotyczące ochrony

operatora systemu przed odpowiedzialnością za szko-

dy spowodowane niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem umowy, które na podstawie ustawy [U3]

kwestionuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów uznając je za praktykę naruszającą

zbiorowe interesy konsumentów (odbiorców). Posta-

nowienia takie zostały bowiem wpisane do rejestru

wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Przy-

kład zapisu takiego postanowienia w odniesieniu do

umowy kompleksowej jest następujący: „Sprzedawca

nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowa-

ne niewykonaniem Umowy lub nienależytym jej wy-

konaniem w przypadku działania siły wyższej (zdarze-

nia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od

woli stron uniemożliwiającego wykonanie umowy

w całości lub w części w szczególności: klęski żywio-

łowe jak pożar, powódź, huragan, sadź; akty władzy

państwowej jak stan wojenny, stan wyjątkowy; działa-

nia wojenne; akty sabotażu; strajki itp.) wystąpienia

awarii systemowej (warunki w sieci przesyłowej i roz-
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dzielczej lub taki ich stan, który wpływa lub z dużym

prawdopodobieństwem może wpłynąć na zdolność

przedsiębiorstwa do świadczenia usługi przesyłowej

i sprzedaży energii elektrycznej, który zagraża, lub

z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bez-

pieczeństwu osób i urządzeń) i awarii w sieci skutku-

jącej nieprzewidzianymi przerwami w dostarczaniu

energii elektrycznej lub w przypadku wystąpienia ko-

nieczności wykonania nieprzewidzianych prac dla za-

pobieżenia lub usunięcia skutków awarii sieci.”. Zapis

ten uznano za sprzeczny z art. 385 ust. 2 i 9 Kodeksu

Cywilnego [U1].

Projekty umów przedstawiane odbiorcom są

w świetle prawa cywilnego regulowanego przez Ko-

deks Cywilny [U1] jedynie wzorami opracowanymi

przez same przedsiębiorstwa energetyczne i możli-

wa jest negocjacja ich postanowień. W ustawie [U2]

i w rozporządzeniu systemowym [R1] wskazane zo-

stały podstawowe elementy, jakie powinny zawierać

umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystry-

bucji (art. 5 ust. 2 [U2]). 

Każda zawierana umowa o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji ma indywidualny charak-

ter. Zawiera zbiór konkretnych ustaleń, praw i obo-

wiązków łączących jej strony, tj. odbiorcę energii

elektrycznej z operatorem systemu. Umowa może

więc stanowić kompromis godzący interesy odbiorcy

energii i przedsiębiorstwa energetycznego, a nie być

w sposób jednostronny narzucana przez operatora

systemu i uwzględniać jedynie jego interesy.

Wzrost świadomości, aktywności, wiedzy i ocze-

kiwań odbiorcy w kontaktach z przedsiębiorstwami

energetycznymi sprawi, że w perspektywie czasu

zaproponowany przez nie wzór umowy będzie coraz

częściej elementem wstępnym do dalszej pracy nad

jej treścią, przystosowując obowiązujące wzory

umów do indywidualnej sytuacji i potrzeb. W przy-

padku, gdy nie dojdzie do osiągnięcia porozumienia,

umowa nie zostanie zawarta.

W sprawach spornych dotyczących odmowy za-

warcia umowy lub braku osiągnięcia porozumienia

pomiędzy stronami umowy odnośnie jej warunków

odbiorcy przysługuje możliwość odwołania się do

Prezesa URE, który na wniosek strony rozstrzyga

sporne kwestie (art. 8 ust. 1 [U2]). Procedura ta

z udziałem Prezesa URE została przedstawiona

wcześniej w kontekście umowy o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji.

WWnniioosskkii

Operatorzy systemów: przesyłowego i dystrybu-

cyjnych ponoszą odpowiedzialność ekonomiczną za

bezpieczeństwo dostaw energii na podstawie umo-

wy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji

lub umowy kompleksowej.

Poważne skutki finansowe dla operatora systemu

wiążą się z niedotrzymaniem standardów niezawod-

ności określonych dla każdego miejsca dostarczania

energii elektrycznej przez dopuszczalny czas trwa-

nia jednej przerwy w dostawie energii i roczny łącz-

ny czas trwania przerw w dostawie energii dla

przerw planowanych bądź awaryjnych i odnoszą-

cych się do przerw długich i bardzo długich. 

Przy ustalaniu postanowień umowy dotyczących

standardowych parametrów niezawodności dostawy

energii widoczny jest konflikt interesów pomiędzy

stronami. Operatora systemu nie interesuje znaczne

ograniczenie dopuszczalnych czasów: trwania jednej

przerwy w dostawie energii i łącznego rocznego cza-

su trwania przerw w dostawie energii w odniesieniu

do przerw długich i bardzo długich, planowanych

i awaryjnych, bowiem zwiększa to jego odpowiedzial-

ność ekonomiczną. Ponadto nie jest on zainteresowa-

ny rozszerzaniem swojej odpowiedzialności poza za-

kres przerw długich i bardzo długich. Odbiorca zaś

ma na celu minimalizowanie swoich ewentualnych

strat i jest zainteresowany partycypowaniem opera-

tora w kosztach jego strat powstałych na skutek

przerw w dostawie energii elektrycznej (oczywiście

odbiorca chciałby, aby te czasy były jak najkrótsze).

