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nie polityczne. W kolejnych rozdziałach 
poddano ocenie następujące zagadnienia:
•	 Pogłębienie	 integracji	 rynku	 energii	

w	UE.	Wdrożenie	CEP	ma	spowodo-
wać zwiększenie udostępnianych zdol-
ności	międzystrefowych	i	poprawienie	
funkcjonowania	połączonych	rynków;

•	 Sposób	ustanawiania	 szczegółowych	
zasad	umożliwiających	funkcjonowa-
nie	zintegrowanego	rynku.	Przeniesie-
nie	niektórych	zagadnień	do	przepisów	
rozporządzenia,	nowe	ramy	koordyna-
cji	regionalnej	oraz	zmieniona	proce-
dura	opracowania	kodeksów	sieci	mają	
usprawnić proces opracowania jednoli-
tych	reguł;

•	 Nowy	model	rynku,	który	ma	sprzyjać	
budowie	rozproszonych	źródeł	wytwa-
rzania	energii	i	zmiany	miksu	energe-
tycznego;

•	 Sposób	 zapewnienia	bezpieczeństwa	
dostaw	energii	poprzez	wycenę	umoż-
liwiającą	odzwierciedlenie	niedoborów	
(scarcity	pricing),	co	ma	zapewniać	nie-
zbędne	sygnały	cenowe.	

Unia Europejska o energetyce

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” – właściwa odpowiedź  
na wyzwania przyszłości?

dr inż. Konrad Purchała,
PSE SA

mgr inż. Maciej Janowski,
PSE SA

Juliusz Kowalczyk, 
PSE SA

1. Przedmiot referatu
Pakiet	„Czysta	energia	dla	wszystkich	Europejczyków”	(Clean	Energy	for	All	
Europeans	Package	–	CEP),	przedstawiony	po	raz	pierwszy	przez	Komisję	Eu-
ropejską	30	listopada	2016	r.,	składa	się	między	innymi	z	nowego	obszerne-
go	pakietu	przepisów	prawnych	regulujących	funkcjonowanie	unijnych	sys-
temów	elektroenergetycznych.	Przepisy	te	zastąpią	obowiązujący	dotychczas	
trzeci	pakiet	energetyczny	z	2009	r.	Na	zakres	CEP,	kluczowy	dla	elektroener-
getyki, składają się:
•	 rozporządzenie	w	sprawie	gotowości	na	wypadek	zagrożeń	w	sektorze	ener-

gii	elektrycznej	(risk	preparedness)	[35];
•	 rozporządzenie	ACER	[36];
•	 rozporządzenie	 w	 sprawie	 rynku	wewnętrznego	 energii	 elektrycznej	 

(rozporządzenie	rynkowe)	[37];
•	 dyrektywa	w	 sprawie	 wspólnych	 zasad	 rynku	wewnętrznego	 energii	 

elektrycznej (dyrektywa rynkowa) [10].
CEP	ma	na	celu	przyspieszenie	budowy	wewnętrznego	rynku	energii	elek-

trycznej,	zwiększenie	udziału	odnawialnych	źródeł	energii	oraz	wzmocnienie	
pozycji	odbiorcy	końcowego	energii,	zwłaszcza	konsumenta	[17].	Jednym	z	za-
łożeń	Komisji	Europejskiej	przy	opracowaniu	CEP	było	ustanowienie	odpor-
nych	na	przyszłość	(future	proof)	ram	regulacyjnych	rynku	energii,	to	zna-
czy	takich,	które	umożliwią	rozwój	nowych	technologii	i	modeli	biznesowych,	
a	także	zapewnią	postępującą	integrację	rynku	i	bezpieczeństwo	dostaw	[18].	
W	niniejszym	referacie	autorzy	dokonują	oceny,	czy	wybrane	rozwiązania	i	kie-
runki regulacji przyjęte w ww. aktach prawnych spełniają powyższe założenie, 
tzn.	czy	po	pierwsze	odpowiadają	obserwowanym	na	rynkach	energii	trendom,	
a	po	drugie	–	na	ile	są	odporne	na	zmieniające	się	lub	nieprzychylne	otocze-

Artykuł powstał jako publikacja na XXV 
Konferencję Naukowo-Techniczną „Rynek 
Energii Elektrycznej”, zorganizowaną  
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
i Politechnikę Lubelską
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2. Pogłębienie integracji 
europejskiego rynku energii 
elektrycznej
2.1. Cel: granice państw członkowskich 
niewidoczne dla handlu energią w UE
Budowa zintegrowanego rynku energii 
elektrycznej	UE	jest	 jednym	z	nadrzęd-
nych	 celów	 UE.	 Dobrze	 funkcjonują-
cy rynek jest uznawany za filar polityki 
energetycznej	wspólnoty,	umożliwiający	
realizację koncepcji unii energetycznej 
[23].	Celem	KE	jest	więc	postawienie	na	
maksymalizację	zdolności	przesyłowych	
miedzy	krajami	po	 to,	aby	 jak	najlepiej	
wykorzystywać	infrastrukturę	przesyło-
wą	do	optymalizacji	wykorzystania	zaso-
bów	energetycznych	wspólnoty.	Ponadto,	
wysokie zdolności przesyłowe powinny 
w	teorii	umożliwić	lepsze	kształtowanie	
cen energii elektrycznej, przyczyniając się 
do	wzrostu	social	welfare.	Nie	bez	znacze-
nia	jest	kwestia	swobodnego	obrotu	dóbr	
i	usług,	będąca	nadrzędną	zasadą	swobo-
dy prowadzenia działalności gospodarczej 
na	obszarze	wspólnoty.	

Realizując	powyższy	cel,	Komisja	Eu-
ropejska	bardzo	mocno	zaangażowała	się	
w	znoszenie	kolejnych	barier	w	obrocie	
energią	elektryczną,	w	szczególności	kła-
dąc	nacisk	na	maksymalizację	transgra-
nicznych zdolności przesyłowych, cze-
go	przykładem	jest	m.in.	postępowanie	
prowadzone	przez	DG	Competition	prze-
ciwko	niemieckiemu	operatorowi	TenneT	
oskarżanemu	o	zaniżanie	zdolności	prze-
syłowych	na	połączeniu	Dania–Niemcy	
[16].	 Podobne	 działania	 podejmowała	
Agencja	ds.	Współpracy	Organów	Regu-
lacji	Energetyki	ACER,	wskazując	w	swo-
ich	raportach	monitorowania	rynku	na	
niską dostępność zdolności przesyłowych 
w	stosunku	do	 technicznych	możliwo-
ści sieci oraz na ograniczanie zdolności 
przesyłowych z uwagi na przeciążenia li-
nii wewnętrznych [2]. Europejscy opera-
torzy	zrzeszeni	w	ramach	ENTSO-E	nie	
podzielali	 tych	zarzutów,	wskazując	na	
niepewności odnośnie pracy europejskie-
go	połączonego	systemu	elektroenerge-
tycznego jako przyczynę konieczności za-
chowywania	marginesów	bezpieczeństwa	
[12].	Temat	zdolności	przesyłowych	był	
jednym	z	najgorętszych	obszarów	nego-
cjacji	rozporządzenia	rynkowego,	wspól-
nie	z	kwestią	mechanizmów	mocowych,	

standardu	emisyjności	oraz	regionalnych	centrów	koordynacji.	Ostatecznie	
zatrzymał	się	on	na	tzw.	zasadzie	70	proc.	zapisanej	w	artykule	16	ust.	8	roz-
porządzenia rynkowego. 

Zasada	70	proc.	odnosi	się	do	minimalnego	poziomu	zdolności	przesyło-
wych,	jakie	operatorzy	muszą	udostępniać	na	potrzeby	handlu	transgranicz-
nego,	tzn.	między	obszarami	rynkowymi	[30].	Minimalny	poziom	zdolno-
ści	przesyłowych	ma	wynieść	przynajmniej	70	proc.	technicznych	możliwości	
przesyłowych	poszczególnych	elementów	sieciowych,	uwzględniając	standardy	
niezawodności,	takie	jak	zasada	N-1.	30	proc.	obciążalności	elementów	siecio-
wych	może	zostać	zarezerwowane	na	potrzeby	realizacji	transakcji	wewnętrz-
nych	w	ramach	danego	obszaru	rynkowego,	przepływy	kołowe	typu	loopflows	
oraz	margines	bezpieczeństwa.	Wymagania	te	są	bardzo	restrykcyjne,	istotnie	
podnosząc	ryzyko	operatorów	związane	z	udostępnianiem	zdolności	prze-
syłowych.	W	przypadku,	gdyby	zdolności	przesyłowe	okazały	się	fizycznie	
niewykonalne,	tzn.	zawarte	za	ich	pomocą	transgraniczne	transakcje	kupna	
i	sprzedaży	energii	nie	mogłyby	zostać	zrealizowane	bez	naruszenia	kryteriów	
bezpieczeństwa	pracy	systemu,	operatorzy	będą	zmuszeni	ponosić	koszty	dzia-
łań	dostosowawczych,	tzw.	redispatchingu	–	dostosowania	punktów	pracy	wy-
branych	jednostek	wytwórczych	za	odpowiednią	opłatą	na	rzecz	wytwórców.	
Koszty	działań	operatorów	są	z	kolei	pokrywane	przez	krajowych	odbiorców	
energii elektrycznej w taryfie przesyłowej.

