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Warunki	 funkcjonowania	 polskiej	 elektroenergetyki	
w  najbliższych	 latach	 będą	 determinowane	 przez	wytwa-
rzanie	 energii	 elektrycznej	 na	 bazie	 odnawialnych	 źródeł	
energii	 (OZE),	 zdecentralizowane	 struktury	 produkcji	
i dostaw,	wysoką	elastyczność	funkcjonowania	elektrowni	
oraz	magazynowanie	energii	elektrycznej	w ilościach	mają-
cych	znaczenie	dla	 rynku	hurtowego.	Zmiany	zasad	 funk-
cjonowania	elektroenergetyki,	a szczególnie	redukcja	kapi-
talizacji	 największych	 koncernów	 elektroenergetycznych	
oraz	pogorszenie	ich	ratingów,	sprawiły,	że	elektroenerge-
tyka	musi	pozyskiwać	finansowanie	w nowych	warunkach	
–	 następuje	 ewolucja	 od	 łatwego	 pozyskiwania	 środków	
finansowych	do	konkurowania	o kapitał	z zewnątrz	z inny-
mi	sektorami	gospodarki.	

Sytuacja	ta	skłoniła	autorów	do	podjęcia	próby	przedsta-
wienia	głównych,	a może	nawet	rewolucyjnych,	zmian	w oto-
czeniu	polskiej	elektroenergetyki	–	ze	szczególną	koncentra-
cją	na	zagrożeniach	dla	wytwarzania	energii	elektrycznej	na	
bazie	spalania	węgla,	co	bez	wątpienia	będzie	mieć	wpływ	
na	 przyszłość	 polskich	 koncernów	 elektroenergetycznych.	
Należy	też	dodać,	że	na	otoczenie	rynkowe	polskiej	elektro-
energetyki	 w  coraz	 większym	 stopniu	 wpływają	 regulacje	
unijne,	kreśląc	wręcz	jej	kierunki	rozwoju.	

Sytuacja na rynku energii elektrycznej w Europie

W 2014	r.	w Unii	Europejskiej	zmniejszył	się	w porówna-
niu	z 2013	r.	poziom	oddanych	do	użytku	mocy	produkcyj-
nych	elektrowni	o 9,6	GW	(w 2014	r.	przekazano	26,9	GW,	
w 2013	 r.	 –	36,5	GW,	w 2012	 r.	 –	44,6	GW).	Był	 to	 zatem	
kolejny	 rok	 z  rzędu,	 w  którym	 oddano	 do	 użytku	 mniej	
mocy	produkcyjnych	w  energetyce	niż	w  latach	poprzed-
nich).	W UE	inwestuje	się	głównie	w nowe	moce	wytwórcze	
na	bazie	OZE1:	elektrownie	wiatrowe	–	43,7%	nowych	mocy	
oddanych	 do	 eksploatacji	 w  2014	 r.,	 fotowoltaiczne	 –	
29,7%,	 zaś	 węglowe	 –	 12,3%	 i  gazowe	 –	 9%.	 Zaostrzanie	
celów	 unijnej	 polityki	 klimatycznej	 (wzrost	 wykorzystania	
OZE,	walka	ze	zmianami	klimatu)	sprawia,	że	główny	kieru-
nek	 inwestowania	 w  przyszłości	 skoncentrowany	 będzie	
także	 na	OZE,	 rozwijaniu	 transgranicznych	 połączeń	mię-
dzysystemowych,	 sieciach	 inteligentnych	 oraz	 innowacyj-
nych	sposobach	magazynowania	energii	elektrycznej	w ilo-
ściach	 istotnych	 dla	 rynku	 hurtowego.	 Oznacza	 to	 też	
istotne	zagrożenia	i ryzyko	dla	elektrowni	spalających	pali-
wa	kopalne.	Brak	możliwości	magazynowania	energii	elek-

trycznej	w ilościach	hurtowych	wymusza	obecnie	na	elek-
troenergetyce	 posiadanie	 rezerw	 mocy	 produkcyjnych,	
niezbędnych	 dla	 pokrycia	 niedoborów	 produkcji	 energii	
z OZE,	np.	w przypadku	zmniejszenia	siły	wiatru	czy	ograni-
czenia	nasłonecznienia.

Rozwój	OZE	w UE	charakteryzuje	 się	 trwałą	 tendencją	
wzrostową.	W  latach	2000-2014	udział	mocy	zainstalowa-
nych	w OZE	wzrósł	 z  25%	do	41,5%	mocy	produkcyjnych	
unijnej	elektroenergetyki	ogółem.	Nastąpiła	 także	zmiana	
w  strukturze	 OZE.	 Dominującą	 dotychczas	 pozycję	 elek-
trowni	wodnych	zajęły	farmy	wiatrowe	i elektrownie	foto-
woltaiczne,	charakteryzujące	się	także	znacznie	większymi	
możliwościami	rozwoju.	Trend	ten	znajduje	także	potwier-
dzenie	w zmniejszeniu	udziału	mocy	elektrowni	węglowych	
w miksie	energetycznym	UE.	Ich	udział	w latach	2000-2014	
zmalał	z 24,3%	do	18,1%.	W tym	samym	czasie	elektrownie	
gazowe	podwoiły	swoje	zdolności	produkcyjne,	chociaż	ich	
udział	wzrósł	tylko	o ok.	5	pkt.	proc.	do	22%	mocy	zainsta-
lowanych.	

Elektrownie	na	bazie	OZE	eliminują	z rynku	elektrownie	
opalane	 paliwami	 kopalnymi	 dzięki	 niskim	 kosztom	 pro-
dukcji	 (praktycznie	 zerowe	 jednostkowe	 koszty	 zmienne),	
subsydiom	pokrywającym	koszty	 stałe	 („tradycyjna”	ener-
getyka	musi	konkurować	z OZE,	które	są	subsydiowane2)	
oraz	 dzięki	 uprzywilejowaniu	w  dostępie	 do	 sieci	 i  rynku	
hurtowego	 (sprawia	 to,	 że	 np.	 ceny	 na	 hurtowym	 rynku	
energii	elektrycznej	w Niemczech	odnotowują	ujemne	war-
tości3	 np.	 -35	 euro/MWh	 w  ostatnim	 tygodniu	 2012	 r.).	
Wszystkie	 te	 zjawiska	mają	miejsce	 na	 rynku,	 na	 którym	
popyt	 na	 energię	 utrzymuje	 się	 na	 stabilnym	 poziomie	
niższym	niż	przed	2008	r.,	co	przekłada	się	na	obniżkę	cen	
energii	 elektrycznej	 na	 rynku	 hurtowym	 w  Europie	
Zachodniej:	 w  2014	 r.	 ceny	 na	 rynku	 terminowym	 we	
Francji	wynosiły	29	euro/MWh,	w Niemczech	ok.	32	euro/
MWh,	 podczas	 gdy	 w  Polsce	 około	 40	 euro/MWh,	 a  na	
Litwie	ok.	57	euro/MWh.	

W dniu	5.06.2015	r.	norweski	parlament	jednogłośnie	zdecydo-
wał	 o  sprzedaży	 udziałów,	 które	 norweski	 państwowy	 fundusz	
emerytalny	 posiada	 w  firmach	 uzyskujących	 ponad	 30%	 przy-
chodów	 z  działalności	 opartej	 na	 węglu.	 Wśród	 nich	 są	 firmy	
z Polski:	Energa,	Lubelski	Węgiel	Bogdanka,	PGE	i Tauron.	Udział	
węgla	 w  ich	 przychodach	 to	 odpowiednio	 50%,	 100%,	 91%	
i  87%4.	 Zamiast	w  przedsiębiorstwa	 zaangażowane	 „w węgiel”	
norweski	fundusz	planuje	inwestować	w OZE.	Jest	to	też	niestety	
potwierdzenie	 opinii	 o  braku	 perspektyw	 w  UE	 dla	 przedsię-
biorstw	zaangażowanych	w tzw.	brudne,	węglowe	technologie.	

Ustabilizowana	 wielkość	 zużycia	 energii	 elektrycznej,	
a także	wyższa	efektywność	energetyczna	sprawiają,	że:

 � inwestorzy	 ograniczają	 inwestycje	 w  nowe	 moce	
wytwórcze,	szczególnie	w elektrownie	opalane	paliwa-
mi	kopalnymi;

POLITYKA W DZIEDZINIE ENERGII
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Wykres 1

Udział energii wytwarzanej w instalacjach wiatrowych w 2014 r.

Źródło: ENTSO-E.

Wykres 2

Udział energii wytwarzanej na bazie OZE w 2014 r.

Źródło: ENTSO-E.
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Wykres 3

Ewolucja struktury miksu energetycznego w Niemczech w latach 2002-2014 (wg generacji)

Źródło: http://www.fraunhofer.de

Wykres 4

Ewolucja struktury miksu energetycznego w Niemczech w latach 2002-2014 (wg mocy)

Źródło: http://www.fraunhofer.de
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 � wycofywane	są	z rynku	 istniejące	moce	wytwórcze	ze	
względu	na	ceny	energii	niższe	niż	 jednostkowy	koszt	
zmienny	produkcji	(punkt	zamknięcia	produkcji);

 � podejmowane	są	wysiłki	wprowadzenia	w życie	instru-
mentów	wspierających	 zyskowność	 elektrowni	 opala-
nych	 paliwami	 kopalnymi	 czy	 elektrowni	 atomowych,	
które	są	niezbędne	dla	bezpieczeństwa	systemu	elek-
troenergetycznego	(rynki	mocy,	kontrakty	różnicowe5).