Wygranym w konflikcie jest przede wszystkim opera-

tor systemu, narzucający treść umowy o świadczenie

usług przesyłania lub dystrybucji bądź umowy kom-

pleksowej w postaci gotowych wzorów umów.

Przekroczone parametry dotyczące niezawodno-

ści dostaw nie oznaczają automatycznej odpowie-

dzialności ekonomicznej operatora systemu za prze-

rwę/przerwy w dostawie energii. Następuje to

w momencie złożenia stosownego wniosku w tej

sprawie. Mała świadomość odbiorcy w zakresie

swoich praw w stosunku do operatora systemu, bę-

dąca wynikiem jego niewiedzy lub ograniczonej wie-

dzy powoduje, że odbiorca sam często pozbawia się

możliwości uzyskania rekompensaty finansowej za

przerwę w dostawie energii poprzez nie wystąpie-

nie z takim wnioskiem.

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów sys-

temów nie jest równoważna udokumentowanym

stratom finansowym odbiorcy powstałym na skutek

przerwy w dostawie energii. W momencie wystąpie-

nia odbiorcy z udokumentowanym roszczeniem

w stosunku do operatora systemu skala ewentualne-

go pokrycia strat u odbiorcy, bądź odrzucenie rosz-

czenia w całości lub części wynika z odpowiedzial-

ności prawnej i ekonomicznej operatora systemu

uregulowanej w umowie o świadczenie usług prze-

syłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub umo-

wie kompleksowej zawartej pomiędzy nim a wspo-

mnianym odbiorcą, oraz krajowych regulacji praw-

nych w tym zakresie. Przeważnie odpowiedzialność

ekonomiczna operatorów za przerwy w dostawie

energii jest ograniczona i wiąże się z wypłatą okre-

ślonego w umowie lub regulacjach prawnych: ekwi-

walentu za niedostarczoną energię lub stosownych

kar umownych. 
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Przy ograniczonej odpowiedzialności ekonomicznej

operatora systemu za bezpieczeństwo dostaw energii

jedyną formą pełnego zabezpieczenia odbiorcy przed

ewentualnymi stratami finansowymi wynikającymi

z przerw w dostawie energii jest zawarcie przez niego

indywidualnej, dostosowanej do własnych potrzeb

umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, chro-

niącej odbiorcę przed takim ryzykiem. W interesie za-

równo operatorów systemów, jak i odbiorców jest za-

interesowanie zakładów ubezpieczeń w stworzeniu

i opracowaniu warunków ubezpieczenia związanego

z bezpieczeństwem dostaw energii dostępnego dla

szerszego ogółu odbiorców. 

Odpowiedzialność ekonomiczna operatora syste-

mu przesyłowego i operatorów systemów dystrybu-

cyjnych za bezpieczeństwo dostaw jest obecnie

ograniczona, wiąże się to bowiem z: ochroną praw-

ną działań operatora w stanach zagrożenia systemu

wynikającą z krajowych regulacji prawnych zawar-

tych w ustawie [U2] i rozporządzeniach [R1] i [R4];

poziomem infrastruktury sieciowej przystosowanej

do występujących obecnie typowych warunków za-

potrzebowania na energię elektryczną i realizacji

wewnętrznych zadań w stanach normalnych; narzu-

caniem odbiorcy w umowie o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji lub umowie komplekso-

wej, bezpiecznego dla operatora poziomu parame-

trów dotyczących niezawodności i pewności dostaw;

stosunkowo niskim poziomem świadomości, aktyw-

ności, wiedzy i oczekiwań odbiorcy indywidualnego

w stosunku do operatorów systemów.

Odpowiedzialność ekonomiczna operatorów: sys-

temu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych za

bezpieczeństwo dostaw, wynikająca w głównej mie-

rze z postanowień umów o świadczenie usług prze-

syłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub umo-

wy kompleksowej, będzie rosła wraz z postępującą

liberalizacją sektora elektroenergetycznego i rozwo-

jem rynku energii, a także wraz ze wzrostem świa-

domości, aktywności, wiedzy i oczekiwań odbiorcy

w kontaktach z operatorami systemów: przesyłowe-

go i dystrybucyjnych. Nastąpi to w związku ze wzro-

stem udziału i roli zawieranych umów negocjowa-

nych w ogólnym bilansie umów o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, któ-

re obecnie w przeważającej części mają charakter

adhezyjny i są realizowane na warunkach zapropo-

nowanych przez operatorów systemów.
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Zasoby paliw kopalnych, wskutek nadmiernego

zużycia, ulegają stopniowemu wyczerpaniu1). Zgod-

nie z powszechnie panującym przekonaniem niewy-

czerpane są natomiast, a zdaniem niektórych wręcz

utrzymują się na stałym poziomie2), zasoby energii

odnawialnej. W niniejszym artykule autor unika po-

lemiki z powyższą tezą. Do odnawialnych źródeł

energii zalicza się m.in. energię: wiatru3), Słońca4)

i wody, przy czym ostatnia z wymienionych może

być pierwotnym źródłem energii (podczas natural-

nych procesów przemiany energii takich jak: paro-

wanie, topnienie lodu i śniegu, opady), bądź jej no-

śnikiem (prądy oceaniczne, źródła geotermalne, czy

np. pływy wód wywołane grawitacją).