Zgodnie	z	argumentacją	Komisji	Europejskiej	oraz	ACER,	zasada	70	proc.	
ma	być	środkiem	do	eliminacji	dyskryminacji	przepływów	transgranicznych	
w	stosunku	do	przepływów	krajowych.	Dotychczasową	praktyką	stosowaną	
przez	operatorów	w	Europie	było	uwzględnienie	transakcji	wewnętrznych	jako	
podstawy	do	wyznaczenia	możliwości	handlu	transgranicznego.	Wynikało	
to	z	obowiązującego	strefowego	modelu	rynku,	gdzie	transakcje	wewnętrz-
ne	w	ramach	danej	strefy	nie	są	niczym	ograniczane.	Wyznaczając	zdolności	
przesyłowe,	operator	musiał	się	więc	liczyć	z	faktem	istnienia	takich	transak-
cji,	czyli	w	szczególności	faktem	zasilania	krajowych	odbiorców	przez	krajowe	
elektrownie.	Możliwości	importu	oraz	eksportu	były	szacowane	po	uwzględ-
nieniu	transakcji	wewnętrznych.	Teraz	ten	paradygmat	został	zakwestionowa-
ny.	Można	jednak	odnieść	wrażenie,	że	wybrano	metodę	leczenia	cholery	za	
pomocą	dżumy,	ponieważ	teraz	dyskryminowane	są	transakcje	wewnętrzne	
–	większość	obciążalności	linii,	tzn.	przynajmniej	70	proc.,	ma	być	przezna-
czana na handel transgraniczny. 

2.2. Ścieżka dojścia do celu i leżące na niej przeszkody 
Wymagania	70	proc.	są	niezwykle	trudne	do	spełnienia	dla	krajów	członkow-
skich	UE.	Dlatego	też	rozporządzenie	rynkowe	przewiduje	możliwość	uzy-
skania	czasowej	derogacji	od	tego	obowiązku.	Może	ona	przyjąć	dwie	formy:	
plan	działań	(art.	15	rozporządzenia)	lub	okresowa	derogacja	przyznawana	na	
poziomie	regionalnym	przez	organy	regulacyjne	(art.	16	ust.	9).	Plan	działań	
(action	plan)	jest	ścieżką	dostępną	dla	krajów,	które	zidentyfikują	ograniczenia	
strukturalne	uniemożliwiające	spełnienie	zasady	70	proc.	Mogą	one	przygo-
tować	plan	nakierowany	na	dostosowanie	sieci	przesyłowej	do	wymagań	CEP	
w horyzoncie do 2025 r., zakładając liniową trajektorię wzrostu zdolności od 
poziomu	dzisiejszego	do	poziomu	70	proc.	Z	kolei	derogację	można	otrzymać	
maksymalnie	na	2	lata	i	musi	być	ona	ściśle	ograniczona	do	jasno	określonych	
sytuacji.	Plan	działań	jest	przygotowywany	przez	dany	kraj,	podczas	gdy	de-
rogacje	są	wydawane	na	rzecz	operatorów	na	poziomie	regionalnym.	

Wymagania	CEP	w	zakresie	zdolności	przesyłowych	wchodzą	w	życie	 
1	stycznia	2020	r.;	nie	ma	obecnie	jasności	odnośnie	preferowanej	ścieżki	doj-
ścia	do	spełnienia	tych	wymagań	przez	poszczególne	kraje	członkowskie.	
Ponadto,	regionalne	metodyki	wyznaczania	zdolności	przesyłowych	w	po-
szczególnych	regionach	Europy,	dopiero	co	przyjęte	przez	regulatorów	lub	
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Ú uchwalone	przez	ACER,	jak	to	miało	miejsce	dla	metodyki	Core	Flow-Based,		
która	miała	mieć	zastosowanie	do	połączeń	synchronicznych	krajowego	sys-
temu	elektroenergetycznego	[8],	muszą	zostać	dostosowane	do	nowych	wyma-
gań.	To	rodzi	szereg	niepewności	odnośnie	do	skutków	wdrożenia	tych	wyma-
gań	dla	handlu	energią	w	Europie.	Jedno	jest	pewne	–	udostępniane	zdolności	
przesyłowe	w	Europie	wzrosną	i	to	bardzo	istotnie.	

Istnieje	 jednak	uzasadniona	obawa,	że	narzędzia	w	postaci	znaczącego	
zwiększenia	zdolności	przesyłowych	lub,	dla	krajów	niedostatecznie	szybko	
rozwijających	sieci	przesyłowe,	zwiększenia	kosztów	redispatchingu,	mogą	
być	przeciwskuteczne	dla	osiągnięcia	celu	przyświecającego	uchwaleniu	pa-
kietu	CEP.	Bardzo	wysokie	zdolności	przesyłowe	uzyskane	na	bazie	realizo-
wanego	na	masową	skalę	redispatchingu	pozwolą	wprawdzie	na	wyrównanie	
cen	energii	elektrycznej	w	całej	Europie,	ale	taki	wynik	rynku	będzie	jedynie	
teoretyczny.	Natychmiast	po	zakończeniu	transakcji	rynkowych	operatorzy	
będą	musieli	podejmować	działania	zaradcze	celem	nadania	wynikom	ryn-
ku	fizycznej	wykonalności.	Wykorzystanie	infrastruktury	energetycznej	nie	
będzie	więc	pochodną	wyniku	rynku,	ale	w	dużej	mierze	pochodną	działań	
operatorskich	–	przy	czym	działania	te	co	do	zasady	nie	są	nakierowane	na	
minimalizację	kosztów	dostaw	energii	do	odbiorców,	lecz	na	zapewnienie	bez-
pieczeństwa	pracy	systemu.	Prawdopodobieństwo,	że	ostateczny	wynik	będzie	
optymalny	z	punktu	widzenia	kosztów	dostaw	energii,	jest	raczej	niewielkie.	
Będzie	to	bardziej	kwestią	przypadku	niż	pochodną	dobrze	zaprojektowanych	
mechanizmów	rynkowych.	Uzyskane	w	ten	sposób	sygnały	cenowe	będą	więc	
bardzo	zaburzone.	Czym	powinni	się	w	takich	warunkach	kierować	inwesto-
rzy	–	cenami	hurtowymi	czy	przychodami	możliwymi	do	uzyskania	na	ryn-
ku	redispatchingu?	Przy	nieodpowiednim	modelu	wynagradzania	te	ostatnie	
mogą	być	bardzo	wysokie,	niesłusznie	powiększając	koszty	ponoszone	przez	
odbiorców	[15].	Krajom	uzależnionym	dziś	od	importu	niezwykle	trudno	bę-
dzie	odbudować	możliwości	pokrywania	zapotrzebowania	z	własnych	źródeł,	
skoro	będzie	do	nich	mogła	dopływać	energia	z	importu.	Niemniej	jednak	
w	sytuacji	niemożności	wykonania	zawartej	transakcji	importu	pojawi	się	pro-
blem	z	pokryciem	zapotrzebowania.	Ponadto	powstaje	pytanie,	jak	integrować	
zmienne	w	swej	charakterystyce	pracy	źródła	odnawialne,	gdy	operator	za-
wsze	będzie	potrzebował	czasu	na	opanowanie	sytuacji	w	sieci	po	zakończeniu	
działań	rynkowych.	Obecnie	bramka	handlowa,	czyli	najkrótsze	wyprzedze-
nie,	z	jakim	można	zawrzeć	transakcję	przed	jej	fizycznym	wykonaniem,	to	co	
do	zasady	1	godzina	(w	niektórych	krajach	krócej);	jest	to	bardzo	mało	czasu	
na	dokonanie	wszystkich	niezbędnych	działań	dla	zapewnienia	wykonalności	
zawartych	transakcji	rynkowych.	W	sytuacji,	gdy	rynek	dnia	bieżącego	będzie	
w	pełni	rozwinięty	na	całym	obszarze	UE,	pozwalając	na	handel	od	Lizbony	
po	Helsinki	z	wykorzystaniem	zdolności	przesyłowych	spełniających	wyma-
gania	70	proc.,	utrzymanie	bezpieczeństwa	pracy	systemu	będzie	dla	opera-
torów	ogromnym	wyzwaniem.	Przesunięcie	czasu	zamknięcia	bramki	han-
dlowej	jeszcze	bliżej	w	stronę	czasu	rzeczywistego	będzie	w	takich	warunkach	
mało	prawdopodobne	bez	pogorszenia	warunków	bezpieczeństwa	systemu.	