Należy	zatem	podkreślić,	że	rentowność	dużych	produ-
centów	 energii	 działających	 na	 terenie	 Unii	 Europejskiej	
stoi	 pod	 wielkim	 znakiem	 zapytania.	 Potwierdzeniem	 tej	
sytuacji	jest	to,	że	tylko	w ciągu	ostatnich	sześciu	lat	(2008-
2013)	kapitalizacja	rynkowa	pięciu	największych	producen-
tów	energii	elektrycznej	w UE	–	E.ON,	RWE,	Engie	(do	nie-
dawna	GDF	 Suez),	 EDF	 i  Enel	 –	 zmniejszyła	 się	 o  37%,	 tj.	
o ok.	 100	mld	euro6.	 Stało	 się	 to	w wyniku	drastycznego	
obniżenia	 rentowności	 elektrowni	 opalanych	 węglem,	
głównie	 z  powodu	 głębokiej	 transformacji	 rynku	 energii	
elektrycznej	zainicjowanej	przez	UE.

Rozwój	OZE	miał	przyczyniać	się	do	zwiększenia	 liczby	
miejsc	pracy.	Okazuje	się	jednak,	że	są	one	tworzone	głów-
nie	w momencie	realizacji	inwestycji.	Przykładowo	w 2013	
r.	w Niemczech	w momencie	ograniczenia	o 62%	inwestycji	
w instalacjach	fotowoltaicznych	zatrudnienie	w tym	dziale	
elektroenergetyki	 zmalało	 o  połowę,	 a  w  OZE	 ogółem	
w Niemczech	o 7%	w porównaniu	do	2012	r.	Szacuje	się,	że	
ok	2/3	miejsc	pracy	w OZE	ogółem	tworzy	właśnie	budowa	
instalacji	w zielonej	energetyce.	

Sytuacja na polskim rynku energii elektrycznej 
w 2014 r.

W 2014	r.	w Polsce	wyprodukowano	156,5	TWh	energii	
elektrycznej,	czyli	o 3,65	TWh	mniej	niż	rok	wcześniej.	Jed-
nakże	 nie	 można	 tej	 wartości	 odnosić	 bezpośrednio	 do	
zużycia	krajowego,	gdyż	może	na	nią	wpływać	także	saldo	
handlu	transgranicznego	(CBT).	Dla	sektora	elektroenerge-
tycznego	istotne	są	następujące	fakty:

 � Rozerwanie	kointegracji	popytu	na	energię	elektryczną	
ze	 wzrostem	 PKB.	 Obecnie	 w  Polsce	 wzrost	 PKB	 nie	
przekłada	się	na	wzrost	zużycia	energii	elektrycznej	(do	
niedawna	przyjmowano,	że	1%	wzrostu	PKB	zwiększa	
popyt	na	energię	elektryczną	o 0,5%).	Według	szacun-
ków	 rządu	 obserwowana	 obecnie	 tendencja	 będzie	
możliwa	do	utrzymania	do	roku	2020,	pod	warunkiem	
oszczędnego	 gospodarowania	 energią.	 Aby	 utrzymać	
ją	 po	 2020	 r.	 konieczne	 będą	 coroczne	 oszczędności	
energii	pierwotnej	na	poziomie	13,3	TWh7.

 � Zmniejszenie	 produkcji	 energii	 elektrycznej	 w  elek-
trowniach	opalanych	węglem	kamiennym	w 2014	roku	
o ponad	5%	(do	poziomu	80,2	TWh),	a w elektrowniach	
opalanych	węglem	brunatnym	o 4,82%	do	54,2	TWh.

 � Wzrost	produkcji	w elektrowniach	wiatrowych	w 2014	r.	
o  23,38%	 do	 7,18	 TWh,	 przy	 mocy	 zainstalowanej	
ponad	3,5	GW.

 � Zainstalowanie	 w  2014	 r.	 21	 MW	 mocy	 w  elektrow-
niach	solarnych8	(po	raz	pierwszy	w statystyce	Urzędu	
Regulacji	Energetyki).

Wykres 5

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w obszarze ENTSO-E w latach 2010-2014

Źródło: ENTSO-E. 
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Wykres 6

Porównanie zużycia energii elektrycznej i dynamiki PKB w Polsce w latach 1990-2014

Źródło: http://www.pse.pl/ oraz http://www.stooq.pl

Wykres 7

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w latach 2003-2014

Źródło: http://www.pse.pl
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Wykres 8

Wielkość mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych w Polsce w latach 2004-2014 (w MW)

Źródło: http://www.pse.pl

Wykres 9

Wielkość produkcji energii z OZE w Polsce w latach 2005-2014 (w TWh)

Źródło: http://www.ure.gov.pl
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 � Zmniejszenie	w 2014	r.	inwestycji	w OZE	ze	względu	na	
przedłużające	 się	 prace	 nad	 ustawą	 o  odnawialnych	
źródłach	energii.

Łączenie hurtowych rynków energii elektrycznej 
w Unii Europejskiej

Prace	związane	z łączeniem	rynków	energii	elektrycznej	
w  UE	 rozpoczęły	 się	 w  2009	 r.	 Obecnie	 w  procesie	 tym	
(market coupling)	uczestniczy	osiem	giełd	energii	elektrycz-
nej,	 które	 obejmują	 75%	 popytu	 na	 energię	 elektryczną	
w  Europie.	 Market coupling	 dotyczy	 jedynie	 rynku	 spot	
(dostawa	w dniu	następnym).

Market coupling	 zapewnia	 automatyczny	 dostęp	 do	
transgranicznych	 mocy	 przesyłowych,	 których	 koszt	 jest	
elementem	notowań	cenowych	dla	połączonego	obszaru.	
W  przypadku	 niewystępowania	 technicznych	 ograniczeń	
przesyłowych	mechanizm	ten	powinien	zapewnić	przepływ	
energii	elektrycznej	z rynków	niskich	cen	do	rynków	z wyso-
kimi	 cenami.	 Powoduje	 to	 początkowo	 wyrównywanie	
poziomu	 cen	 hurtowych	 na	 rynku	 połączonego	 obszaru,	
a  następnie	 na	 rynku	 terminowym.	 Komisja	 Europejska	
dąży	do	usunięcia	barier	w przepływie	energii	elektrycznej	
pomiędzy	 rynkami	 krajowymi	 i  regionalnym	 zarówno	 na	
rynku	spot,	jak	i terminowym.	

W połowie	 lipca	2015	 r.	Komisja	Europejska	opubliko-
wała	komunikat	otwierający	konsultacje	publiczne	propo-
zycji	 projektu	 nowej	 europejskiej	 struktury	 rynku	 energii	
elektrycznej9.	W 2016	roku	spodziewane	jest	przedstawie-
nie	przez	Komisję	szczegółowych	rozwiązań	regulacyjnych	
w  tym	 zakresie.	 Działania	 proponowane	 przez	 Komisję	
Europejską	 mają	 na	 celu	 dostosowanie	 struktur	 rynku	
energii	 do	 włączania	 coraz	 większej	 liczby	 odnawialnych	
źródeł	energii.	Komisja	zdając	sobie	sprawę	z niesterowal-
ności	pracy	 tych	 źródeł	proponuje	dla	 zwiększenia	możli-
wości	pokrycia	ewentualnych	niedoborów	wykorzystać	m.
in.	obrót	transgraniczny.	W tym	celu	mają	być	wprowadzo-
ne	zmiany	do	niektórych	dyrektyw	i rozporządzeń,	a także	
mają	 zostać	 przyjęte	 tzw.	 kodeksy	 sieciowe	wymuszające	
na	 pozostałych	 uczestnikach	 rynku	 działania	 ułatwiające	
podłączanie	 odnawialnych	 źródeł	 energii	 i  umożliwiające	
priorytetowe	odbieranie	i przesyłanie	energii	wytworzonej	
na	bazie	tych	źródeł.

Polityka powstrzymywania zmian klimatu w Unii 
Europejskiej

Na	 funkcjonowanie	 europejskiej	 elektroenergetyki	
będą	wpływać	dwa	powiązane	z sobą	zjawiska:
1)	 Reforma	 systemu	 handlu	 emisjami	 (EU	 ETS),	 mająca	

doprowadzić	do	trwałego	wzrostu	ceny	praw	do	emisji	
dwutlenku	węgla	(1	EUA	to	odpowiednik	ekwiwalentu	
emisji	jednej	tony	dwutlenku	węgla,	CO2).

2)	 Rozwój	wytwarzania	energii	elektrycznej	z OZE.

System	EU	ETS	jest	traktowany	przez	Komisję	Europej-
ską	jako	podstawowy	instrument	realizacji	celów	klimatycz-
nych,	w szczególności	ograniczenia	emisji	CO2. 