Obecnie hydroenergia najczęściej jest utożsamia-

na z siłą płynącej wody wykorzystywanej do pro-

dukcji energii elektrycznej, która w przypadku wiel-

kich hydroelektrowni, takich jak np. zbudowane

wraz z Zaporą Trzech Przełomów w Chinach, może

służyć do zaspokajania potrzeb znacznych obszarów

kraju. Wspomnieć wypada, że już starożytni Grecy

wykorzystywali energię rzek do obracania kół wod-

nych, które z kolei służyły do mielenia pszenicy na

mąkę. Zaś początki współczesnego wykorzystania

energii wody łączone są z produkcją energii elek-

trycznej przez Wodospad Niagara (1881 r.), którą

stosowano do oświetlania ulic oraz z pierwszą hy-

droelektrownią na rzece Fox w stanie Wisconsin

w USA (1882 r.). Natomiast pierwszą firmą wyko-

rzystującą turbiny wodne do produkcji energii elek-

trycznej była Michigan’s Grand Rapids Electric Light

and Power Company, która uczyniła to w 1880 r. 

Hydroenergetyka jest współcześnie najbardziej

rozwiniętym spośród działów energetyki wykorzy-

stujących źródła energii odnawialnej i produkuje ok.

16% światowej energii elektrycznej (rys. 1). Jest to

najtańszy sposób produkcji energii, gdyż po wybu-

dowaniu tamy paliwo jest prawie za darmo. Wielkie

elektrownie rzeczne produkują ok. 80% energii

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych,

ale pokrywają jedynie 2% globalnego zapotrzebo-

wania na energię. Do największych producentów

energii elektrycznej z energii wodnej na świecie na-

leżą: Chiny, Brazylia, Kanada, USA i Rosja. Niektóre

kraje, jak np. Norwegia, produkcją energii elektrycz-

nej w elektrowniach wodnych pokrywają prawie

100% swojego zapotrzebowania w tym zakresie.

RRoozzwwóójj  eenneerrggeettyykkii  wwooddnneejj  nnaa  śśwwiieecciiee

Wiele krajów na świecie wykorzystuje energię wo-

dy do produkcji energii elektrycznej. Głównym powo-

dem użycia energii rzek jest jej odnawialność, nato-

miast często podnoszonym przez ekologów argumen-

tem przeciw stosowaniu elektrowni wodnych jest ich

negatywny wpływ na zmiany środowiska naturalnego,

w tym zmiany biegu rzek oraz utrudnienia dla rozwo-

ju wodnej fauny i flory. Światowy potencjał energety-

ki wodnej, którego wykorzystanie jest ekonomicznie

uzasadnione, oceniany jest na 2 270 GW, z których

obecnie wykorzystuje się jedynie ok. 850 GW, przy

czym w latach 2007-2008 energetyka wodna produ-

kowała po ok. 3 000 TWh energii elektrycznej (tab. 1).

Ze względu na niską emisję dwutlenku węgla i niskie

koszty operacyjne eksploatacji, elektrownie wodne są

najważniejszym składnikiem energy mix, spośród

przyjaznych klimatowi źródeł energii odnawialnej. Do-

tychczasowy roczny przyrost mocy w światowej hy-
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droenergetyce rzędu 1-2% nie jest imponujący,

zwłaszcza w porównaniu z przyrostem mocy w elek-

trowniach wiatrowych (20% rocznie) i elektrowniach

słonecznych (ok. 30%/rok). Światowy Fundusz Ochro-

ny Przyrody (WWF – World Wide Fund for Nature)

szacuje jednak, że do 2050 r. na całej Ziemi, bez nega-

tywnego wpływu na środowisko naturalne, wybudo-

wane zostaną dodatkowo wielkie, średnie i małe elek-

trownie wodne o łącznej mocy 370 GW. 

Obecnie ponad połowa światowego potencjału

energetyki wodnej eksploatowana jest w Azji i Ame-

ryce Południowej. Nie jest on jednak w pełni wyko-

rzystywany, np. Chiny, gdzie zlokalizowane są naj-

bogatsze źródła słodkiej wody, obejmujące 17,6%

zasobów globalnych, zagospodarowały ok. 1/3 z za-

sobów wodnych dostępnych w tym kraju mogących

dostarczać energię 450 GW (tab. 2). 

Chiny są największym światowym producentem

energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Pla-

nują one do 2020 r. zwiększyć swoje moce w tym za-

kresie do 300 GW. Wymaga to budowy każdego ro-

ku elektrowni wodnych o mocy 12 GW. 

Aktualnie realizowane na świecie projekty hydro-

energetyczne zwiększą moc generatorów zainstalo-

wanych w tym dziale energetyki o ponad 107 GW,

z czego blisko o 95 GW (ok. 90%) w samych Chinach

(tab. 3). Największe spośród realizowanych elek-

trowni wodnych budowane są wraz z Zaporą Trzech

Przełomów (rys. 2).

Także poza Chinami w najbliższej perspektywie

planowane są wielkie projekty hydroenergetyczne,

w tym np. elektrownia Wielka Inga w Demokratycz-

nej Republice Kongo (tab. 4 – str. 74), która ma być

niemal dwukrotnie większa (40 GW) od największej

hydroelektrowni chińskiej.