Odrębną	kwestią	są	koszty	maksymalizacji	zdolności	przesyłowych.	Nie-
możność	spełnienia	wymagań	w	zakresie	zdolności	wynika	w	wielu	przypad-
kach	z	niedostatecznej	koordynacji	handlu	w	Europie	–	przepływy	kołowe	 
(loopflows)	oraz	nieplanowe	tranzyty	są	chlebem	powszednim	w	europejskiej	
sieci	przesyłowej.	Kraje	będące	ofiarą	takich	zjawisk	muszą	się	liczyć	z	ryzy-
kiem	konieczności	pokrywania	kosztów	redispatchingu,	ponieważ	CEP	nie	
precyzuje	wystarczająco	jasno	sposobu	podziału	kosztów	takich	działań.	In-
nym	rozwiązaniem	jest	rozbudowa	sieci	przesyłowej,	przy	czym	w	wielu	przy-
padkach	może	ona	mieć	ograniczone	uzasadnienie	z	punktu	widzenia	korzyści	
dla	odbiorców	energii	elektrycznej,	ostatecznie	ponoszących	koszty	w	rachun-
kach za energię elektryczną. 

2.3. Ogólnie lepiej, ale jednak nie do końca
Podsumowując	 powyższe	 rozważania	
należy wskazać, że w zakresie integracji 
rynków	energii	elektrycznej	CEP	stanowi	
rzeczywiście	mocny	krok	naprzód.	Można	
jednak	mieć	wątpliwości	czy	ten	krok	nie	
jest	aby	zbyt	dynamiczny	i	czy	przypad-
kiem	nie	skończy	się	zwichnięciem	kostki.	
Odbiorca	energii	elektrycznej,	ze	wszech	
miar	słusznie	uznany	w	CEP	za	central-
ną postać rynku energii elektrycznej, jest 
zainteresowany	przede	wszystkim	mini-
malizacją	kosztów	dostaw	energii.	Mini-
malizacja	ta	musi	obejmować	wszystkie	
elementy	 łańcucha,	czyli	 zarówno	ceny	
hurtowe, jak i opłaty sieciowe przenoszą-
ce	koszt	infrastruktury	sieciowej	i	zarzą-
dzania	 systemem	(w	 tym	redispatchin-
gu).	Rynek	energii	elektrycznej	musi	więc	
prowadzić	do	optymalizacji	wykorzysta-
nia	infrastruktury	energetycznej,	umożli-
wiając	integrację	nowego	rodzaju	źródeł,	
oraz	elastyczności	popytu.	Można	mieć	
wątpliwości	czy	CEP	jest	tu	najwłaściw-
szą odpowiedzią na wyzwania przyszło-
ści,	w	szczególności	zestawiając	europej-
ski	model	rynku	z	rozwiniętymi	rynkami	
w	USA,	gdzie	bramka	handlowa	wynosi	
2,5	min,	a	minimalizacja	kosztów	dostaw	
energii	do	odbiorców	jest	explicite	wpisa-
na	w	obowiązujący	mechanizm	rynkowy.	

3. CEP a elektroenergetyczne 
kodeksy sieci. Kontynuacja 
wdrażania i problemów 
trzeciego pakietu w ramach 
czwartego?
3.1. Charakter i status kodeksów sieci
Potrzeba	 opracowania	 CEP	 wynikała	
m.in.	z	niezadowalających,	zdaniem	KE,	
postępów	integracji	rynku	pod	rządami	
trzeciego	pakietu	[18].	To	niezadowalające	
tempo	wynikało	między	innymi	z	duże-
go	opóźnienia,	z	jakim	opracowano	klu-
czowe narzędzia wdrożenia trzeciego pa-
kietu	–	kodeksy	sieci.	Te	rozporządzenia	
Komisji	Europejskiej	wydawane	na	mocy	
upoważnień	zawartych	w	rozporządze-
niach	przyjmowanych	przez	Parlament	
Europejski	i	Radę	[14]	miały	w	założeniu	
pozwolić na sprawne opracowanie odpo-
wiednio	szczegółowych	zasad,	którym	na-
stępnie	nadaje	się	polityczną	legitymację	
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poprzez	tzw.	mechanizm	współregulacji	
(co-regulation),	który	w	ocenie	KE	miał	
przyczynić się do lepszej jakości prawa 
unijnego	[21].	Proces	opracowania	kodek-
sów	składał	się	więc	z	elementu	eksperc-
kiego	(ENTSO-E),	regulacyjnego	(ACER)	
i	politycznego	(Komisja	Europejska	i	rządy	
państw	członkowskich).	W	praktyce	oka-
zało się, że procedura nie przewidywała 
wszystkich	okoliczności	i	konieczne	były	
dodatkowe,	nieformalne	ustalenia	pomię-
dzy	zaangażowanymi	stronami	[7].	CEP	
wprowadził	zmiany	w	procedurze,	które	
mają	zapewnić	klarowne	ramy	działania,	
głównie	poprzez	wzmocnienie	roli	ACER.

Obecnie	wszystkie	 osiem	kodeksów,	
których	opracowanie	założono	w	trzecim	
pakiecie	energetycznym,	jest	już	w	trakcie	
wdrażania.	Pierwszy	kodeks	–	CACM	[31]	
przyjęto	w	lipcu	2015	r.,	zaś	ostatnie	dwa	–	
EB	GL	[33]	i	NC	ER	[34]	w	grudniu	2017	r.	
Opracowano	je	zatem	i	przyjęto	ze	znacz-
nym	opóźnieniem	w	stosunku	do	pożą-
danej	daty	wdrożenia	docelowego	modelu	
rynku	–	2014	roku	[26].	Większość	z	ko-
deksów	ma	 formę	prawną	wytycznych,	
bowiem	w	większości	obszarów	nie	uda-
ło	się	opracować	przepisów	wystarczają-
co	szczegółowych,	aby	mogły	nosić	miano	
kodeksów	[7].	Wśród	przyczyn	niedotrzy-
mania	harmonogramu	wskazuje	się	m.in.	
niedoceniony	poziom	trudności	opraco-
wania	szczegółowych	zasad	harmonizują-
cych	bardzo	zróżnicowane	systemy	i	rynki	
elektroenergetyczne w UE, a także trud-
ność w zorganizowaniu odpowiedniego 
sposobu	zaangażowania	uczestników	ryn-
ku	w	proces	opracowania	kodeksów,	która	
przesunęła	ich	wysiłki	lobbingowe	na	etap	
polityczny	(proces	komitologii),	co	dopro-
wadziło do ponownych negocjacji w gro-
nie	państw	członkowskich	zagadnień,	któ-
re	wydawały	się	już	zamknięte	[7].

Warto	podkreślić,	że	samo	uchwalenie	
i wejście w życie kodeksu sieci nie wywołuje 
efektów	dla	rynku,	a	dopiero	jego	wdroże-
nie	poprzez	opracowanie	stosownych	me-
tod	i	warunków.	CACM	doznał	opóźnie-
nia	we	wdrażaniu	już	na	samym	początku,	
kiedy	to	ACER	wydała	decyzję	o	konfigu-
racji	obszarów	wyznaczania	zdolności	(ca-
pacity	calculation	regions	–	CCRs)	dopiero	
w	listopadzie	2016	r.,	głównie	ze	względu	
na kontrowersyjne zagadnienie alokacji 
zdolności	na	granicy	austriacko-niemiec-
kiej	[29].	Flagowy	projekt	implementujący	

CACM,	czyli	wdrożenie	opartego	na	metodzie	FBA	market	couplingu	w	najwięk-
szym	regionie	wyznaczania	zdolności	(Core)	ma	zgodnie	z	harmonogramem	
dojść	do	skutku	w	grudniu	2020	r.	[9].	Innym	przypadkiem	jest	EB	GL,	którego	
harmonogram	implementacji	sięga	niemal	do	połowy	lat	dwudziestych.	Kodeks	
zakłada	bowiem	daleko	idącą	harmonizację	i	integrację	rynków	bilansujących,	
co	wymaga	zmian	organizacyjnych	i	technicznych	(w	szczególności	w	obszarze	
IT)	w	różnych	krajach;	kodeks	zawiera	ponadto	mechanizm	derogacji	udziela-
nych	przez	krajowe	organy	regulacyjne	(zob.	np.	art.	62	ust.	9),	które	umożliwia-
ją	odsunięcie	w	czasie	obowiązków	ze	względu	na	trudności	w	implementacji.