W październiku	 2014	 r.	 na	 szczycie	 Rady	 Europejskiej	
potwierdzono	 dążenie	 Unii	 Europejskiej	 do	 ograniczenia	
emisji	CO2	w przemyśle	unijnym,	aprobując	cel	redukcyjny	
na	lata	2020-2030	na	poziomie	40%	w stosunku	do	emisji	
z 1990	r.,	a dla	sektorów	objętych	EU	ETS	43%	w odniesie-
niu	 do	 poziomu	 z  2005	 roku.	 Jest	 to	 etap	 pośredni	 dla	
realizacji	 celu	 redukcji	 emisji	 CO2 o  80%	 do	 2050	 r.10 
Redukcje	emisji	powinny	wspierać	działania	ukierunkowa-
ne	na	wzrost	udziału	energii	z OZE	do	poziomu	27%	zużycia	
energii	ogółem	do	2030	r.	W 2015	r.	ustalono,	że	w ramach	
reformy	EU	ETS	zostanie	wprowadzona	tzw.	rezerwa	stabi-
lizacyjna	 (Market Stability Reserve,	 MSR),	 której	 celem	 jest	
ograniczenie	 podaży	 EUA	 na	 rynku	 i  doprowadzenie	 do	
wzrostu	 ich	ceny.	MSR	ma	zostać	uruchomiona	w 2019	r.	
(chociaż	 według	 konkluzji	 Rady	 miało	 to	 być	 w  2021	 r.).	
Zastosowanie	tego	instrumentu	powinno	doprowadzić	do	
rzeczywistej	 redukcji	 emisji	 CO2	 o  więcej	 niż	 planowane	
1,74%	 rocznie	w  okresie	 2013-2020	 oraz	 do	wzrostu	 cen	
EUA.	Jest	to	niezwykle	istotne,	gdyż	ceny	EUA	determinują	
opłacalność	 inwestycji	 w  nowe	 moce	 wytwórcze	 –	
szczególnie	 w  elektrownie	 opalane	 węglem,	 których	
konkurencyjność	maleje	w miarę	wzrostu	cen	EUA.	Warto	
przypomnieć,	że	 innym	tego	rodzaju	instrumentem,	który	
został	wprowadzony	w 2014	r.,	jest	tzw.	backloading,	pole-
gający	 na	wycofaniu	 z  EU	 ETS	 900	mln	 EUA.	 Celem	 tego	
rozwiązania	było	doprowadzenie	do	wzrostu	cen	EUA,	 co	
jednak	 nie	 nastąpiło.	 Stąd	 zatem	 podjęto	 kolejną	 próbę	
wpłynięcia	 na	 poziom	 cen	 na	 EU	 ETS	 za	 pomocą	MSR11.	
Wcześniejsze	 niż	 pierwotnie	 uzgodniono	 (planowano	
w 2021	r.,	zaś	ostatnio	ustalono,	że	wejdzie	w życie	w 2019	
r.)	 wprowadzenie	 MSR	 ma	 na	 celu	 włączenie	 do	 tego	
mechanizmu	 wszystkich	 uprawnień	 wycofanych	 czasowo	
z rynku	w ramach	backloadingu	 i  trwałe	 ich	wyeliminowa-
nie.	 Oznacza	 to,	 że	 wbrew	 pierwotnie	 przyjętym	 ustale-
niom,	wycofane już 900 mln EUA nie wróci na unijny rynek 
emisji (EU ETS),	co	spowoduje	wygenerowanie	dodatkowe-
go,	 trwałego	 impulsu	 podnoszącego	 poziom	 cen	 EUA	 –	
obecnie	jest	już	obserwowany	powolny	ich	wzrost.	

Kryzys	 finansowy	 wpłynął	 na	 spowolnienie	 gospodarcze,	 co	
znalazło	też	wyraz	w ograniczeniu	emisji	CO2.	W wyniku	tego,	
przy	stałej	podaży,	określonej	dla	drugiego	okresu	rozliczenio-
wego,	nastąpił	spadek	cen	EUA	nawet	do	3	euro.	W tym	samym	
czasie	 nastąpiło	 wycofanie	 się	 niektórych	 instytucji	 finanso-
wych	z handlu	na	EU	ETS	(np.	Barclays,	Deutsche	Bank),	głów-
nie	z powodu	zwiększenia	ryzyka	zgodności	na	rynkach	towa-
rowych	w wyniku	wejścia	w życie	nowych	regulacji	(dyrektywy	
regulujące	rynki	finansowe	oraz	wymogi	kapitałowe),	co	przeło-
żyło	 się	 na	 redukcję	 płynności	 na	 EU	 ETS.	 W  takiej	 sytuacji	
backloading	był	jasnym	sygnałem,	że	Komisja	Europejska	dalej	
postrzega	 EU	 ETS	 jako	 główny	 instrument	 osiągania	 celów	
w zakresie	redukcji	emisji	CO2.

Rezerwa	 stabilizacyjna	 (MSR)	 ma	 zdejmować	 co	 roku	
określoną	 liczbę	 EUA	 z  rynku	 w  sytuacji	 ich	 nadmiaru,	
a  w  sytuacji	 ich	 niedoboru	 z  powrotem	 wprowadzać	 na	
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Rozwój	 OZE	 w  Europie	 należy	 postrzegać	 w  dwóch	
wymiarach12:
1)	 cenowym	–	systemy	wsparcia	rozwoju	OZE,	np.	w Pol-

sce	system	certyfikatów,	a w Niemczech	system	gwa-
rantowanych	cen;

2)	 wolumenowym	 –	 pierwszeństwo	 OZE	 w  dostępie	 do	
systemu	elektroenergetycznego,	co	wpływa	na	ceny	na	
hurtowym	rynku	energii	elektrycznej,	np.	ujemne	ceny.	
Ponadto,	 wspieranie	 energetyki	 rozproszonej,	 prosu-
menckiej	 wpływa	 na	 powstawanie	 nowych,	 lokalnych	
źródeł,	 głównie	 w  instalacjach	 fotowoltaicznych,	 co	
powoduje	nie	tylko	wzrost	podaży,	ale	także	ogranicze-
nie	 popytu.	 Instalacje	 prosumenckie	 pokrywają	 część	
popytu	 klientów,	 ograniczając	 pobór	 energii	 z  sieci	
dystrybucyjnych.

Powyższe	trendy	sprawiają,	że	w warunkach	dużej	siły	
wiatru	 i  nasłonecznienia,	 pracują	 zazwyczaj	 OZE	 –	 źródła	
niesterowalne	o nieregularnej	wielkości	produkcji,	zaś	kon-

wencjonalne	 bloki	 produkcyjne	 zapewniają	 bezpieczeń-
stwo	 zasilania	 i  realizują	 usługi	 regulacyjne.	 Niesterowal-
ność	OZE,	a także	brak	możliwości	planowania	ich	produk-
cji	 w  połączeniu	 z  uprzywilejowaniem	 dostępu	 do	 sieci	
przesyłowej	sprawia,	że	pojawia	się	nadmiar	energii	elek-
trycznej	(w Niemczech	także	w godzinach	szczytowych),	co	
przekłada	 się	 na	ujemne	 ceny	 energii	 elektrycznej	w nie-
których	godzinach.	W wyniku	rozwoju	OZE	następuje	ogra-
niczenie	 tzw.	 sezonowości	 dobowej	 –	 zmniejszeniu	 ulega	
różnica	 między	 cenami	 w  godzinach	 szczytowych	 i  poza	
szczytem,	 co	 wpływa	 bezpośrednio	 na	 zyskowność	 elek-
trowni	opalanych	gazem,	których	model	biznesowy	opierał	
się	 na	 wykorzystaniu	 wysokiej	 elastyczności	 produkcji	
i wysokich	cen	w godzinach	szczytowych	(przed	rozwojem	
fotowoltaiki	 w  niektórych	 godzinach	 na	 rynku	 spot,	 czyli	
z  dostawą	 w  poszczególnych	 godzinach	 kolejnej	 doby,	
notowano	 ceny	 przekraczające	 nawet	 200	 euro/MWh).	
Praca	 źródeł/instalacji	 konwencjonalnych	 w  warunkach	

rynek.	Ta	druga	opcja	jest	jednak	wątpliwa	w świetle	dąże-
nia	do	zwiększenia	cen	EUA	oraz	rozwoju	OZE	przy	równo-
czesnym	ograniczaniu	pracy	elektrowni	opalanych	węglem	
i  wspieraniu	 inwestycyjnym	 elektrowni	 gazowych.	 Zgoda	
na	wejście	w życie	MSR	od	2019	r.	oznacza	potwierdzenie	
dążenia	Komisji	Europejskiej	i UE	do	transformacji	elektro-
energetyki	 w  kierunku	 niskoemisyjnych	 technologii	 pro-
dukcyjnych	ze	szczególnym	udziałem	OZE.	W lipcu	2015	r.	
Komisja	przedstawiła	 propozycje	dalszej	 reformy	EU	ETS,	

daleko	 bardziej	 restrykcyjnej	 niż	 uzgodniono	 podczas	
szczytu	Rady	Europejskiej	w październiku	2014	r.	Obserwu-
je	się	także	od	kilku	lat,	że	rozwój	OZE	prowadzi	do	braku	
kointegracji	cen	EUA	 i energii	elektrycznej,	co	także	może	
stanowić	 istotne	 ryzyko	 dla	 funkcjonowania	 elektrowni	
opalanych	paliwami	kopalnymi,	gdyż	wzrost	kosztów	pro-
dukcji	wywołany	wzrostem	ceny	EUA	może	powodować,	że	
ceny	 energii	 elektrycznej	 na	 rynku	 hurtowym	 nie	 będą	
wzrastały.	

Wykres 10

Kointegracja cen EUA i energii elektrycznej na rynku niemieckim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EEX/ICE.
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Wykres 11

Średnia roczna struktura cen spot w Niemczech w latach 2009-2014

Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 12

Ceny spot EPEX w porównaniu do wolumenu generacji ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych w dniu 15.04.2015

Źródło: Opracowanie własne.
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stale	 zmienianego	 obciążenia	 oraz	 częstych	 ich	 urucho-
mień	i zatrzymań	(wywoływana	rosnącym	udziałem	nieste-
rowalnych	 źródeł	 OZE)	 powoduje	 szybsze	 ich	 zużycie,	
konieczność	 częstszych	 i  kosztowniejszych	 remontów,	
a także	eksploatację	ze	znacznie	mniejszą	sprawnością	niż	
w warunkach	nominalnego	obciążenia.	