W USA wybudowano na rzekach ok. 80 tys. tam

(ponad 75 tys. o progu wodnym ponad 1,8 m, z któ-

rych ponad 6 tys. przekracza 15 m), jednak turbiny

do produkcji energii elektrycznej zainstalowano je-

dynie przy 2,4 tys. z nich. Ok. 860 spośród ww. wiel-
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kich tam jest wykorzystywanych do generacji energii

elektrycznej, przy czym dla 612 jest to zadanie za-

sadnicze, a dla 248 zadanie dodatkowe. Teoretyczny

potencjał hydroenergetyki w USA szacowany jest na

512 GW, co umożliwiałoby produkcję przez ten ro-

dzaj energetyki odnawialnej ponad 4 tys. TWh ener-

gii elektrycznej rocznie. Techniczne możliwości sza-

cowane są natomiast na 146,7 GW (ok. 528,5 TWh

energii elektrycznej rocznie, z których ekonomicznie

uzasadnione jest ok 376,0 TWh/rok). Administracja

Białego Domu (U.S. Department of Energy) zapowie-

działa wydanie w 2010 r. 32 mln USD na moderni-

zację istniejącej infrastruktury hydroenergetycznej,

zwiększenie jej efektywności oraz redukcję nega-

tywnego wpływu na środowisko naturalne. Dodać

należy, że w USA ponad 90% energii elektrycznej

wytwarzanej w hydroelektrowniach produkowana

jest przez niezależnych od państwa producentów

energii. W sektorze energetyki zawodowej elek-

trownie wodne wykorzystywane są do produkcji

niewielkich ilości energii jedynie w stanach: Nowy

Jork, Massachusetts, Wisconsin, Północna i Połu-

dniowa Karolina, Waszyngton i Kalifornia.

Kanada ponad połowę produkowanej u siebie

energii elektrycznej wytwarza w hydroelektrow-

niach. W kraju tym jest aktualnie ok. 2 GW mocy za-

instalowanej w małych elektrowniach wodnych, co

stanowi ok. 3% wszystkich mocy, którymi dysponuje

energetyka (67 GW). W prowincji Ontario funkcjonu-

je 67 hydroelektrowni, z których prawie połowa wy-

posażona jest w turbiny o mocy poniżej 10 MW.

W prowincji Quebec funkcjonują jeszcze mniejsze

elektrownie. W prowincjach Nowa Szkocja i Brunsz-

wik działa po ok. 40 małych elektrowni wodnych,

które dostarczają odpowiednio 11% i 20% mocy za-

instalowanych w ww. prowincjach. W Kanadzie zi-

dentyfikowano ok. 5,5 tys. miejsc, w których poten-

cjalnie mogłyby zostać zbudowane małe elektrow-

nie wodne o łącznym potencjale ok. 11 GW.

Potencjał brazylijskich elektrowni wodnych

w 2008 r. sięgał 261 GW, zaś moc zainstalowana

w 706 czynnych hydroelektrowniach przekroczyła

78 GW, co pozwoliło Brazylii wysunąć się pod tym

względem na drugie miejsce na świecie po Chinach,

a przed USA i Kanadę. Hydroenergetyka produkuje

85,5% wytwarzanej w kraju energii elektrycznej

(w 2007 r. 370,275 TWh – drugie miejsce, za China-

mi, a przed Kanadą i USA).

Rosyjska hydroenergetyka w 2003 r. generowała

157,7 TWh energii elektrycznej, w tym: 61,1 TWh

(39%) w części europejskiej Rosji, 86,8 TWh (55%)

na Syberii oraz 9,8 TWh (6%) na Dalekim Wscho-

dzie. Stanowiło to 20,7% dostępnego na terenie Ro-

sji potencjału elektrowni wodnych (część europej-

ska 48,2%, Syberia 24,8%, Daleki Wschód 3,3%).

Obecnie Rosja posiada 102 wielkie elektrownie

wodne, o mocy ponad 100 MW, które w 2008 r. po-

siadały moc zainstalowaną 45 GW oraz dostarczały

21% (165 TWh) wyprodukowanej w kraju energii

elektrycznej. Do największych w Rosji elektrowni

wodnych należą: Sajano-Szuszenskaja (8,68 GW),

Krasnojarskaja (6,0 GW), Bratskaja (4,5 GW) i Ust-

-Ilimskaja (4,32 GW). Budowane są aktualnie elek-

trownie o łącznej mocy 5,6 GW, a planowane kolej-

ne o mocy sumarycznej 8,0 GW.

Hydroenergetyka wytwarza w Indiach ponad 10%

całkowitej produkcji energii elektrycznej. Większość

tej energii pochodzi z wielkich elektrowni wodnych,

budowanych na wielkich rzekach: Brahmaputrze, In-

dusie i Gangesie. Ich potencjał szacowany jest odpo-

wiednio na: 66,1 GW, 33,8 GW i 20,7 GW, zaś rzek

w całym kraju na 148,7 GW. Największe z dotych-

czas funkcjonujących indyjskich hydroelektrowni

mają moc: Bhakara (stan Pendżab) – 1,1 GW, Nagar-

juna (Andra Pradesh) – 0,96 GW, Koya (Maharash-

tra) – 0,92 GW, Dehar (Himachal Pradesh) – 0,9 GW,

Sharavathy (Karnataka) – 0,89 MW. W zakresie ma-

łej energetyki wodnej potencjał Indii szacowany jest na

ok. 15 GW. Według stanu na 31.03.2009 r. w 674 ma-

łych elektrowniach wodnych (z turbinami o mocy do

25 MW) zainstalowana była moc 2,4 GW, a w 188 re-

alizowanych nowych projektach hydroenergetycz-

nych planowano uruchomić turbiny o łącznej mocy

0,5 GW. Do dużych indyjskich elektrowni wodnych

należą także: Kamataka – 563,5 MW, Himachal Pra-

desh – 230,9 MW, Maharashtra – 211,3 MW, Andra

Pradesh – 180,8 MW, Kerala – 133,9 MW i Uttara-

khand – 127,9 MW. Ostatnio, w 2008 r. oddano do

użytku hydroelektrownie Dul Hasti (390 MW)

i Omkareshwar (520 MW). Po zakończeniu aktualnie

realizowanych projektów najbardziej wzrośnie moc

hydroelektrowni: Kamataka – o 85,25 MW, West

Bengal – o 79, 25 MW i Uttarakhand – o 40,35 MW.