Kodeksy	ustanawiają	także	ramy	dla	wdrożenia	przyszłych	rozwiązań,	zwłasz-
cza	z	zakresu	regionalnej	koordynacji	działań	wykonywanych	w	tej	chwili	mniej	
lub	bardziej	indywidualnie	przez	operatorów.	Oprócz	utworzenia	europejskich	
platform	wymiany	energii	bilansującej	zgodnie	z	kodeksem	EB	GL,	należy	wska-
zać	wymagania	kodeksu	SO	GL	[32].	To	najbardziej	obszerny	(124	strony)	i	szcze-
gółowy	z	kodeksów;	jego	przedmiot	regulacji	można	streścić	jako	przeniesienie	
na	poziom	wiążącego	prawa	UE	zasad	i	procedur	stosowanych	wcześniej	do-
browolnie	przez	OSP.	Dotychczasowe	formy	współpracy	w	postaci	tworzenia	na	
podstawie	umów	regionalnych	koordynatorów	bezpieczeństwa	(regional	security	
coordinators,	RSC)	mają	zostać	obudowane	ramami	administracyjno-prawnymi.	
OSP	mają	obowiązek	opracować	takie	ramy	działania	RSC	i	przedłożyć	je	do	19	
września	2019	r.	do	zatwierdzenia	przez	organy	regulacyjne	(art.	77	SO	GL).	Na	
mocy	kodeksu	SO	GL	oraz	CACM,	RSC	miałyby	świadczyć	na	rzecz	operatorów	
pięć	usług	[13].	W	chwili	obecnej	żadne	z	RSC	nie	świadczy	wszystkich	pięciu	
usług,	w	większości	prace	są	raczej	na	początkowym	stadium	zaawansowania	
[8],	więc	w	normalnym	trybie	wdrażania	SO	GL	pełna	koordynacja	regionalna	
byłaby	możliwa	zapewne	w	okolicach	2025	r.

3.2. Problemy prawne 
Proces	wdrażania	kodeksów	sieci,	trwający	od	ponad	czterech	lat	i	zaplano-
wany	na	parę	kolejnych,	ujawnił	kilka	strukturalnych	problemów	tych	aktów	
prawnych:
A. Współzależność przepisów kodeksów i przyjmowanych na ich podstawie me-

tod i warunków nie zawsze jest odzwierciedlona w kolejności opracowania. 
Poszczególne	elementy	kodeksów	są	powiązane	w	funkcjonalne	łańcuchy.	

Na	przykład	wdrożenie	skoordynowanej	metody	wyznaczania	zdolności	prze-
syłowych	(art.	21	CACM)	wymaga	wyznaczenia	podmiotu	odpowiedzialne-
go	za	tę	funkcję,	tzw.	CCC	(coordinated	capacity	calculator).	Co	do	zasady	
funkcję	CCC	powinno	pełnić	RSC,	dlatego	możliwe	było	odsunięcie	w	czasie	
wdrożenia	metody	wyznaczania	zdolności	aż	do	czasu	formalnego	powołania	
RSC,	na	które	termin	biegł	z	kolei	od	daty	ustanowienia	paneuropejskiej	me-
tody	skoordynowanej	analizy	bezpieczeństwa	(art.	75	SO	GL).	Nie	jest	jasne,	
czy	uchwalając	CACM,	prawodawca	europejski	zamierzał	uzależnić	jego	sto-
sowanie	od	przepisów,	które	miały	wejść	w	życie	trzy	lata	później.	Rozwikłanie	
takich	współzależności	wymaga	często	kreatywnego	i	otwartego	podejścia	do	
stosowania	prawa	zarówno	po	stronie	operatorów,	jak	i	organów	regulacyjnych.
B. Niewielka elastyczność w procesie opracowania i przyjmowania metod 

i warunków, nieuwzględnienie możliwych opóźnień.
Problemem	skorelowanym	z	opisanym	powyżej	jest	sztywny	harmono-

gram	opracowywania	metod	–	każde	opóźnienie	kaskadowo	przesuwa	w	cza-
sie	wdrożenie	pozostałych	powiązanych	elementów.	Niestety,	nie	zawsze	bieg	
terminów	przedkładania	metod	określono	z	pozostawieniem	przestrzeni	na	
możliwe	opóźnienia	w	złożonym	procesie	ich	przyjmowania.	Niektóre	rozwią-
zania	techniczne	przewidziane	przez	metodyki	mają	charakter	fundamentu,	
bez	którego	nie	jest	możliwe	wdrożenie	innych	metod	–	tak	jest	w	przypad-
ku	wspólnego	modelu	sieci	(common	grid	model	–	CGM),	czyli	niezbędnego	
narzędzia	pozwalającego	na	przeprowadzenie	kluczowych	procesów	rynku	



10

nr 2 (21) I 2019

Ú energii,	w	tym	wyznaczenie	zdolności	przesyłowych	i	skoordynowanie	dzia-
łań	zaradczych.	Literalne	zastosowanie	przepisów	oznacza	albo	brak	moż-
liwości	przedłożenia	w	terminie	projektu	metody	o	wymaganym	poziomie	
szczegółowości,	albo	konieczność	odkładania	decyzji	o	szczegółach	na	przy-
szłość	poprzez	przedłożenie	do	akceptacji	metodyki	z	zapisami	na	ogólnym	
poziomie.	W	każdym	razie	mnogość	okoliczności	zewnętrznych,	które	mogą	
opóźnić	zwłaszcza	wdrażanie	narzędzi	IT,	uzasadniałoby	bardziej	elastyczne	
podejście	do	terminów.
C. Występowanie zagadnień o dużej doniosłości politycznej, których roz-

wiązanie pozostawiono na poziomie ekspercko-regulacyjnym.
Decyzja	o	nadaniu	określonym	kodeksom	formy	prawnej	wytycznych	wy-

nikała	z	niemożliwości	uregulowania	szczegółowych	zagadnień	na	poziomie	
rozporządzenia.	W	ten	sposób	znaczną	część	materii	regulacyjnej	przesunięto	
na	etap	implementacji,	tzn.	opracowania	metod.	Te	mają	specyficzny	charakter	
prawny	–	co	do	zasady	są	to	regulaminy,	które	moc	prawną	czerpią	z	decyzji	
administracyjnych	wydawanych	przez	organy	regulacyjne	lub	ACER.	Decyzje	
administracyjne	w	większości	krajów	UE	są	wiążące	tylko	dla	ich	adresatów,	co	
wymaga	znalezienia	właściwych	w	danym	systemie	prawnym	sposobów	na	ob-
jęcie	mocą	prawną	podmiotów	trzecich,	na	które	kodeksowe	metody	nakładają	
zobowiązania	np.	warunki	dotyczące	bilansowania	z	art.	18	EB	GL.	Oznacza	to,	
że	metody	i	warunki	powinny	zasadniczo	regulować	kwestie	o	niewielkim	zna-
czeniu	politycznym,	nieingerujące	mocno	w	sferę	praw	i	obowiązków	uczestni-
ków	rynku.	W	praktyce	niektóre	metody	mają	jednak	znaczny	ciężar	politycz-
ny.	Dotyczy	to	zwłaszcza	metody	podziału	kosztów	działań	zaradczych	z	art.	74	
CACM,	która	–	ze	względu	na	osiągające	miliardy	euro	rocznie	[2]	wydatki	po-
noszone	przez	operatorów	i	pokrywane	z	taryf	sieciowych	–	może	mieć	istotne	
reperkusje	ekonomiczne.	Raport	belgijskiego	urzędu	regulacyjnego	o	działaniu	
market	couplingu	w	regionie	środkowo-zachodniej	Europy	(CWE)	pokazuje	
ponadto,	jak	duży	wpływ	na	koszty	ponoszone	przez	gospodarkę	ma	sposób	
wyznaczania	zdolności	przez	operatorów	systemów	przesyłowych	[5].	Od	treści	
metod	w	znacznym	stopniu	zależy	alokacja	kosztów	i	korzyści	z	integracji	ryn-
ku.	Powoduje	to,	że	niekiedy	operatorzy	lub	regulatorzy	nie	dochodzą	do	poro-
zumienia	z	uwagi	na	wagę	polityczną	poruszanych	zagadnień.	