W Niemczech	został	ustanowiony	nowy	rekord	produk-
cji	w  elektrowniach	 słonecznych13	 –	 24	 991	MW	w  środę	
15.04.2015	r.	o godz.	13.00.	W tym	samym	czasie	znacząca	
była	także	produkcja	elektrowni	wiatrowych	–	24.000	MW,	
co	sprawiło,	że	w ciągu	dnia	(od	godz.	11.00	do	po	15.00)	
elektrownie	 wiatrowe	 i  słoneczne	 pokryły	 ponad	 połowę	
zapotrzebowania	ogółem	na	energię	elektryczną	w Niem-
czech.	Istotnym	słowem	jest	„środa”,	gdyż	podobne	warto-
ści	 pokrycia	 zapotrzebowania	były	 już	notowane	 –	nawet	
ponad	90%,	ale	w tym	przypadku:

 � sytuacja	ta	miała	miejsce	w dzień	roboczy,	a nie	wolny/
święto;	

 � po	raz	pierwszy	odnotowano	w godzinach	szczytowych	
ceny	ujemne	na	rynku	intraday	(-14,91	euro/MWh).

We Francji także miała miejsce sytuacja rekordowej pro-
dukcji w elektrowniach słonecznych – w niedzielę 26.04.2015 r. 
wyprodukowano w  „solarach” ponad 10% zapotrzebowania 
(ponad 4 GW).Uprawnione	jest	zatem	stwierdzenie,	że	elek-
troenergetyka	 europejska	 jest	 obecnie	 „na	 zakręcie”	 i  że	
w coraz	większym	stopniu,	wpływa	na	jej	sytuację	zmiana	
struktury	wytwarzania	–	w tym	rozwój	OZE.	A co	się	stanie,	
gdy	 będzie	 możliwe	 magazynowanie	 energii	 elektrycznej	
w ilościach	hurtowych...?

Magazynowanie energii elektrycznej

Obecnie,	w wyniku	postępu	w badaniach	nad	akumula-
torami	 litowo-jonowymi,	 zaczyna	 pojawiać	 się	 szansa	 na	
rozwój	 technologii	 magazynowania	 energii	 elektrycznej	
w ilościach	mogących	mieć	wpływ	na	funkcjonowanie	hur-
towego	rynku	energii	elektrycznej.	Główną	ideą	jest	maga-
zynowanie	 energii	 wyprodukowanej	 z  OZE.	 Wzrosłaby	
wówczas	niezależność	systemu	elektroenergetycznego	od	
wytwarzania	energii	w elektrowniach	opalanych	paliwami	
kopalnymi	–	stałyby	się	one	niepotrzebne	dla	zapewnienia	
bezpieczeństwa	zasilania.	Odpowiednio	wielkie	magazyny	
energii	elektrycznej	będą	konieczne	przy	dalszym	wzroście	
produkcji	energii	elektrycznej	w elektrowniach	wiatrowych	
i fotowoltaicznych	bez	równoległego	rozwijania	elektrowni	
konwencjonalnych.	Na	koniec	2014	r.	łączna	moc	magazy-
nów	energii	elektrycznej	na	świecie	wyniosła	ok.	500	MW	
(0,5	GW)14.	

Magazynowanie	energii	 elektrycznej	może	w przyszło-
ści	zmniejszyć	zapotrzebowanie	na	produkcję	energii	elek-
trycznej	w elektrowniach	spalających	paliwa	kopalne.	Skalę	
wyzwań	 ilustruje	 sytuacja	 w  Niemczech	 w  2013	 r.,	 kiedy	
spalono	tam	więcej	węgla	niż	pięć	lat	wcześniej.	Energetyka	
węglowa	 w  2013	 r.	 zapewniła	 bezpieczeństwo	 zasilania	
w  krajowym	 systemie	 elektroenergetycznym,	 pokrywając	
45%	 produkcji	 energii	 elektrycznej	 (najwyższy	 poziom	 od	
2007	r.,	pomimo	gwałtownego	rozwoju	mocy	zainstalowa-

nych	w OZE).	Elektrownie	węglowe	kompensowały	niedo-
bory	 zasilania	 spowodowane	 niestabilnością	 pracy	 elek-
trowni	wiatrowych	i słonecznych,	wywołujących	gwałtowne	
spadki	 napięcia	 w  sieci.	 Jednakże	 konwencjonalne	 elek-
trownie	 nie	 są	 przystosowane	 do	 takiego	 trybu	 pracy,	
muszą	one	bowiem	stale	utrzymywać	gotowość	produkcji,	
aby	 móc	 dostarczyć	 energię	 elektryczną	 w  każdej	 chwili,	
kiedy	 nie	 robią	 tego	 elektrownie	wiatrowe	 czy	 słoneczne	
(np.	nie	wieje	wiatr	czy	nie	świeci	słońce).	Są	to	dodatkowe,	
znaczne	koszty.	

W latach	2010-2013	zużycie	węgla	w niemieckiej	elektroenerge-
tyce	wzrosło	o 68%,	z czego	część	tego	wzrostu	została	spowo-
dowana	 koniecznością	 stałego	 utrzymywania	 rezerw	 mocy	
w  sieci.	 Innym	 czynnikiem	 był	 spadek	 cen	 EUA,	 co	 zwiększyło	
konkurencyjność	elektrowni	opalanych	węglem	brunatnym	(niski	
koszt	paliwa,	duża	emisyjność	CO2	skompensowana	niską	ceną	
EUA).	 Więcej	 w  Porażka Energiewende,	 Centrum	 Informacji	
o Rynku	Energii,	http://www.cire.pl/item,99853,1,0,0,0,0,0,porazka- 
energiewende.html,	 [dostęp	 9.06.2015].	 Pięć	 krajów	 spośród	
grupy	 G7	 zwiększyło	 zużycie	 węgla;	 Wielka	 Brytania,	 Niemcy,	
Włochy,	 Japonia	 i  Francja	 odnotowały	w  2013	 r.	wzrost o  16%	
w porównaniu	z 2009	r.,	Stany	Zjednoczone	nie	znalazły	się	na	tej	
liście	 tylko	 dlatego,	 że	 zwiększyły	 zużycie	 ropy	 naftowej	 i  gazu	
(rewolucja	łupkowa).

Znaczne	zwiększenie	możliwości	magazynowania	ener-
gii	 elektrycznej	 rozwiązałoby	 ten	 problem,	 neutralizując	
konieczność	zapewnienia	bezpieczeństwa	energetycznego	
bazującego	na	najtańszych	elektrowniach	węglowych.	

Potwierdzeniem	 powyższego	 stwierdzenia	 jest	 pro-
gram	rozwoju	magazynowania	energii	elektrycznej	przygo-
towany	przez	Europejską	Sieć	Operatorów	Elektroenerge-
tycznych	 Systemów	 Przesyłowych	 (European Network of 
Transmission System Operators for Electricity,	 ENTSO-E),	
która	 będzie	 wspierać	 rozwój	 instalacji	 magazynowania	
energii	 elektrycznej	 w  ramach	 dziesięcioletniego	 planu	 –	
instalacja	o mocy	minimum	225	MW	i wydajności	250	GWh	
rocznie15.	 Według	 ENTSO-E	 80%	 inwestycji	 w  magazyny	
energii	elektrycznej	powinno	wynikać	z rozwoju	OZE	w sys-
temach	 elektroenergetycznych.	 Z  technicznego	 i  ekono-
micznego	 punktu	 widzenia	 realne	 wdrożenie	 projektu	
dużych	 magazynów	 energii	 jest	 jednak	 bardzo	 odległe	
i  w  najbliższych	 latach	 tego	 rodzaju	 rozwiązań	 raczej	 nie	
należy	 się	 spodziewać.	 Jednym	 z  kluczowych	 elementów	
determinujących	 możliwości	 rozwoju	 magazynów	 energii	
są	po	prostu	ogromne	koszty.	

Postulowane przez Komisję Europejską zmiany 
zachowania odbiorców

Mimo	 zliberalizowania	 rynku	 energii	 elektrycznej	
i obniżki	cen	na	rynkach	hurtowych	wydaje	się,	że	odbiorcy	
indywidualni	nie	odnieśli	dotychczas	z tych	zmian	znaczą-
cych	korzyści.	Dzieje	 się	 tak	 z kilku	powodów.	Równocze-
śnie	z liberalizacją	rynku	pojawiło	się	coraz	więcej	drogich	
i  trudnosterowalnych	 instalacji	 wytwórczych	 energii	 ze	
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źródeł	odnawialnych,	korzystających	nadal	z hojnych	syste-
mów	wsparcia.	Często	są	to	gwarancje	odbioru	wyprodu-
kowanej	 energii	 po	 ustalonych	 cenach,	 także	 wówczas,	
kiedy	na	rynku	jest	nadmiar	energii.	

Systemy	gwarantowanych	cen	bądź	konieczność	zaku-
pu	 świadectw	 pochodzenia	 finansowane	 są	 z  rachunków	
za	 prąd	 płaconych	 przez	 klientów	 indywidualnych.	 Jeśli	
uwzględni	 się,	 że	 w  przypadku	 produkcji	 energii	 w  elek-
trowniach	 konwencjonalnych	 należy	 dokupić	 pozwolenia	
na	emisję,	których	cena	też	zaczyna	rosnąć	oraz	że	unijne	
instytucje	 stale	 zaostrzają	 normy	 ochrony	 środowiska,	
zmuszając	niektórych	wytwórców	do	wyłączania	z eksplo-
atacji	 starszych	 jednostek	 bądź	 ponoszenia	 ogromnych	
nakładów	 modernizacyjnych,	 znajdziemy	 odpowiedź	 na	
pytanie	dlaczego	presja	 konkurencyjna	 ze	 strony	 klasycz-
nych	elektrowni	słabnie.	Z  tych	 też	powodów	ceny	prądu	
dla	klientów	indywidualnych	są	wysokie.	Co	gorsza,	zakła-
dane	 wykorzystanie	 unijnego	 systemu	 handlu	 uprawnie-
niami	jako	podstawowego	narzędzia	umożliwiającego	pań-
stwom	Unii	 realizację	 celów	 klimatycznych	wyznaczonych	
na	2030	r.	 i wprowadzenie	dodatkowych	rozwiązań	utrzy-
mujących	wysoki	poziom	cen	uprawnień	do	emisji	w posta-
ci	mechanizmu	MSR	 utrzyma	 lub	wręcz	 pogłębi	 ten	 stan	
rzeczy.	Konkurencyjność	OZE	zostanie	bowiem	osiągnięta	
nie	dzięki	niższym	kosztom	 inwestycyjnym	 i  kosztom	sta-
łym16,	ale	w wyniku	podniesienia	kosztów	funkcjonowania	
jednostek	konwencjonalnych.	Wydaje	się,	że	Komisja	Euro-
pejska,	mając	świadomość	tego	faktu,	zaczyna	przygotowy-
wać	odbiorców	indywidualnych	do	wysokiego	poziomu	cen	
energii,	proponując	jedynie	metody	złagodzenia	tego	zjawi-
ska	.	Pierwszą	propozycję,	możliwość	zmiany	dostawcy	na	
tańszego,	 Komisja	 Europejska	 formułowała	 już	 w  2012	
roku17.	 Właśnie	 zmiana	 dostawcy,	 rozbudowa	 transgra-
nicznych	 połączeń	 systemów	 przesyłowych	 oraz	 szerokie	
otwarcie	rynku	na	dostawy	energii	z innych	krajów	miałyby	
spowodować	ograniczenie	wydatków	gospodarstw	domo-
wych	na	energię	elektryczną.	