7744 BBiiuulleettyynn  UUrrzzęędduu  RReegguullaaccjjii  EEnneerrggeettyykkii  nr 6 (68) 2 listopada 2009

TTaabbeellaa  44..  Wybrane projekty hydroenergetyczne poza Chinami

Źródło: opracowanie własne.



W Norwegii ponad 98% energii elektrycznej wy-

twarzane jest w elektrowniach wodnych. Zarówno

agencje rządowe, jak i firmy prywatne wdrażają

obecnie programy redukcji kosztów i rozwoju tech-

nologii, które pozwolą Norwegii zachować pozycję

światowego lidera w hydroenergetyce.

W 2008 r. na świecie oddano do użytku małe

elektrownie wodne o mocy ok. 8 GW i wielkie elek-

trownie wodne o mocy łącznej ok. 30 GW. W związ-

ku z powyższym, łączne moce zainstalowane

w energetyce wodnej na koniec 2008 r. osiągnęły

odpowiednio: 85 GW i 860 GW oraz łącznie 945 GW.

SSttaann  ii ppeerrssppeekkttyywwyy  eenneerrggeettyykkii  wwooddnneejj

ww UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj

Hydroenergetyka jest aktualnie liderem spośród od-

nawialnych źródeł energii w produkcji energii elek-

trycznej w Unii Europejskiej. W tym celu wykorzystuje

ona energię wody płynącej w rzekach, bądź wód spa-

dających w dół z wysoko położonych zbiorników. Wy-

odrębnia się trzy główne typy elektrowni wodnych:

� zaporowe,

� przepływowe,

� szczytowo-pompowe.

W elektrowniach zaporowych tama gromadzi wo-

dę w zbiorniku, która następnie spadając w dół na-

pędza turbiny i generatory. Elektrownie przepływo-

we wykorzystują na-

turalną siłę biegu

rzek. W obu powyż-

szych przypadkach

woda wykorzystana

do napędzania turbin

odprowadzana jest

z powrotem do rzeki.

Elektrownie szczyto-

wo-pompowe do pra-

cy potrzebują dwóch

zbiorników wodnych.

W czasie małego zapo-

trzebowania na ener-

gię elektryczną (zwy-

kle w nocy) jest ona

wykorzystywana do

pompowania wody ze

zbiornika dolnego do górnego, zaś w czasie wzrostu

zapotrzebowania przepływa w kierunku odwrot-

nym, poruszając turbiny siłą swojego spadku. Moż-

na stwierdzić, że elektrownie szczytowo-pompowe

nie służą do produkcji energii, tylko do jej magazy-

nowania. Dlatego najlepsze efekty dają we współ-

pracy w parze z inną elektrownią (np. jądrową, wia-

trową lub słoneczną). Podczas małego zapotrzebo-

wania na moc prąd z tych elektrowni służy do pom-

powania wody do górnego zbiornika, zaś gdy zapo-

trzebowanie na energię elektryczną rośnie lub spa-

da moc elektrowni (wiatrowej/słonecznej), elek-

trownia szczytowo-pompowa spuszcza wodę i pra-

cuje jak elektrownia przepływowa.

Podstawowym elementem elektrowni wodnych

są turbiny wodne, w których następuje zamiana

energii potencjalnej wody w energię kinetyczną.

Turbiny, wraz z przyłączonymi do nich generatora-

mi, stanowią tzw. turbozespoły. Podstawowe typy

powszechnie obecnie wykorzystywanych turbin

wodnych to turbiny: Kaplana (dla małych spadków

wód, stosowana głównie w małych elektrowniach

wodnych), Francisa (dla średnich spadków) i Peltona

(przy dużych spadkach) (rys. 3). Wykorzystywane

są również inne typy turbin, jak np. turbiny: Banki-

-Michella (akcyjna turbina przepływowa) i Deriaza

(stosowana w elektrowniach szczytowo-pompo-

wych). Wydobywana z wody energia kinetyczna po-

ruszając łopatki turbiny wprowadzające w ruch wir-

nik, przetwarzana jest w energię mechaniczną. Tur-

biny obracając się z dużą prędkością napędzają ge-

neratory, które z kolei dokonują konwersji energii

mechanicznej na energię elektryczną. 

Elektrownie wodne, zwłaszcza dużych mocy,

zwykle są dołączone do systemu sieci przesyłowych,

mogą jednak być także wykorzystywane jako część

wyodrębnionego systemu zasilania. W pierwszym

przypadku wytworzona energia elektryczna jest

sprzedawana dystrybutorom energii, którzy dostar-

czają ją do konsumentów, zaś w systemach wyod-

rębnionych – wytworzona energia elektryczna może

bezpośrednio zasilać systemy użytkownika końco-

wego lub być magazynowana w zespołach baterii

i akumulatorów.