3.3. Czy dzięki CEP będzie lepiej?
CEP	niestety	nie	rozwiązuje	powyższych	problemów.	Przede	wszystkim	nale-
ży	wskazać,	że	materia	przepisów	rozporządzenia	rynkowego	i	kodeksów	sieci	
częściowo	się	pokrywa.	Wynika	to	z	faktu,	że	KE	chciała	przyspieszyć	wdro-
żenie	niektórych	rozwiązań,	zwłaszcza	w	obszarze	rynku	bilansującego	(art.	6	
rozporządzenia).	Doprowadziło	to	do	specyficznej	sytuacji	prawnej,	w	której	
przepisy	rozporządzenia	i	kodeksów	są	częściowo	niezgodne.	Największą	ne-
gatywną	zmianą	są	jednak	bardzo	napięte	terminy	w	rozporządzeniu	rynko-
wym,	potęgujące	opisane	powyżej	problemy	A	i	B.	Jest	to	szczególnie	widoczne	
w	przepisach	o	koordynacji	regionalnej.	Jak	wskazano	wyżej,	procesy	w	RSC	
nie	są	jeszcze	wdrożone;	rozporządzenie	przewiduje	szybkie	przejście	z	RSC	
do	nowej	formy	koordynacji	–	regionalnych	centrów	koordynacyjnych	(RCC)	
oraz	wdrożenie	ich	działania	od	konkretnej	daty,	tzn.	1	lipca	2022	r.,	mimo	że	
co	do	wielu	procesów	(np.	wymiarowania	rezerw	–	art.	37	ust.	1	lit.	j)	nie	ma	
jasności,	w	jaki	sposób	mają	być	prowadzone	[23].	Wydaje	się,	że	tak	krótkie,	
restrykcyjne	terminy	są	niemożliwe	do	dotrzymania.	Co	do	problemu	C	–	
wciąż	wiele	istotnych	zagadnień	będzie	regulowanych	na	poziomie	eksperckim,	
w	tym	w	metodach	opracowywanych	na	podstawie	rozporządzenia	rynkowego	
(np.	art.	19).	Przepisy,	które	miały	w	rozporządzeniu	regulować	kontrowersyj-
ne	politycznie	kwestie	podziału	stref	rynkowych	oraz	wyznaczania	zdolności	
(art.	14–16)	były	negocjowane	pod	tak	znaczącą	presją	czasu,	że	ostatecznie	są	
niezrozumiałe	i	bardzo	trudne	do	zastosowania	w	praktyce,	a	ponadto	trud-

ne	do	pogodzenia	z	implementacją	wciąż	
obowiązującego	kodeksu	CACM	–	czego	
wyrazem	są	niemieckie	skargi	na	decyzję	
ACER	ustanawiającą	metodę	wyznaczania	
zdolności dla regionu Core [1].

Na	koniec	warto	dodać,	 że	 rozporzą-
dzenie	rynkowe	uprawnia	KE	do	przyjęcia	
trzech	nowych	kodeksów	sieci	–	dotyczą-
cych	odpowiednio	usług	DSR,	cyberbezpie-
czeństwa	oraz	zasad	nabywania	usług	sys-
temowych	niedotyczących	częstotliwości	
(art.	59	ust.	2).	W	najbliższych	latach	okaże	
się, czy doświadczenie z III pakietu przeło-
ży się na sprawne przeprowadzenie tej pro-
cedury	w	przyszłości.	Z	pewnością	sposób	
przejścia od trzeciego do czwartego pakie-
tu	można	określić	jako	ucieczkę	do	przodu.	
Mimo	opóźnienia	i	oczywistych	wad	kodek-
sów	sieci	oraz	problemów	z	ich	implementa-
cją	należy	podkreślić,	że	harmonizacja	zasad	
w	28	państwach	jest	tytanicznym	zadaniem,	
które	wymaga	odpowiednio	dużo	czasu	na	
debatę.	CEP	to	zaś	gwałtowna	zmiana	po-
łączona	z	niską	jakością	legislacji,	która	ob-
niża	autorytet	prawa	UE	[22].	Chociaż	Ko-
misji	Europejskiej	zależało	na	utworzeniu	
nowoczesnych, precyzyjnych, przejrzystych 
ram	regulacyjnych	dla	uczestników	rynku	
energii	[18],	otoczenie	prawne	cierpi	raczej	
na	zjawisko	permanentnego	stanu	wyjąt-
kowego, gdzie adresaci prawa nie nadążają 
z	dostosowaniem	się	do	nieustannie	zmie-
niających	się	przepisów.

4. Zmiana struktury 
wytwarzania i trend 
decentralizacji
4.1. Wizja: system elektroenergetyczny 
jako archipelag zielonych wysp
Światowe	mega-trendy	wskazują	na	silną	
transformację	energetyki	w	kierunku	od-
nawialnych	źródeł	energii	(OZE).	Spośród	
całej	gamy	różnych	czynników	świadczą-
cych	o	tym	zjawisku,	można	wyróżnić	co	
najmniej	trzy	trendy	wiodące.

Po	 pierwsze:	 dekarbonizacja,	 czy-
li odejście od paliw kopalnych, a przede 
wszystkim	węgla,	silnie	napędzana	przez	
globalną	i	europejską	politykę	klimatycz-
ną.	Pojawiają	się	również	liczne	oddolne	
inicjatywy społeczne na rzecz ochrony 
środowiska	naturalnego.	 Jest	 to	dodat-
kowo	podbudowane	przez	rosnące	ceny	
energii	pochodzącej	ze	źródeł	wysokoemi-
syjnych,	które	są	obarczone	coraz	bardziej	
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kosztami	zewnętrznymi	(np.	uprawnienia	
do	emisji	dwutlenku	węgla).	

Po	 drugie:	 decentralizacja,	 a	 zatem	
(stopniowe) odchodzenie od centralnie 
planowanej, wielkoskalowej energetyki 
konwencjonalnej	w	kierunku	mniejszych	
rozproszonych	 źródeł	 wytwórczych	 –	
zmniejszanie	odległości	wytwarzania	od	
odbioru,	a	zarazem	zmniejszanie	mocy	
źródeł.	Na	świecie	silnie	rozwija	się	sektor	
mikrosieci.	Świadczyć	o	tym	może	choćby	
największa	przemysłowa	mikrosieć	w	Fin-
landii	składająca	się	miedzy	innymi	z	1600	
paneli	fotowoltaicznych	[6].	

Po	trzecie:	upodmiotowienie	odbiorców,	
czyli	mocne	zorientowanie	energetyki	na	
klienta	końcowego	(indywidualnego).	Ro-
snąca	świadomość	społeczeństwa	ciągnie	
za	sobą	dążenie	do	samowystarczalności	
i niezależności w zakresie zaspokajania 
swoich	potrzeb	energetycznych.	Ten	czyn-
nik	jest	coraz	bardziej	widoczny	w	ofertach	
graczy	na	rynku	energii.	Oferty	na	rynku	
są	obecnie	kreowane	w	oparciu	o	optymali-
zację	potrzeb	odbiorcy	końcowego	(np.	ofe-
rowanie	instalacji	paneli	fotowoltaicznych	
jako dodatku do usługi sprzedaży energii). 
Można	rzec,	że	robi	się	wszystko,	by	ten	od-
biorca	„nie	poszedł	na	swoje”,	lecz	został	
w	portfelu	uczestnika	rynku.

Regulacje	europejskie,	w	tym	zwłaszcza	
CEP	[18],	opierają	się	właśnie	o	przedmio-
towe trendy i wywierają presję na trans-
formację	miksów	krajowych	 systemów	
elektroenergetycznych w kierunku no-
wej,	rozproszonej,	nieemisyjnej	energety-
ki.	Przykładami	takich	regulacji	są:	
•	 nowe	wymogi	dla	mechanizmów	zdol-

ności	wytwórczych,	z	 limitem	emisji	
550	g	CO2 na 1 kWh wyprodukowanej 
energii	elektrycznej;	

•	 promocja	odnawialnych	źródeł	energii	
w	postaci	wymogu	co	najmniej	32	proc.	 
udziału	 OZE	 w	 końcowym	 zużyciu	
energii	 brutto	 w	 Unii	 Europejskiej	
w	2030	r.	Po	roku	2023	ma	nastąpić	po-
tencjalna aktualizacja tego celu, a za-
tem	możliwy	wzrost	tego	progu;	

•	 promocja	„aktywnych	konsumentów”,	
czyli	prosumentów	i	umożliwienie	im	
czerpania	korzyści	z	bezpośredniego	
uczestnictwa w rynku (zachęty finan-
sowe poprzez reakcje popytu na sygna-
ły cenowe na rynku). 
Zdefiniowane	zostały	zatem	podwaliny	

pod	nowy	model	rynku	energii	elektrycz-

nej,	gdzie	energetyka	opiera	się	w	dużej	mierze	o	OZE	i	jednocześnie	coraz	
więcej	do	powiedzenia	mają	odbiorcy	końcowi.

4.2. Praktyka: nie tak łatwo odejść od status quo
Choć	regulacje	europejskie	stawiają	ambitne	i	szczytne	cele,	szczególnie	w	kon-
tekście	ochrony	klimatu,	wciąż	można	znaleźć	wiele	wyzwań	i	nieefektyw-
ności,	które	wydają	się	nienależycie	zagospodarowane	w	obecnym	porządku	
prawnym.	