Kolejne	działanie18	Komisji	Europejskiej	koncentruje	się	
na	 wzmacnianiu	 pozycji	 odbiorców	 energii	 elektrycznej.	
Według	Komisji	czerpanie	korzyści	z transformacji	sektora	
energetycznego	i obniżanie	rachunków	za	energię	utrudnia	
brak	odpowiedniej	 informacji	o kosztach	 i zużyciu	energii	
oraz	 ograniczona	 przejrzystość	 ofert,	 uniemożliwiające	
odbiorcom	 precyzyjną	 ocenę	 ich	 sytuacji	 oraz	 potencjal-
nych	 możliwości	 działania.	 Rosną	 także	 opłaty	 sieciowe	
i  podatki,	 powiększające	 rachunki	 za	 energię.	 Komisja	
uważa,	że	ograniczenia	możliwości	wyboru	wynikają	z nie-
dostatecznego	 rozwoju	 rynków	 usług	 energetycznych,	
w tym	także	związanych	z zarządzaniem	popytem.	Jej	zda-
niem	konkurencja	na	wielu	 rynkach	detalicznych	 jest	nie-
wystarczająca	i nie	jest	premiowane	aktywne	w nich	uczest-
nictwo.	Utrudnienia	w zmianie	dostawcy	działają	jak	hamu-
lec.	 Nierówny	 dostęp	 do	 informacji	 oraz	 wysokie	 bariery	
wejścia	stawiane	nowym	dostawcom	spowalniają	wprowa-
dzanie	 zaawansowanych	 rozwiązań	 technologicznych,	
takich	jak	np.	sieci	inteligentne.	Ponadto	Komisja	Europej-
ska	 uważa,	 że	 odbiorcom	 utrudnia	 się	 wykorzystywanie	
własnych	 urządzeń	 wytwórczych	 oraz	 ograniczanie	 kon-

sumpcji	energii	(efektywność	energetyczna).	Dlatego	Komi-
sja	 Europejska	 zamierza	 zaproponować	 nową	 strukturę	
rynku,	w tym	lepsze	powiązania	rynków	hurtowych	i deta-
licznych.

Strategia	Komisji	opiera	się	na	trzech	filarach:	
1)	 wzmocnienie	konsumenta,	
2)	 inteligentne	domy	i sieci,	
3)	 lepsze	zarządzanie	i ochrona	danych.	

Ponieważ	znaczna	część	energii	zużywanej	w UE	wyko-
rzystywana	 jest	 w  budynkach	 –	 głównie	 na	 ogrzewanie	
i  chłodzenie	 –	 Komisja	 sugeruje	 działania	 zwiększające	
efektywność	w tej	dziedzinie.	Kluczową	rolę	odgrywa	oczy-
wiście	modernizacja	budynków.	Niemniej,	według	Komisji,	
szersze	wykorzystanie	 prostych	narzędzi	 umożliwiających	
sterowanie	 ogrzewaniem	 –	 np.	 w  postaci	 termostatów	
może	ograniczać	zużycie	energii.	Ważna	jest	także	poprawa	
sprawności	urządzeń	gospodarstwa	domowego,	takich	jak	
bojlery,	pralki,	lodówki	czy	sprzęt	RTV.	Wprowadzenie	ety-
kietowania	energetycznego	ma	 zachęcić	producentów	do	
opracowywania	 sprawniejszych	 produktów,	 a  klientom	
dostarczyć	 informacji	 o  najbardziej	 efektywnych	 energe-
tycznie	urządzeniach.	Ważne	jest	także	indywidualne	rozli-
czanie	 odbiorców	 w  budynkach	 wielorodzinnych	 i  o  róż-
nym	 przeznaczeniu.	 Ma	 to	 szczególnie	 duże	 znaczenie	
w kwestiach	ogrzewania	i może	według	Komisji	prowadzić	
do	zmniejszenia	zużycia	energii	poprzez	zmianę	nawyków	
mieszkańców.	 Wprowadzono	 rozwiązania	 dające	 odbior-
com	prawo	do	bieżącej	i dokładnej	informacji	o ilości	zuży-
wanej	przez	nich	energii.	Ma	się	ponadto	poprawić	 infor-
macja	przekazywana	na	rachunkach	za	energię,	aby	umoż-
liwić	 odbiorcom	 porównywanie	 poszczególnych	 elemen-
tów	 rachunku,	w  tym	 także	 opłat	 sieciowych	 oraz	 podat-
ków.	 Ważne	 także	 będzie	 wprowadzenie	 liczników	 inteli-
gentnych,	 co	 w  większości	 krajów	 członkowskich	 Unii	
nastąpi	 do	 2020	 roku.	 Odbiorcy	 mają	 mieć	 także	 prawo	
upoważniać	specjalne	firmy	świadczące	usługi	energetycz-
ne	do	podejmowania	decyzji	związanych	z uczestnictwem	
w  rynku	 energii.	 Firmy	 te	 mają	 działać	 w  imieniu	 grup	
odbiorców,	uwalniając	 ich	przy	tym	także	od	wielu	proce-
dur	administracyjnych.	

Możliwość	 zmian	 dostawcy	 i  skrócenie	 tej	 procedury	
jest	 kolejnym	 sposobem	obniżania	wysokości	 rachunków	
za	energię	elektryczną.	Ponadto	Komisja	podejmuje	działa-
nia	mające	na	celu	likwidację	urzędowego	regulowania	cen	
energii	 dla	 klientów	 indywidualnych.	 Wówczas	 łatwiej	
można	 będzie	wymusić	 na	 odbiorcach	 reagowanie	 popy-
tem	na	zmianę	warunków	cenowych	na	rynku.	Elastyczne	
zachowania	 odbiorców	umożliwiłyby	wtedy	 funkcjonowa-
nie	systemu	bez	budowy	niezbędnych	stabilnych	jednostek	
wytwórczych	czy	sieci	przesyłowych.	Inny	kierunek	działań	
koncentruje	 się	 na	wspieraniu	wytwarzania	 energii	 przez	
jej	odbiorców,	którzy	staliby	się	tzw.	prosumentami,	produ-
kującymi	 energię	 elektryczną	na	własne	potrzeby,	 ale	 też	
sprzedającymi	jej	nadmiar	na	rynku.	W okresach,	kiedy	nie	
mogą	produkować,	potrzebną	energię	pobierają	z sieci	tak	
jak	dotychczas.	Takie	niekontrolowane	zmiany	dostępności	
energii	 na	 rynku	 będzie	 można	 łatwiej	 zagospodarować	
dzięki	 szerokiemu	 upowszechnieniu	 liczników	 inteligent-
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nych	 oraz	 sieci	 inteligentnych.	 Odbiorcy,	 którzy	 nie	 będą	
mieli	 możliwości	 zostać	 prosumentami,	 będą	 jednak	
musieli	 pokryć	 koszty	 generowane	 przez	 prosumentów,	
o czym	Komisja	Europejska	wydaje	się	zapominać,	wskazu-
jąc	wyłącznie	na	potencjalne	oszczędności.

Trudno	nie	odnieść	wrażenia,	że	wszystkie	proponowa-
ne	 przez	 Komisję	 Europejską	 rozwiązania	 dotyczące	
odbiorców	 bardzo	 silnie	 promują	 wykorzystywanie	 OZE,	
a wysokimi	 kosztami	 takiej	 polityki	 obciążani	 są	odbiorcy	
końcowi.	Sugerowane	metody	działania	stwarzające	możli-
wość	 obniżenia	 przez	 odbiorców	 rachunków	 za	 prąd	
wymagają	 zmiany	 przyzwyczajeń	 i  zupełnie	 odmiennego	
podejścia	 do	 wykorzystywania	 energii.	 Trzeba	 przy	 tym	
pamiętać,	 że	 pomimo	 zmian	 zwyczajów,	 odbiorcy	 stale	
będą	ponosili	dodatkowe	wydatki,	na	modernizację	budyn-
ków,	zakup	nowych	energooszczędnych	urządzeń,	sfinan-
sowanie	 liczników	 inteligentnych	 i  sieci	 inteligentnych	czy	
na	niezbędną	 i bardzo	kosztowną	przebudowę	systemów	
dystrybucyjnych	i przesyłowych	aż	po	systemy	wsparcia	dla	
jednostek	 OZE,	 w  tym	 także	 mikrogeneracji	 stosowanej	
często	przez	prosumentów.	Czy	 taki	model	 funkcjonowa-
nia	 przyjmie	 się,	 trudno	 jest	 obecnie	 jednoznacznie	 oce-
niać.	 Nie	 ma	 jednak	 wątpliwości,	 że	 zmieni	 on	 w  jakimś	
stopniu	obecne	warunki	rynkowe	i doprowadzi	do	wyraź-
nego	wzrostu	ryzyka	przy	podejmowaniu	decyzji	o dużych	
projektach	 inwestycyjnych	zarówno	w sektorze	wytwarza-
nia	energii,	jak	też	w obszarze	sieci	dystrybucyjnych	i prze-
syłowych.