Całkowity teoretyczny potencjał energetyczny

rzek płynących w państwach członkowskich Unii

Europejskiej szacowany jest na 1 603 TWh/rok

(tab. 5 – str. 76). Realny potencjał techniczny unij-

nych zasobów hydroenergetycznych możliwy do
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RRyyssuunneekk  33..  Turbiny wykorzystywane w energetyce (Źródło: G.L.T.

Filho, An Overview on Small Hydro in Brazil, Global Renewable

Energy Forum, Foz do Iguaçu – Brazylia, 2008)
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wykorzystania to ok. 650 TWh/rok, a szacowany po-

tencjał ekonomiczny wynosi ok. 470 TWh/rok.

Największym teoretycznym potencjałem energe-

tycznym rzek spośród państw Wspólnoty dysponu-

ją: Włochy, Francja, Szwecja, Austria, Hiszpania

i Niemcy, a najmniejszym: Malta, Luksemburg, Da-

nia, Belgia i Holandia. Realny potencjał techniczny

zasobów hydroenergetycznych możliwych do wyko-

rzystania największy jest w: Szwecji, we Włoszech

i Francji, a najmniejszy na Malcie oraz w: Luksem-

burgu, Danii i Estonii. Natomiast szacowany poten-

cjał, którego eksploatacja jest uzasadniona ekono-

micznie największy jest w: Szwecji, we Włoszech

i Austrii, a najmniejszy na Malcie i Cyprze oraz w:

Danii, Estonii, Holandii i Luksemburgu.

Hydroenergetyka w Unii Europejskiej w 2006 r.

odpowiedzialna była za 64% produkcji energii elek-

trycznej przez odnawialne źródła energii, podczas

gdy w 2000 r. było to 85% (rys. 4 – str. 77). Udział

hydroenergetyki w produkcji energii elektrycznej

wynosił wówczas w Unii Europejskiej ponad 10%,

przy czym największy był w: Austrii, na Łotwie

i w Szwecji, zaś najmniejszy na Malcie i Cyprze oraz

w: Danii, Holandii, Estonii i na Węgrzech.

Liczne instalacje hydroenergetyczne we Francji

charakteryzują się wielką różnorodnością. Ok. 52%

elektrowni wodnych wykorzystuje energię biegu

rzek, energię spadku wód z zapory 21%, a 27% sko-

jarzonych jest z jeziorami i innymi zbiornikami wod-

nymi. Teoretyczny potencjał niemieckiej hydroener-

getyki umożliwia produkcję 120 TWh energii elek-

trycznej rocznie. Potencjał techniczny szacowany

jest na 25 TWh/rok, zaś możliwości ekonomicznie

uzasadnione na 20 TWh/rok. Francja wykorzystuje

ponad 90% potencjału energetycznego swoich rzek,

a Niemcy ok. 70%.

W Wielkiej Brytanii największe możliwości roz-

woju energetyki wodnej występują w Szkocji, która

posiada dwie sprzyjające temu cechy: górzysty teren

oraz dużą roczną ilość opadów, które sprzyjają eks-

ploatacji wielkich elektrowni wodnych. Podobne

warunki panują w Walii. Natomiast Anglia i Irlandia

Północna posiadają warunki do budowy i wykorzy-
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stywania wielu małych elektrowni wodnych. Hydro-
energetyka dostarcza w Wielkiej Brytanii ok. 2%
energii elektrycznej, z której większość generowana
jest w Szkocji. Wynika to z proporcji mocy turbin za-
instalowanych w Szkocji (pięć wielkich hydroelek-
trowni o mocy łącznej 1 050 MW oraz trzy elektrow-
nie szczytowo-pompowe o łącznej mocy 830 MW)
oraz w całym kraju (1 349 MW, nie licząc elektrow-
ni szczytowo-pompowych). Rząd wspiera rozwój
hydroenergetyki, zwłaszcza budowę małych elek-
trowni wodnych.

Niedawno rozpoczęte projekty to: Glendoe
w Wielkiej Brytanii (100 MW) i Blanca w Słowenii
(42,5 MW). Według przewidywań European Small
Hydropower Association (ESHA) moc zainstalowana
w małych elektrowniach wodnych w 2020 r. sięgnie
16 GW, czyli o 4 GW powyżej obecnego poziomu.

Małe elektrownie wodne w warunkach europej-
skich cechują się efektywnością i bezpieczeństwem,
długim cyklem życia oraz łatwością obsługi i wyso-
ką niezawodnością, przy czym są zdolne do współ-
pracy zarówno w zakresie obciążeń podstawowych,
jak i szczytowych.

Choć jeszcze nadal najpowszechniejsze są hydro-
elektrownie wykorzystujące siłę spadku wód spię-
trzonych na zaporze rzecznej, to obecnie inwesto-
rzy, w tym w Unii Europejskiej, coraz śmielej próbu-
ją wdrażać nowe technologie. Równolegle z elek-
trowniami wodnymi naukowcy rozwijają inne spo-
soby generacji energii ze światowych zasobów wod-
nych. Do najbardziej znanych należą wielkie, choć

nieliczne projekty falowe i pływowe, których łączna
moc zainstalowana na całym świecie w 2008 r. wyno-
siła zaledwie 0,3 GW, ale pozytywne doświadczenia
wskazywały na duży potencjał wzrostu. Próby w za-
kresie możliwości konwersji cieplnej mórz także po-
zwalają przypuszczać, że już wkrótce będzie możliwe
na skalę przemysłową wykorzystanie różnicy tempe-
ratur pomiędzy powierzchnią (ok. 30oC), a głębią oce-
anu, szczególnie w klimacie tropikalnym (już na głę-
bokości 300-500 m temperatura spada do ok. 7oC).