Po	pierwsze:	niesterowalny	charakter	odnawialnych	źródeł	energii,	takich	
jak	farmy	wiatrowe	czy	fotowoltaika.	W	obliczu	niedostatecznego	rozwoju	ma-
gazynów	energii	o	skali	przemysłowej,	trudno	nie	zauważyć	pewnych	nieefek-
tywności	rozwoju	generacji	OZE.	Z	jednej	strony	bezpośrednia	zależność	od	
warunków	atmosferycznych,	groźna	w	sytuacji,	w	której	nie	wieje	i	nie	świe-
ci	należycie.	Z	drugiej	strony	lokalizowanie	takich	źródeł	wyłącznie	na	wy-
branych	obszarach	charakteryzujących	się	dobrymi	warunkami	pogodowymi	
może	powodować	wyzwania	dla	zarządzania	systemem	lub	konieczność	po-
noszenia	nadmiernych	kosztów	rozwoju	sieci.	W	efekcie	powstaje	konieczność	
redukcji	(curtailment)	pracy	takich	źródeł,	wykorzystywania	środków	zarad-
czych	oraz	ponoszenia	przez	odbiorców	dodatkowych	kosztów	zarządzania	
pracą	systemu	w	celu	zapewnienia	stabilności	bezpieczeństwa	energetycznego	
i	ochrony	przed	blackoutem	[11].

Po	drugie:	„gazowy	dylemat”.	Z	jednej	strony	gaz	ziemny	jest	postrzegany	
jako	„partner	dla	OZE”	ze	względu	na	dużą	elastyczność	pracy	i	niższą	od	wę-
gla	emisyjność,	z	drugiej	to	wciąż	paliwo	kopalne,	zwane	przez	europejskich	de-
cydentów	„paliwem	przejściowym”.	O	poważnym	traktowaniu	gazu	w	szeroko	
pojętej	energetyce	może	świadczyć	rozwijana	obecnie	inicjatywa	łączenia	sek-
torów	energii	elektrycznej	i	gazu	(sector	coupling).	Prawidłowe	funkcjonowanie	
elektrowni	gazowych	na	rynku	energii	wymaga	odpowiednio	dostosowanego	
systemu	zaopatrywania	w	gaz,	zarówno	w	wymiarze	infrastrukturalnym,	jak	
i	organizacyjnym.	Mówi	się	o	tym,	że	UE	przewiduje	odejście	od	kopalnego	gazu	
ziemnego	na	rzecz	„czystych”	alternatyw,	jak	np.	biogaz,	czy	gaz	syntetyzowany	
w	procesach	power	to	gas	[27].	Jednocześnie	wciąż	niezbędne	jest	zapewnienie	
stałych	dostaw	gazu	pochodzącego	z	kopalń,	co	przejawia	się	wspieraniem	in-
westycji,	takich	jak	Nord	Stream	II,	które	niejako	przeczą	narracji	o	odejściu	od	
kopalnego	gazu	ziemnego	w	krótkim	lub	średnim	terminie.

Po	trzecie,	strefowy	model	rynku	energii	wydaje	się	nieadekwatny	dla	za-
rządzania	systemem	bazującym	na	rozproszonej	generacji	oraz	rosnącej	roli	
odbiorców	końcowych	jako	aktywnego	gracza	na	rynku	energii.	Model	rynku	
oparty	na	dużych	strefach	i	odgórnie	wymuszanych	wysokich	zdolnościach	
między	nimi	(zob.	rozdział	2)	jest	dopasowany	wyłącznie	do	systemu	opar-
tego	na	dużej,	scentralizowanej	generacji,	charakteryzującego	się	stabilnością	
warunków	pracy.	

Ponadto	w	obliczu	rosnącej	generacji	rozproszonej,	często	wykorzystującej	
energoelektronikę,	coraz	bardziej	poważne	stają	się	wyzwania,	takie	jak	zapew-
nienie	inercji	systemu	czy	odpowiedniej	elastyczności.	CEP	definiuje	inercję	
jako	usługę	pomocniczą,	która	nie	musi	być	pozyskiwana	na	zasadach	konku-
rencyjnych	tylko	w	przypadku,	gdy	inny	sposób	jest	bardziej	efektywny	eko-
nomicznie	[10],	natomiast	brak	obecnie	jednoznacznych	regulacji	czy	środków	
skłaniających	do	znalezienia	rozwiązania	problemu	malejącego	poziomu	iner-
cji.	Podobnie	jest	z	elastycznością,	która	będzie	powodowała	wzrost	znaczenia	
sieci	dystrybucyjnych	w	zarządzaniu	całego	systemu	elektroenergetycznego.

4.3. Jakie narzędzia zabrać na wyprawę w przyszłość?
Wydaje	się	zatem,	że	w	dalszym	ciągu	w	przestrzeni	regulacyjnej	UE	brakuje	
jasnych	rozwiązań	pozwalających	na	transparentny,	bezpieczny	rozwój	euro-
pejskiego	rynku	energii	elektrycznej.	Można	odnieść	wrażenie,	że	przedmio-
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Ú towe	regulacje	nie	adresują	wszystkich	bieżących	problemów	występujących	
w	systemach	elektroenergetycznych.	Bez	wątpienia	światowe	trendy,	jak	i	od-
dolne	inicjatywy	coraz	mocniej	i	bardziej	dynamicznie	stąpają	po	energetycz-
nym	podwórku.	Jak	zatem	przygotować	się	na	postępującą	coraz	bardziej	dy-
namicznie	transformację	energetyczną,	w	której	biorą	udział	coraz	to	nowi	
gracze,	nierzadko	ze	świetnym	zapleczem	technologicznym?

Kluczowym	narzędziem	pozwalającym	na	funkcjonowanie	rynku	energii	
w	strukturze	zdecentralizowanej	(rozproszone	źródła	energii,	rosnąca	rola	lo-
kalnego	zaspokajania	potrzeb	energetycznych,	nowe	technologie)	wydaje	się	
model	rynku,	który	potrafiłby	odzwierciedlić	lokalną	wartość	energii	elek-
trycznej	w	danej	jednostce	czasu.	Zmiana	modelu	na	taki,	który	daje	więcej	
sygnałów	cenowych	nie	tylko	w	czasie,	ale	i	przestrzeni,	pozwoliłaby	na	eko-
nomicznie	optymalne	i	zarazem	bezpieczne	prowadzenie	systemu	elektroener-
getycznego	[28].

Cenne	byłoby	wprowadzenie	bardziej	elastycznych	lub	uproszczonych	re-
gulacji	pozwalających	na	uwolnienie	działań	innowacyjnych	w	sektorze.	Brak	
ścisłych	regulacji	mógłby	pozwolić	na	większą	swobodę	kreowania	nowych	ele-
mentów	rynku	energii	w	danym	państwie/regionie	UE	w	zależności	od	sytu-
acji	i	potrzeb.	Biorąc	pod	uwagę	tempo	innowacji	technicznych	i	biznesowych	
w	sektorze	energetycznym,	zwiększona	elastyczność	i	otwartość	regulacyjna	
wydaje	się	bezwzględnie	konieczna.

Warta	uwagi	jest	kwestia	optymalizacji	zarządzania	systemami	dystrybu-
cyjnymi	i	wzrost	znaczenia	usług	elastyczności	w	tym	segmencie	energetyki.	
Wraz	z	rozwojem	rozproszonych	źródeł	energii	będzie	wzrastać	rola	sieci	dys-
trybucyjnych,	a	przede	wszystkim	automatyzacji	zarządzania	nimi.	By	osią-
gnąć	sukces	w	tej	płaszczyźnie,	należy	wzmocnić	współpracę	na	linii	OSP-OSD.	
Wydaje	się,	że	usługi	dotyczące	elastyczności	w	sieciach	dystrybucyjnych	nie	
powinny	być	kontraktowane	w	warunkach	„miedzianej	płyty”.	Obecnie	w	ra-
mach	CEP,	sygnały	do	elastyczności	mają	dawać	ceny	hurtowe.	Zatem	i	tutaj	
uwzględnienie	czynnika	lokalizacyjnego	mogłoby	wpłynąć	na	optymalizację	
usług elastyczności.

Ważnym	elementem	przyszłego	rynku	energii	wydaje	się	również	zmiana	
charakteru	bilansowania	ze	scentralizowanego	na	zdecentralizowany,	czyli	roz-
szerzenie	floty	wytwórczej	biorącej	udział	w	bilansowaniu	systemu	z	zawodo-
wych	elektrowni	systemowych	na	inne,	często	mniejsze	i	rozproszone	zasoby	
bilansowe	oraz	źródła	elastyczności	należące	do	aktywnych	uczestników	rynku.