Przyszłość elektrowni opalanych paliwami 
kopalnymi

Rozwój	OZE	oraz	 realizacja	celów	polityki	klimatycznej	
wpływają	na	rentowność	inwestycji	w europejskiej	elektro-
energetyce.	Obecnie	nie	można	zagwarantować,	że	nawet	
bardzo	tani	blok	wytwarzający	energię	elektryczną	będzie	
pracować	określoną	ilość	godzin	w ciągu	roku19.	

Zielona	energetyka,	a szczególnie	OZE,	ogranicza	wiel-
kość	produkcji	elektrowni	opalanych	paliwami	kopalnymi,	
gdyż	koszty	produkcji	energii	z OZE	są	określane	jako	zero-
we,	 zaś	 inne	 koszty	 są	 pokrywane	 przez	 subwencje,	 co	
sprawia,	 że	 tradycyjna	 elektroenergetyka	 musi	 konkuro-
wać	z jednostkami,	które	maja	uprzywilejowaną	pozycję	na	
rynku.	 Równocześnie	 niewielkie	 koszty	 produkcji	 energii	
z OZE	przyczyniają	się	do	obniżki	cen	na	hurtowym	rynku	
energii	 elektrycznej.	 Generalnie,	 im	 wyższy	 udział	 OZE	
w miksie	energetycznym	na	rynku,	tym	niższe	ceny	hurto-
we	(co	jednak	nie	wpływa	na	ceny	na	rynku	detalicznym).	
Zjawisko	to	powoduje	ograniczenie	rentowności	produkcji	
energii	elektrycznej	w blokach	opalanych	paliwami	kopal-
nymi.	Te	ostatnie	zaś	muszą	przeprowadzać	modernizacje,	
dostosowujące	do	zaostrzonych	norm	ochrony	środowiska	
(np.	dyrektywa	 IED20	oraz	planowane	przeglądy	konkluzji	
BAT21).	

Posiadanie	 konwencjonalnych	 bloków	 produkcyjnych,	
opalanych	paliwami	kopalnymi,	 staje	 się	obciążeniem	dla	
wyników	 ekonomicznych	 koncernów	 międzynarodowych,	

które	wskazują,	że	wytwarzanie	energii	elektrycznej	trady-
cyjnymi	technologiami	ma	przyszłość	jedynie	poza	Europą	
i Ameryką	Północną.	Stąd	w Europie	obserwuje	się	nastę-
pujące	trendy:

 � sprzedaż	aktywów;
 � zamykanie	elektrowni	gazowych	i częściowa	ich	realo-
kacja	do	innych	regionów	świata	(np.	Afryka	Północna,	
Chiny);

 � 	przenoszenie	tzw.	brudnych	aktywów	do	spółek,	któ-
rych	nie	 zalicza	 się	do	działalności	podstawowej	 kon-
cernu;

 � spisywanie	 w  straty	 wartości	 elektrowni	 opalanych	
paliwami	kopalnymi.

Koncern	E.ON	w 2014	r.	ogłosił	sprzedaż	lub	zamknięcie	ponad	
13	GW	mocy	zainstalowanej	w swych	elektrowniach	w Europie	
(ponad	25%	aktywów).	Ponadto,	w kolejnym	komunikacie	poin-
formował	o sprzedaży	ok.	4	GW	mocy	w Hiszpanii	 i Portugalii	
oraz	 ok.	 4,5	 GW	 we	 Włoszech.	 Inny	 niemiecki	 koncern	 RWE	
w  2014	 r.	 zapowiedział	 zamknięcie	 części	 swych	 elektrowni	
w związku	z trwale	niskimi	cenami	energii	elektrycznej.	W 2013	r.	
zapowiedziano	 likwidację	 ok.	 3,1	 GW	 mocy	 w  Niemczech	
i Holandii	w związku	z rozwojem	OZE.	W sierpniu	2015	r.	Polska	
Grupa	Energetyczna	odpisała	wartość	majątku	prawie	w wyso-
kości	9 mld	PLN.

Rozwój	OZE	w Polsce	oraz	zniesienie	barier	w wymianie	
transgranicznej	(tzw.	CBT,	cross border trading)	mogą	spra-
wić,	że	część	problemów	obserwowanych	obecnie	na	hur-
towych	 rynkach	 energii	 elektrycznej	 może	 wystąpić	 po	
2017	r.	także	w Polsce.	Należy	spodziewać	się	dążenia	do	
sprzedaży	 Polsce	 nadwyżki	 energii	 elektrycznej	wyprodu-
kowanej	 z  OZE	 i  znajdującej	 się	 na	 rynkach	 niemieckim	
i  skandynawskim.	 Stanie	 się	 to	 łatwiejsze	 w  przypadku	
wprowadzenia	nowej	struktury	rynku	energii	proponowa-
nej	 we	 wspomnianym	 już	 komunikacie	 Komisji	 Europej-
skiej	z lipca	2015	r.

Koncerny	 posiadające	 nowoczesne	 jednostki	 produk-
cyjne	o wysokiej	efektywności	będą	dążyć	do	maksymalne-
go	 wykorzystania	 przewagi	 technologicznej	 bazując	 na	
niskim	jednostkowym	koszcie	wytworzenia.	Niezbędne	jest	
zoptymalizowanie	 w  takiej	 sytuacji	 kosztów	 stałych	 oraz	
zapewnienie	niskiego	kosztu	paliwa	i ograniczenie	kosztów	
emisji	CO2 –	szacuje	się,	 że	nowoczesne	 technologie	pro-
dukcji	 bazujące	 na	 węglu	mogą	 także	 przyczyniać	 się	 do	
redukcji	 emisji	 CO2:	 dla	 węgla	 brunatnego	 o  26%	 do	 ok.	
850	kg	CO2/MWh,	zaś	dla	węgla	kamiennego	o 25%	do	ok.	
750	 kg	 CO2/MWh.	 W  ten	 sposób	 będzie	 możliwe	
zagwarantowanie	niezbędnej	liczby	godzin	pracy	instalacji	
w  roku	 i  minimalnego	 poziomu	 rentowności.	 Generalnie	
ważne	 jest	doprowadzenie	do	maksymalnej	obniżki	kosz-
tów	stałych	i zwiększenia	elastyczności	bloków	produkcyj-
nych	 przy	 założeniu	 zbliżonych	możliwości	 redukcji	 kosz-
tów	zmiennych	produkcji	w ramach	zastosowanej	techno-
logii.	

Istotna	 jest	 zatem	odpowiedź	 na	 pytanie	w  co	 należy	
inwestować,	aby	zagwarantować	zarówno	pewność	zasila-
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nia	w  energię	 elektryczną	 klientów	 elektroenergetyki,	 jak	
i  rentowność	 samego	 sektora	 elektroenergetyki.	 Budowa	
elektrowni	opalanej	paliwem	kopalnym	czy	elektrowni	ato-
mowej	 związana	 jest	 z  perspektywą	 ich	 pracy	 do	 40,	
a w drugim	przypadku	do	60	lat.	Analizując	przedstawione	
wcześniej	 trendy	 w  otoczeniu	 elektroenergetyki	 należy	
zatem	brać	pod	uwagę	możliwość	wzrostu	cen	EUA	–	czyli	
kosztu	zmiennego	produkcji	energii	elektrycznej,	oraz	brak	
korelacji	cen	energii	elektrycznej	i EUA,	co	może	sprawić,	że	
produkcja	 energii	 na	 bazie	 spalania	 węgla	 po	 roku	 2030	
będzie	nieopłacalna.	 Już	dziś	udział	OZE	w miksie	energe-
tycznym	w elektroenergetyce	wynosi	14%.	Szacuje	się,	 że	
dalszy	rozwój	elektrowni	wiatrowych	do	poziomu	ok.	6	GW	
mocy	może	prowadzić	do	braku	korelacji	cen	EUA	i energii	
elektrycznej	w Polsce	(chociaż	w 2015	r.	 już	jest	obserwo-
wana	obniżka	cen	energii	elektrycznej	na	hurtowym	rynku	
energii	 elektrycznej	 w  Polsce,	 przy	 wzroście	 cen	 EUA).	
Można	 przyjąć	 że	 istotny	 wolumen	 energii	 elektrycznej	
będzie	produkowany	w Polsce	przez	elektrownie	wiatrowe	
usytuowane	na	Morzu	Bałtyckim.	Ponadto	w dłuższej	per-
spektywie	 OZE	 mogą	 znaleźć	 zastosowanie	 także	 w  cie-
płownictwie.	 Stąd	 istotne	 jest	 wypracowanie	 odpowiedzi	
na	pytanie	o przyszłość	tzw.	elektrowni	konwencjonalnych	
–	najistotniejszym	zagadnieniem	jest	to,	czy	elektrownie	te	
utrzymają	 w  przyszłości	 swą	 obecną	 pozycję	 (podstawa	
systemu	elektroenergetycznego),	 czy	będą	raczej	 funkcjo-
nowały	 jako	 rezerwa	 ubezpieczająca	 pracę	 instalacji	 na	
bazie	OZE	i źródeł	rozproszonych	(głównie	prosumentów).	
Kluczem	do	odpowiedzi	na	to	pytanie	jest	przyszłość	tech-
nologii	 magazynowania	 energii	 elektrycznej.	 Szczególnie	
ważna	 jest	 rysująca	 się	 szansa,	 że	 w  perspektywie	
średniookresowej	 produkcja	 energii	 elektrycznej	 z  paneli	
fotowoltaicznych,	czy	farm	wiatrowych	nie	będzie	wymaga-
ła	wsparcia	ze	strony	państwa.	