Fale morskie mogą pewnego dnia stać się jednym
z ważniejszych źródeł energii, gdyż energia, którą ofe-
rują, oceniana jest na 2 000 GW i wedle szacunków
może zaspokajać ok. 12,5% światowego zapotrzebo-
wania. Obecnie technologia ta, której rozwój wymaga
rozwiązania jeszcze wielu problemów technicznych,
rozwijana jest zaledwie w kilku miejscach na świecie,
m.in. na farmie Agucadora wzdłuż wybrzeży Portuga-
lii, na której zainstalowano trzy tubowe systemy hy-
drauliczne o mocy 750 kW każdy. Metalowe węże
morskie, w systemie o nazwie Pelemis, mają długość
150-180 m i średnicę ok. 3,5 m (rys. 5). W Wielkiej
Brytanii testowany jest system Anakonda, w którym
wykorzystywane są wytwarzane z gumy węże (rury)
o długość 200 m oraz średnicy ok. 7 m. 

Największy projekt pływowy funkcjonuje w Unii
Europejskiej w okolicach St. Malo w północnej
Francji (La Rance, o mocy 240 MW – rys. 6). Nato-
miast w Wielkiej Brytanii u wybrzeży Walii (na Ka-
nale Bristolskim koło Cardiff), kosztem 15 mld £,
rozważana jest budowa zespołu elektrowni tego ty-
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Rysunek  4.  Udział energetyki wodnej w produkcji energii elek-
trycznej w latach 2000-2006 (Źródło: opracowanie własne, na
podstawie The impact of renewable energy policy on economic
growth and employment in the European Union Final report)

Rysunek  5.  Elektrownia falowa u wybrzeży Portugalii (Źródło:
http://www.physorg.com)

Rysunek  6. Elektrownia pływowa La Rance we Francji (Źródło:
http://membres.lycos.fr/larance)



OPINIE

pu (rys. 7). Przy ujściu rzeki Severn wpadającej do

Kanału Bristolskiego występują znaczne zmiany po-

ziomu wody między przypływami i odpływami (do

15 m), co w przypadku zbudowania tam elektrowni

wodnej mogłaby zapewnić generację 8,64 GW mocy.

Aktualnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem

dla większości państw członkowskich Unii Europej-

skiej ze względów na ekonomikę jest wykorzysty-

wanie małych elektrowni wodnych, o spadzie ni-

skim i bardzo niskim, które mają znaczny udział

w europejskich zasobach hydroenergetycznych.

Możliwość taką potwierdza różnica pomiędzy eko-

nomicznie uzasadnioną wartością potencjału hydro-

energetycznego, a rzeczywistym jego wykorzysta-

niem, która wynosi ok. 250 TWh/a, co odpowiada

wartości 55 GW mocy zainstalowanej.

HHyyddrrooeenneerrggeettyykkaa  ww PPoollssccee

Hydroenergetyka nie odgrywa w Polsce znaczącej

roli, gdyż w kraju brak jest dobrych warunków hy-

drologicznych do jej rozwoju, w szczególności sprzy-

jających budowie wielkich elektrowni wodnych.

Wynika to z nizinnego ukształtowania większości

terytorium kraju, niewielkiego spadku koryta rzek,

małej ilości opadów oraz dużej przepuszczalności

gruntów. Ograniczone zasoby wody wiążą się z jej

niewielką energią, której potencjał szacuje się na

13,65 TWh/rok, a zasoby techniczne na 11,95 TWh/rok. 

Potencjał energetyki wodnej nie jest równomier-

nie rozłożony na terenie Polski, gdyż w ok. 77,6%

(9,27 TWh/rok) skupiają się na Wiśle i jej dopły-

wach, w 20,1% (2,4 TWh/rok) na Odrze wraz z do-

pływami, zaś w 2,3% (280 GWh/rok) na pozosta-

łych rzekach (głównie Pomorza i Pojezierza Mazur-

skiego). Oprócz 128 elektrowni wodnych w hydro-

energetyce zawodowej funkcjonuje w Polsce duża,

szacowana aktualnie na 5165), liczba małych elek-

trowni wodnych, których moc nie przekracza zwy-

kle 100 kW, a łączny potencjał wynosi w przybliże-

niu 1,7 TWh/rok.

W elektrowniach wodnych zainstalowane jest je-

dynie nieco ponad 2,2 GW, co stanowi niespełna

6,5% mocy zainstalowanej w elektrowniach oraz

ok. 15% naturalnych zasobów technicznych polskich

rzek. Ponad połowę mocy zainstalowanej we

wszystkich krajowych hydroelektrowniach (1,37 GW)

skupiają w sobie trzy elektrownie szczytowo-pom-

powe: Żarnowiec (716 MW – rys. 8), Porąbka

(500 MW) i Żydowo (150 MW). Elektrownie szczyto-

wo-pompowe nie na-

leżą do odnawialnych

źródeł energii. Świad-

czą one usługi regula-

cyjne, umożliwiając

reakcję w sytuacji

gwałtownego wzrostu

obciążenia systemu

elektroenergetyczne-

go oraz dostarczając

energii w szczytach

obciążenia.