5. Sygnały cenowe i bezpieczeństwo dostaw energii. 
Uboższy gasi światło?
5.1. Jak sprawić, by energia kosztowała tyle, ile jest warta tu i teraz
Jedną	z	kluczowych	cech	opisujących	systemy	elektroenergetyczne	jest	wy-
starczalność	(adequacy),	czyli	zdolność	źródeł	zasilających	dany	obszar	do	po-
krycia	jego	zapotrzebowania	na	energię.	Wśród	obszarów	problemowych	do	
rozwiązania	poprzez	CEP,	KE	w	uzasadnieniu	wskazała	niepewne	otoczenie	
rynkowe	utrudniające	inwestycje	w	nowe	moce	wytwórcze,	w	szczególności	
niskie	ceny	hurtowe.	Brak	inwestycji	w	sterowalne	moce	wytwórcze	mógłby	
w	długim	terminie	zagrozić	wystarczalności.	Rozważono	różne	rozwiązania	
tego	problemu	–	od	rynku	tylko	energii	(energy-only	market,	EOM)	do	obo-
wiązkowego	uzupełnienia	rynku	energii	o	segment	rynku	mocy.	Ostatecznie	
zdecydowano	się	na	rozwiązanie	pośrednie,	czyli	preferencję	dla	EOM	przy	
warunkowym	dopuszczeniu	stosowania	mechanizmów	mocowych	[18].	Oce-
nę	tego	rozwiązania	przedstawiono	w	innych	publikacjach;	w	niniejszym	ar-
tykule	staramy	się	odpowiedzieć	na	pytanie,	czy	przyjęty	model	rzeczywiście	
zapewni	odpowiednie	sygnały	inwestycyjne,	biorąc	pod	uwagę	realne	warunki	
polityczne	i	społeczne,	w	jakich	będzie	działać.

Model	 EOM	 opiera	 się	 na	 koncepcji	
cen	odzwierciedlających	niedobory	mocy	
(scarcity	pricing).	Koncepcja	 ta	 zakłada,	
że	w	stanach	niedoboru	energia	powinna	
osiągać	ceny	tak	wysokie,	aby	nie	tylko	po-
kryć	zmienne	i	stałe	koszty	funkcjonowania	
wytwórców,	także	tych	sprzedających	ener-
gię	w	niewielkiej	liczbie	godzin	w	roku,	ale	
również	zachęcić	odbiorców	do	ogranicze-
nia	konsumpcji	[40].	Intencja	prawodawcy	
unijnego	została	wyrażona	w	24.	motywie	
preambuły	rozporządzenia	rynkowego:	(…)	
Skuteczny	mechanizm	ustalania	cen	w	spo-
sób	odzwierciedlający	niedobory	mocy	za-
chęci	uczestników	rynku	do	reagowania	na	
sygnały	rynku	i	do	obecności	na	nim	wtedy,	
gdy	rynek	ich	najbardziej	potrzebuje,	oraz	
zapewni	im	możliwość	odzyskania	ponie-
sionych	kosztów	na	rynku	hurtowym.	Klu-
czowe	 jest	 zatem	zapewnienie	usunięcia	
administracyjnych	i	ukrytych	pułapów	ce-
nowych,	aby	umożliwić	ustalanie	cen	od-
zwierciedlające	 niedobory	mocy.	 Rynki	
krótkoterminowe	oraz	mechanizm	usta-
lania	cen	w	sposób	odzwierciedlający	nie-
dobory	mocy	–	gdy	już	w	pełni	wpiszą	się	
w	strukturę	rynku	–	przyczynią	się	do	wyeli-
minowania	innych	środków	zakłócających	
funkcjonowanie	rynku,	takich	jak	mechani-
zmy	zdolności	wytwórczych,	aby	zapewnić	
bezpieczeństwo	dostaw	energii.	(…)

Logiką	ekonomiczną	jest	tutaj	wycena	
rzadkiego	zasobu,	który	powinien	zostać	
zużyty w pierwszej kolejności przez tych, 
którzy	go	bardziej	potrzebują	i	są	gotowi	
więcej	zapłacić	–	co	prowadzi	do	efektyw-
nej,	w	sensie	ekonomicznym,	alokacji	za-
sobów	[24].	W	przypadku	rynku	energii	
oznacza	to	możliwość	wzrostu	cen	aż	do	
poziomu,	w	którym	bardziej	opłaca	się	jej	
nie zużywać, czyli do wartości niedostar-
czonej	energii	(value	of	lost	load	–	VOLL),	
ale nie drożej, gdyż takie transakcje nie są 
już	efektywne	[40].

5.2. Scarcity pricing i wspólny rynek energii
Gra	rynkowa	o	dostęp	do	rzadkiego	zasobu	
ma	się	rozstrzygać	na	wspólnym	unijnym	
rynku,	pomiędzy	wytwórcami	i	odbiorca-
mi	zlokalizowanymi	w	różnych	państwach,	
co	ma	 być	możliwe	 dzięki	 znaczącemu	
zwiększeniu	międzyobszarowych	zdolno-
ści przesyłowych. Zgodnie z zasadą działa-
nia	market	couplingu,	w	przypadku	wystą-
pienia	równoczesnych	niedoborów,	w	kilku	
połączonych	obszarach	rynkowych	powin-
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na się ustalić wysoka cena, a do kolejnych 
najdroższych	obszarów	powinna	popłynąć	
energia w ilości ograniczonej tylko zdolno-
ściami	przesyłowymi.	To,	jak	wysoka	cena	
może	się	ustalić,	zależy	od	stosowanego	na	
danym	rynku	hurtowym	limitu	(price	cap).	
Różnice	w	wysokości	limitów	wpływają	na	
wynik działania rynku, dlatego uważa się 
je	za	zakłócenie	mechanizmu	rynkowego	–	
np. ograniczając przepływ energii do droż-
szej	strefy	obniżają	nadwyżkę	ekonomiczną	
wymiany	handlowej.	W	stanie	prawnym	III	
pakietu	energetycznego,	przed	wdrożeniem	
kodeksów	sieci,	limity	cen	mogły	być	różne	
(por.	tabelę	1	w	raporcie	KE	z	badania	sek-
torowego	dotyczącego	mechanizmów	mo-
cowych	[19]),	ale	już	kodeks	CACM	naka-
zał	wprowadzenie	jednolitych	limitów	cen	
na	giełdach	w	ramach	market	couplingu,	
zaś	kodeks	EB	GL	przewiduje	stosowanie	
wyłącznie	technicznych	limitów	na	ryn-
kach	bilansujących	(w	praktyce	–	brak	li-
mitów).	Rozporządzenie	rynkowe	zawiera	
obszerną	regulację	zagadnienia	(art.	10),	
w	tym	nakazuje	podniesienie	limitu	cen,	
gdy zostanie osiągnięty (niezależnie od do-
minującego	poglądu,	zgodnie	z	którym	ry-
nek	umożliwiający	ukształtowanie	się	ceny	
powyżej	VOLL	jest	wadliwy).	Celem	CEP	
jest	więc	doprowadzenie	do	sytuacji,	w	któ-
rej	energia	może	kosztować	dowolnie	dużo	
w	dowolnym	miejscu	Unii,	wysyłając	od-
powiedni	sygnał	do	inwestowania	w	moce	
wytwórcze	(również	te	o	wysokich	kosz-
tach	zmiennych)	lub	ograniczania	zużycia	
energii.	Sygnały	cenowe	mają	więc	spra-
wiać,	że	energia	popłynie	wtedy	i	tam,	kie-
dy	i	gdzie	jest	najbardziej	potrzebna	[18].	 
To	 również	 jeden	 z	 powodów,	 dla	 któ-
rych	KE	uważa	mechanizmy	mocowe	za	
zakłócające	rynek,	ponieważ	dają	dodat-
kowy sygnał inwestycyjny w określonych 
obszarach,	które	nie	muszą	już	konkuro-
wać	o	energię	wyższą	ceną	hurtową.	Dlate-
go	KE	zdaje	się	preferować	rezerwę	strate-
giczną	funkcjonującą	poza	rynkiem,	która	
jest	uruchomiana	dopiero	wówczas,	gdy	na	
rynku	nie	będzie	już	zasobów	do	pokrycia	
zapotrzebowania	(por.	art.	21	ust.	3	i	art.	22	
ust. 3 rozporządzenia rynkowego).