Jednym	 z  elementów	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	
elektroenergetycznego	w warunkach	przejścia	do	elektro-
energetyki	 bezemisyjnej	 forsowanej	 przez	 Komisję	 Euro-
pejską	 jest	 integracja	 regionalnych	 rynków	 energii	 elek-
trycznej	 i  rozbudowa	europejskiego	 systemu	przesyłowe-
go.	Powinno	to	zdaniem	Komisji	zapewnić	m.	in.	ogranicze-
nie	kosztów	integracji	europejskich	rynków	OZE	z europej-
skim	rynkiem	energii	elektrycznej.	KE	dąży	do	ograniczenia	
instrumentów	 wspierających	 tzw.	 „brudne”	 technologie	
produkcji.	 Stąd	 pod	 znakiem	 zapytania	 należy	 postawić	
możliwość	łatwego	rozwoju	tzw.	rynków	mocy	w Polsce.	KE	
uważa,	że	instrumenty	wspierające	rozwój	mocy,	które	są	
pewnego	rodzaju	rezerwą	dla	systemu	elektroenergetycz-
nego,	 powinny	 być	 rozwijane	 jedynie,	 kiedy	mechanizmy	
przesyłania	 energii	 elektrycznej	 pomiędzy	 regionami	 nie	
zapewnią	 bezpieczeństwa	 zasilania.	 Podejście	 takie	 jest	
niezwykle	 niebezpieczne	 dla	 polskiej	 elektroenergetyki,	
gdzie	 większość	 mocy	 wytwórczych	 bazuje	 na	 spalaniu	
węgla.	 W  sytuacji	 wzrostu	 cen	 EUA	 i  braku	 korelacji	 cen	
EUA	 z  cenami	 energii	 elektrycznej	 może	 się	 okazać,	 że	
staną	się	one	nierentowne,	a zapewnienie	bezpieczeństwa	
zasilania	 zostanie	 teoretycznie	 zapewnione	 dzięki	 dosta-
wom	z zagranicy,	gdzie	energia	będzie	dużo	tańsza	–	głów-
nie	z Niemiec	i Skandynawii.	W 2015	r.	niemiecki	operator	
systemu	przesyłowego	ogłosił	przetarg	na	dostawy	energii	

w  ramach	 rezerwy	 mocy,	 które	 mogą	 być	 realizowane	
z  zagranicy.	 Jest	 to	 pewnego	 rodzaju	 precedens,	 który	
może	zostać	także	wykorzystany	dla	realizacji	dostaw	awa-
ryjnych	energii	elektrycznej	dla	polskiego	operatora	syste-
mu	przesyłowego	w przyszłości	zamiast	posiadania	w kraju	
odpowiedniego	poziomu	rezerwy	mocy.	Istotą	tego	podej-
ścia	 jest	 pogląd,	 że	 inwestorzy	 budują	 elektrownie,	 jeżeli	
ceny	rynkowe	gwarantują	wymaganą	rentowność,	a rezer-
wowe	 moce	 są	 dostępne	 w  postaci	 rezerwy	 dostępnej/
występującej	 na	 połączonym	 rynku.	 Takie	 podejście	 jest	
jednak	niezwykle	niebezpieczne	z punku	widzenia	rzeczy-
wistego	zagwarantowania	dostaw	energii	dla	całego	obsza-
ru	polskiego	systemu	elektroenergetycznego.	Nierozwiąza-
na	pozostaje	wówczas	także	kwestia,	kto	będzie	odpowie-
dzialny	 za	 powstałe	 ewentualne	 przerwy	 w  dostawach	
energii	z zagranicy.	Wydaje	się	zatem	wątpliwe,	aby	propo-
nowany	 instrument	 rzeczywiście	 rozwiązywał	 problem	
bezpieczeństwa	zasilania.	Może	być	on	jednak	–	i należy	się	
spodziewać	 że	 będzie	 –	 wykorzystywany	 jako	 polityczna	
metoda	wyeliminowania	z rynku	konwencjonalnych	jedno-
stek	wytwórczych,	które	mogłyby	łatwo	zająć	miejsce	insta-
lacji	na	bazie	OZE	w przypadku	rezygnacji	z systemu	wspar-
cia	dla	tych	technologii.

Wnioski końcowe

Nie	ma	wątpliwości,	że	odnawialne	źródła	energii	będą	
się	dalej	rozwijały.	Będzie	to	miało	miejsce	także	w Polsce.	
Problemem	 jest	 jednak	 tempo	 tego	 rozwoju,	 które	musi	
uwzględniać	 krajowe	 uwarunkowania	 (rzeczywiste	 możli-
wości	wykorzystania	wiatru,	a także	poziom	nasłonecznie-
nia)	 oraz	 możliwości	 finansowe.	 Polskich	 odbiorców	 nie	
stać	 bowiem	 obecnie	 na	 finansowanie	 stałych	 dopłat	 do	
OZE	 rzędu	 132	 euro	 za	 każdą	MWh,	 jakimi	 w  2013	 roku	
niemieccy	konsumenci	indywidualni	subsydiowali	produk-
cję	energii	z OZE.	Co	gorsza	pomimo	tak	wysokich	dopłat	
nie	poprawiało	się	bezpieczeństwo	zasilania,	a wręcz	prze-
ciwnie	jego	poziom	ulegał	obniżeniu.	Dla	Polski,	która	zna-
czącą	część	PKB	wypracowuje	w oparciu	o produkcję	prze-
mysłową,	taka	sytuacja	jest	wręcz	nie	do	przyjęcia.	

Realnym	podejściem	do	rozwoju	OZE	w Polsce	byłoby	
zatem	 rozwijanie	 tego	 typu	 źródeł	 energii	 elektrycznej	
w  tempie	 korzystnym	 dla	 polskiej	 gospodarki,	 tak	 aby	
wdrażać	na	 rynku	 technologie	OZE	uzyskujące	dojrzałość	
technologiczną	i niepotrzebujące	już	dodatkowego	wspar-
cia.	Powinno	być	to	realizowane	równolegle	z moderniza-
cją	 krajowych	 systemów	 dystrybucyjnych	 i  przesyłowych	
przeprowadzaną	tak,	aby	nadmiernie	nie	obciążać	jej	kosz-
tami	 konsumentów	 energii.	 Równolegle	 powinny	 zostać	
wprowadzone	 skuteczne	 mechanizmy	 gwarantujące	 Pol-
sce	 zachowanie	 bezpieczeństwa	 zasilania	 i  wzmacniające	
niezależność	od	 importu	paliw	 i energii.	 Takimi	 rozwiąza-
niami	są	na	przykład	kontrakty	różnicowe,	a jeszcze	lepiej	
wprowadzenie	 rynku	 dwutowarowego	 –	 energii	 i  mocy.	
Dopiero	 wówczas,	 mając	 zapewnione	 bezpieczeństwo	
energetyczne	można	szerzej	otwierać	system	elektroener-
getyczny	na	budowę	rynków	regionalnych.	Może	to	nastą-
pić	 jednak	 dopiero	 po	 zagwarantowaniu,	 że	 w  krajach	
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sąsiednich	rynek	nie	będzie	zakłócany	systemami	wsparcia	
dla	 OZE	 zarówno	 pod	 względem	 dopłat,	 jak	 też	 np.	 pod	
względem	pierwszeństwa	w przyłączaniu	do	sieci	czy	obo-
wiązku	bezwzględnego	odbioru	wytwarzanej	w nich	ener-
gii.	 Równoległe	 działania	 skoncentrowane	 na	 poprawie	
efektywności	energetycznej	u odbiorców	powinny	wzmocnić	
osiągnięte	rezultaty.	Trzeba	tutaj	jednak	pamiętać	o kosztach	
ponoszonych	przez	indywidualnych	odbiorców	na	poprawę	
np.	izolacji	termicznej	czy	wymianę	używanego	sprzętu	na	
bardziej	energooszczędny.	

Rozwiązaniem	 uniezależniającym	 Polskę	 od	 importu	
paliw	z niestabilnych	politycznie	regionów,	poprawiającym	
bezpieczeństwo	zasilania	oraz	niewrażliwym	na	unijne	cele	
polityki	 klimatycznej	 jest	 z  pewnością	 energetyka	 atomo-
wa.	Problemem	 jest	 jednak	 jej	 akceptacja	 społeczna	oraz	
ogromne	nakłady	niezbędne	do	poniesienia	w całym	okre-
sie	 inwestycyjnym.	 Wprowadzenie	 energetyki	 atomowej	
nie	jest	możliwe	w szybkim	tempie	i realnie,	przy	założeniu	
uzyskania	wszelkich	decyzji	oraz	społecznej	aprobaty,	nale-
ży	liczyć,	że	potrzeba	będzie	na	to	minimum	kilkunastu	lat.	
Zatem	 do	 tego	 czasu	 nie	 będzie	 w  Polsce	 poważniejszej	
alternatywy	dla	jednostek	wytwarzających	energię	na	bazie	
węgla.