Największa z elek-

trowni szczytowo-

-pompowych położo-

na jest w Żarnowcu na Pobrzeżu Kaszubskim. Wypo-

sażona jest ona w cztery hydrozespoły, każdy o no-

minalnej mocy 179 MW (w systemie pracy generato-

rowej). Poszczególne zespoły stanowią niezależne

ciągi technologiczne, które są całkowicie zautomaty-

zowane, a ich uruchamianie i wyłączanie jest realizo-

wane bezpośrednio z Krajowej Dyspozycji Mocy

RRyyssuunneekk  77.. Elektrownia na Kanale Bristolskim (Źródło:

http://www.hydroworld.com)
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5) Hydroenergetyka w Polsce, proekologia.pl, Szczecin 2009.
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RRyyssuunneekk  88..  Elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu (Źró-

dło: Google Earth)



w Warszawie. Górny zbiornik posiada 122 ha po-

wierzchni całkowitej oraz 13,6 mln m3 pojemności

użytkowej i umożliwia ciągłą pracę systemu elektro-

energetycznego przez ok. 5,5 godzin dwa razy na do-

bę (technologia wymaga ok. 6,5 godzin pracy wszyst-

kich hydrozespołów w ruchu pompowym, w celu na-

pełnienia zbiornika).

Pozostała łączna moc 899 MW zainstalowana jest

w małych i średnich elektrowniach przepływowych

i zbiornikowych (840 MW), spośród których do naj-

większych należą hydroelektrownie w: Solinie

(o mocy 200 MW – rys. 9), Włocławku (162 MW),

Czorsztynie (92 MW) i Wychowie (90 MW) oraz ma-

łych elektrowniach wodnych (59 MW). 

Zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z dyrek-

tywy 2001/77/WE w zakresie osiągnięcia przez Pol-

skę 7,5% udziału źródeł odnawialnych w produkcji

energii elektrycznej do 2010 r., na najbliższe lata

przewidywana jest m.in. intensyfikacja wykorzysta-

nia małej energetyki wodnej, do rozwoju której do-

godne warunki istnieją np. w Karpatach, Sudetach

i na Roztoczu. Ze względu na obecny kryzys ekono-

miczny hydroenergetyka nie może liczyć na znaczą-

ce wsparcie, choć nowe wodne elektrownie przepły-

wowe mogłyby przyczynić się do realizacji ww. za-

dań. Planowana jest jednak budowa zapory na Wiśle

w Nieszawie, poniżej tamy we Włocławku, której za-

daniem będzie przede wszystkim odciążenie i umoż-

liwienie modernizacji tej ostatniej.

WWnniioosskkii

Hydroenergetyka jest zaliczana do odnawialnych

źródeł energii, ponieważ wykorzystuje cykl obiegu

wody na Ziemi. Energia kinetyczna przepływu lub

spadku wód wykorzystywana jest głównie do pro-

dukcji energii elektrycznej, której ok. 3 000 TWh jest

generowanych rocznie. W co trzecim kraju na świe-

cie (66) energia wodna wytwarza ponad 50% produ-

kowanej energii elektrycznej, a w 24 z nich ponad

90%. Energia płynących rzek wykorzystywana jest

od bardzo wielu lat. Często budowa zapór na rzekach

odgrywa także inną pozytywną rolę, zabezpieczając

tereny znajdujące się poniżej jej przed zalaniem. 

Zgodnie z przewidywaniami IEA (International

Energy Agency) udział hydroenergetyki w produkcji

energii elektrycznej, w związku z dynamicznym roz-

wojem innych rodzajów energetyki odnawialnej,

w tym w szczególności wiatrowej, zmaleje w per-

spektywie średniookresowej z obecnych 16%

(w 2009 r.) do 13% w 2030 r. Większość starych za-

pór wodnych będzie wkrótce musiała zostać zmo-

dernizowanych lub rozbudowanych, co w związku

z wymianą turbin na bardziej wydajne umożliwi

częściowe wyhamowanie spadku udziału hydro-

energetyki (o 30 GW) w globalnym energy mix. 

Hydroelektrownie nie tylko produkują czystą

ekologicznie energię, ale dzięki tamom umożliwiają

również regulowanie zaopatrzenia w wodę, poprzez

gromadzenie jej i wykorzystanie w okresie suszy,

a także pozwalają powstrzymywać fale powodziowe.

Aktualnie spośród technologii hydroenergetycznych

największe znaczenie ma wykorzystanie spadku

wód. Wykorzystuje się jednak także energię pływów

morza, fal morskich oraz energię cieplną mórz,

a niedługo prawdopodobnie również energię prą-

dów oceanicznych. Ze względu na dużą różnicę po-

między ilością produkowanej energii elektrycznej,

a potencjałem ekonomicznie opłacalnym, istnieją

w Unii Europejskiej dotychczas niewykorzystane

możliwości rozwoju energetyki wodnej.

HYDROENERGETYKA W UNI I  EUROPEJSK IE J
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RRyyssuunneekk  99.. Elektrownia przepływowa w Solinie (Źródło: Google

Earth)
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W celu pobrania zestawień przedsiębiorstw posiadających koncesje w zakresie regulowanym ustawą –

Prawo energetyczne, należy:

1) wejść na stronę internetową URE (www.ure.gov.pl), wybrać podstronę dla przedsiębiorstw energetycz-

nych i nacisnąć zaznaczone pozycje;

2) na stronie, która się ukaże, można skorzystać z szybkiego wyszukiwania w celu uzyskania informacji

o podmiotach koncesjonowanych.
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