Uwagi końcowe

Nie	 tylko	 zatem	 na	 polską	 elektroenergetykę,	 ale	
wręcz	całą	energetykę,	będzie	wpływać	ograniczanie	pro-
dukcji	 energii	 elektrycznej	 w  elektrowniach	 opalanych	
węglem.	 Będzie	 to	 prowadzić	 do	 trwałego	 zmniejszenia	
wartości	 aktywów	produkcyjnych,	 co	może	przełożyć	 się	
na	decyzje	o ich	sprzedaży.	Niezwykle	trudno	będzie	jed-
nak	 znaleźć	 kupca	 na	 aktywa	 obarczone	 kosztem	 emisji	
CO2.	 Stąd	 konieczne	 stanie	 się	 dostosowanie	 strategii	
elektroenergetyki	do	nowej	sytuacji	na	rynku	wytwórczym	
oraz	wprowadzenie	mechanizmów	kompensujących	kosz-
ty	 utrzymywania	 mocy	 produkcyjnych	 zapewniających	
bezpieczeństwo	 energetyczne	 państwa.	 Dzisiaj	 możemy	
zaobserwować	pierwsze	próby	w tym	kierunku	podejmo-
wane	w niektórych	krajach	członkowskich	Unii,	a wyraża-
jące	 się	 w  formułowaniu	 propozycji	 wprowadzenia	 ryn-
ków	mocy.	

Na	funkcjonowanie	rynku	energii	elektrycznej	wpływa-
ją	 zarówno	 nowe	 regulacje	 środowiskowe	 (OZE,	 zmiana	
klimatu),	jak	i postęp	technologiczny.	Sytuacja	ta	sprawia,	
że	przedsiębiorstwa	elektroenergetyczne	muszą	optyma-
lizować	 portfel	 inwestycyjny	 pod	 kątem	 rentowności	
wykorzystywanych	 technologii.	 Postęp	 technologiczny	
wpływa	także	na	sposób	dostępu	klientów	do	rynku	ener-
gii	elektrycznej.	Ułatwia	on	nie	tylko	dostęp	do	hurtowego	
i detalicznego	rynku	za	pomocą	domów	maklerskich,	ale	
także	przyczynia	się	w wyniku	obniżki	kosztów	do	zastoso-
wania	technologii	miniprodukcyjnych	 i  rozwoju	tzw.	pro-
sumentów,	 ułatwiając	 im	 produkcję	 energii	 elektrycznej	
na	własne	potrzeby.	Stąd	tak	istotne	jest	już	dziś	określe-
nie,	 co	 będzie	 w  przyszłości	 podstawą	 zysków	 polskiej	
elektroenergetyki.

                    
* Dr	hab.	Dariusz	Michalski,	prof.	Akademii	Techniczno-Huma-

nistycznej	 w  Bielsku-Białej,	 Blog	 o  ryzyku,	 prawie,	 energetyce,	
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outlook.com,	 Blog	 o  ryzyku,	 prawie	 i  energetyce	 –	 blogoryzyku.
blogspot.com;	 Jerzy	 Janikowski,	Szef	Biura	Regulacji	 i Współpracy	
Międzynarodowej	Tauron	Polska	Energia,	e-mail:	jerzy.janikowski@
tauron.pl
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RYNEK USŁUG BEZ BARIER W UNII 
EUROPEJSKIEJ – DZIAŁANIA  
NA RZECZ JEGO REALIZACJI 

Małgorzata Czermińska*

Budowa	 jednolitego,	 konkurencyjnego	 rynku	usług	 jest	
priorytetowym	celem	Unii	Europejskiej,	ma	on	bowiem	istot-
ne	znaczenie	dla	wzrostu	gospodarczego	i tworzenia	miejsc	
pracy.	Usługi	stanowią	siłę	napędową	wzrostu	gospodarcze-
go	UE	ponieważ	generują	blisko	65%	miejsc	pracy	(2012	r.)	
i 73%	wartości	dodanej	(2013	r.)1.	Bariery	na	rynku	wewnętrz-
nym	uniemożliwiają	usługodawcom,	w szczególności	małym	
i średnim	przedsiębiorstwom,	rozszerzanie	swojej	działalno-
ści	 poza	 granice	 ich	 krajów	 i  pełny	 udział	 w  korzyściach	
z rynku	wewnętrznego.	Europa	ciągle	 jest	 jeszcze	w etapie	
budowy	 jednolitego	rynku	usług.	 Jego	utworzenie	wymaga	
zarówno	zniesienia	istniejących	przeszkód	na	poziomie	unij-
nym	w działalności	transgranicznej,	jak	i jednoczesnej	refor-
my	 krajowych	 rynków	 usługowych,	 prowadzącej	 do	 ich	
mniejszego	zróżnicowania.

Celem	 opracowania	 jest	 wskazanie	 istniejących	 istot-
nych	 barier,	 utrudniających	 transgraniczne	 świadczenie	
usług,	oraz	określenie	priorytetowych	działań	 związanych	
z  ich	 usuwaniem	 i  tworzeniem	 jednolitego	 rynku	 usług	
w Unii	Europejskiej	w najbliższych	latach.	

Jednolity rynek usług w świetle przepisów traktatowych

Swoboda	przepływu	usług	 jest	 jedną	 z  czterech	 funda-
mentalnych	wolności	jednolitego	rynku.	Pojęcie	usług	zosta-
ło	(bardzo	szeroko)	zdefiniowane	w art.	57	TFUE	jako	świad-
czenia	wykonywane	zwykle	za	wynagrodzeniem,	w zakresie	
w jakim	nie	są	objęte	postanowieniami	o swobodnym	prze-
pływie	towarów,	kapitału	i osób2.	Chodzi	o działalność	o cha-
rakterze	 transgranicznym,	 wykonywaną	 zwykle	 odpłatnie.	
Oznacza	to,	że	możliwe	są	następujące	sytuacje:

 � usługodawca	 przemieszcza	 się	 do	 innego	 państwa,	
w celu	świadczenia	usługi,	

 � usługobiorca	przemieszcza	się	do	innego	państwa,	aby	
skorzystać	 z  usługi	 (np.	 pacjent	 wyjeżdża	 do	 innego	
kraju	w celu	korzystania	tam	z usług	medycznych),	

 � zarówno	 usługodawca,	 jak	 i  usługobiorca	 przemiesz-
czają	się	do	innego	państwa,	w którym	świadczona	jest	
usługa	(np.	przewodnik	turystyczny	wraz	z grupą	tury-
stów	wyjeżdża	do	innego	kraju),

 � ani	usługodawca,	ani	usługobiorca	 się	nie	przemiesz-
czają,	a jedynie	„przemieszcza	się”	sama	usługa	(przy-
kładem	 może	 być	 emisja	 programów	 radiowych	 czy	
telewizyjnych).

Zwrot	„przemieszczanie	się”	usługodawcy	należy	rozu-
mieć	jako	świadczenie	usługi	osobiście	lub	poprzez	delego-
wanie	 pracowników.	 Transgraniczne	 świadczenie	 usług	
wiąże	się	zatem	bezpośrednio	z przepływem	osób,	a wpro-
wadzone	 ułatwienia	 w  tym	 obszarze	 znacznie	 uprościły	
przepływ	usług.	Natomiast	samo	transgraniczne	świadcze-
nie	usług	nie	pociąga	za	sobą	konieczności	założenia	i pro-
wadzenia	 przedsiębiorstwa	 w  innym	 kraju,	 nie	 oznacza	
więc	stałego	i ciągłego	uczestnictwa	w życiu	gospodarczym	
innego	 państwa	 członkowskiego	 (swoboda	 przedsiębior-
czości),	a ma	jedynie	charakter	tymczasowy.	

Zgodnie	 z  art.	 56	 TFUE	 ograniczenia	 w  swobodnym	
świadczeniu	usług	wewnątrz	UE	są	zakazane	w odniesieniu	
do	obywateli	państw	członkowskich	mających	swe	przed-
siębiorstwo	w państwie	członkowskim	innym	niż	państwo	
odbiorcy	 świadczenia.	 „Świadczący	 usługę	 może,	 w  celu	
spełnienia	 świadczenia,	 wykonywać	 przejściowo	 działal-
ność	 w  innym	 państwie	 członkowskim	 na	 takich	 samych	
warunkach,	jakie	państwo	to	nakłada	na	własnych	obywa-
teli”	 (art.	 57	 TFUE).	 Zapis	 traktatowy	 oznacza,	 iż	 standar-
dem	w zakresie	 swobody	 świadczenia	usług	 jest	 klauzula	
narodowa.	 Standard	 ten	 w  odniesieniu	 do	 świadczenia	
usług	był	już	zapisany	w traktacie	rzymskim	i w ciągu	kilku-
dziesięciu	lat	nie	uległ	zasadniczej	zmianie3.	Z zasady	trak-
towania	narodowego	wynika	zatem	z jednej	strony	–	moż-
liwość	 korzystania	 z  takich	 samych	 uprawnień,	 jakie	
w zakresie	prowadzenia	działalności	usługowej	mają	pod-
mioty	z państwa	przyjmującego,	z drugiej	jednak	–	oznacza	
konieczność	 spełnienia	 wszystkich	 wymogów	 jakie	 pań-
stwo	to	stawia	własnym	podmiotom.	

Główne bariery ograniczające swobodę przepływu 
usług na rynku unijnym 

Świadczenie	 usług	 jest	 dotknięte	 różnego	 rodzaju	
barierami	 bardziej	 niż	 handel	 towarami.	 Ze	 względu	 na	

16	 Obserwuje	 się	 jednak	 stałe	 obniżanie	 kosztów	 inwestycji	
w OZE:	farmy	wiatrowe,	elektrownie	solarne.	

17	Komunikat	Komisji	Europejskiej, Uruchomienie wewnętrzne-
go rynku energii,	COM	(2012)663	final,	15.11.2012	r.

18	 Komunikat	 Komisji	 Europejskiej, Delivering a  New Deal for 
Energy Consumers,	COM	(2015)339	final,	15.7.2015	r.

19	 Więcej	 w  Koniec tradycyjnej elektroenergetyki? Jak wygrać 
w dobie zmian,	PWC,	2015.	

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola),	DzUrz	UE	L	334/17,	
17.10.2010	r.	
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