5.3. Czy wszyscy gracze zaakceptują 
zasady gry? 
Na	poziomie	teorii	ekonomicznej	zapewne	
trudno zakwestionować poprawność po-
wyższych	koncepcji.	Jakie	są	jednak	szan-

se, że rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne wdrażające te koncep-
cje	zadziałają	poprawnie	w	praktyce?	Aby	tak	było,	niezbędne	jest	spełnienie	
fundamentalnego	założenia:	aktorzy	rynku,	zwłaszcza	ci	wpływający	na	niego	
pośrednio	–	urzędy	regulacyjne	i	administracja	rządowa	–	muszą	akceptować	
monetarne	podejście	do	energii	elektrycznej,	pozwalając	np.	na	to,	aby	wytwór-
cy	rzeczywiście	oferowali	energię	po	bardzo	wysokich	cenach	(np.	+10 000	zł/
MWh).	Tam	zaś,	gdzie	pojawiałaby	się	presja	polityczna	ze	strony	rządu	lub	re-
gulatora	na	utrzymanie	niskich	cen,	podmioty	rynkowe	musiałyby	mieć	odpo-
wiedni	zakres	autonomii.	W	Europie,	gdzie	w	latach	2008–2013	nawet	60	proc.	
koncernów	energetycznych	była	w	jakimś	stopniu	własnością	państwa	[20],	ra-
czej	trudno	się	takiej	autonomii	spodziewać	[41].	Wynika	to	m.in.	z	faktu,	że	na	
obecnym	etapie	rozwoju	UE	obywatele	oczekują	zapewnienia	bezpieczeństwa	
publicznego	od	rządów	państw	członkowskich	mających	mniejszą	lub	większą	
legitymację	demokratyczną.	Nawet	prywatne	firmy	energetyczne	mogą	obawiać	
się	retorsji	ze	strony	urzędów	regulacyjnych,	jeśli	np.	zawrą	lukratywne	trans-
akcje	eksportowe	kosztem	wyłączenia	odbiorców	w	swojej	strefie.	Przy	dzisiej-
szym	stopniu	uzależnienia	od	energii	elektrycznej	jej	nieprzerwane	dostawy	są	
zaś	elementem	porządku	publicznego,	co	można	było	zaobserwować	przy	nie-
dawnym	blackoucie	w	Londynie	[4].	Punkt	widzenia	polityków	musi	być	więc	
szerszy	niż	wąski,	ekonomiczny	pogląd	Komisji	Europejskiej.	Przykładem	tego	
może	być	reakcja	na	niedawne	wysokie	ceny	w	Teksasie.	Tamtejszy	rynek	pro-
wadzony	przez	ERCOT	ma	model	zbliżony	do	preferowanego	zgodnie	z	roz-
porządzeniem	rynkowym	–	EOM	wzbogacony	o	mechanizm	wyceny	rezerwy	
operacyjnej	w	oparciu	o	krzywą	popytu	(operational	reserve	demand	curve,	
ORDC	[42]).	Gdy	wskutek	upałów	doszło	do	sytuacji	niedoborów	mocy	w	sys-
temie,	ceny	osiągnęły	limit	9000$/MWh	i	podjęto	dyskusję	o	wprowadzeniu	
rynku	mocy,	który	zapewniłby	sygnały	inwestycyjne	do	budowy	nowych	mocy	
wytwórczych	[25].	Powyższy	limit	jest	oparty	na	szacunku	VOLL	dla	Teksa-
su	–	jakie	mogą	być	zatem	implikacje	polityczne	wprowadzenia	w	UE	wyceny	
energii	opartej	na	tym	wskaźniku?	Przede	wszystkim	należy	wskazać,	że	VOLL	
ma	różną	wysokość	dla	różnych	grup	odbiorców	[3],	ale	ze	względu	na	różnice	
w	sile	nabywczej	może	się	różnić	dla	analogicznych	grup	odbiorców	w	różnych	
krajach	członkowskich.	Dlatego	jeżeli	dojdzie	do	równoczesnych	niedoborów	
w	kilku	systemach,	a	mechanizm	łączenia	rynków	zadziała	zgodnie	z	założe-
niami,	może	dojść	do	sytuacji,	w	której	mniej	zamożni	odbiorcy	będą	musieli	
oddać	energię	zamożniejszym	sąsiadom.	Oczywiście	niewykluczone,	że	w	mniej	
zamożnej	strefie	niektórzy	odbiorcy	dobrowolnie	zrezygnują	z	poboru	energii	
w	ramach	usług	DSR,	ale	jeżeli	taka	sytuacja	doprowadzi	do	niedobrowolnych	
administracyjnych	wyłączeń	odbiorców,	może	to	mieć	poważne	konsekwencje	
polityczne.	Mimo	że	taka	sytuacja	jest	przewidziana	w	prawie	UE	i	wynikała-
by	z	wdrożenia	polityki	Komisji	Europejskiej,	gdy	zabraknie	energii,	obywatele	
przyjdą	protestować	pod	siedzibę	rządu,	nie	pod	Berlaymont	[39].	Praktycznym	
doświadczeniem	sytuacji	równoczesnego	niedoboru	była	mroźna	zima	przeło-
mu	lat	2016	i	2017.	Kilka	krajów	wprowadziło	specjalne	ograniczenia	w	handlu	
międzystrefowym	–	np.	w	Bułgarii	administracyjnie	zatrzymano	eksport	ener-
gii,	we	Włoszech	wprowadzono	bilansowe	ograniczenia	eksportu	ze	względu	
na	dostępność	rezerw	systemowych.	Działania	te	zostały	poddane	ocenie	przez	
Platts	na	zlecenie	Komisji	Europejskiej;	wskazano,	że	bułgarski	zakaz	eksportu	
miał	negatywny	wpływ	na	rynek,	podczas	gdy	włoskie	i	francuskie	ograniczenia	
bilansowe	były	proporcjonalne	do	sytuacji	[38].	W	świetle	obecnych	przepisów	
takie	rozwiązania	mogłyby	jednak	zostać	uznane	za	niedopuszczalne,	tzn.	or-
gany	administracji	czy	operatorzy	stosujący	takie	praktyki	musieliby	liczyć	się	
z	wszczęciem	postępowania	w	sprawie	naruszenia	prawa	UE.	Kolejna	sytuacja	
podobna	do	cold	spell	z	2016	roku	będzie	więc	sprawdzianem,	na	ile	państwa	
członkowskie	zamierzają	ryzykować	bezpieczeństwo	dostaw	w	swoich	krajach	
na rzecz przestrzegania zasad wewnętrznego rynku energii.
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Ú 5.4. Czy rynek zapewni właściwe sygnały cenowe? Czy Europejczycy 
zaakceptują wysokie ceny energii w przyszłości?
Wydaje	się,	że	przyjęty	w	CEP	domyślny	(nieuzupełniony	mechanizmami	moco-
wymi)	model	rynku	ma	szansę	dać	sygnały	inwestycyjne,	ale	pod	jednym,	bardzo	
istotnym	warunkiem:	że	odbiorcy	będą	gotowi	do	zwiększenia	elastyczności	popy-
tu.	Kluczowe	jest	upowszechnienie	inteligentnego	opomiarowania.	W	dogmatycz-
nym	podejściu	do	energii	elektrycznej	jako	zwyczajnego	towaru,	inteligentne	opo-
miarowanie	da	możliwość	zaobserwowania	oraz	selektywnego	przerwania	dostaw	
do	odbiorców,	którzy	nie	zakupili	wcześniej	energii	elektrycznej	na	pokrycie	swoich	
potrzeb	[40].	Bezpieczeństwo	dostaw	energii	zostaje	w	takim	przypadku	pozbawio-
ne	charakteru	dobra	publicznego,	a	obowiązek	zadbania	o	nie	spada	na	każdego	
odbiorcę	indywidualnie.	Powstaje	jednak	pytanie,	czy	ta	wizja	ziści	się	wystarczają-
co	szybko?	I	czy	jest	to	właściwe	podejście?	Czy	otrzymawszy	odpowiednie	bodźce	
ekonomiczne,	społeczeństwo	będzie	preferować	udział	w	grze	rynkowej,	a	nie	stałe	
dostawy	energii	zapewnione	jak	usługa	publiczna?	Odpowiedź	twierdząca	wyma-
ga	założenia	racjonalności	konsumenta,	jednak	wydarzenia	polityczne	ostatnich	lat	
w	Unii	Europejskiej	sugerują,	że	takie	założenie	jest	mocno	uproszczone	–	racjonal-
ne	przesłanki	ekonomiczne	nie	są	podstawowym	kryterium	podejmowania	decyzji	
przez	obywateli.	Niektóre	kraje,	w	tym	Polska,	wybrały	kierunek	rynku	dwutowaro-
wego,	uzupełniając	segment	rynku	energii	umożliwiający	wycenę	energii	w	danym	
okresie	czasu	segmentem	rynku	mocy,	na	którym	wycenia	się	pewność	dostaw	ener-
gii	elektrycznej	w	dłuższym	horyzoncie.	Rynek	dwutowarowy	pozwala	na	dzielenie	
się	ryzykiem	między	stroną	podażową	i	stroną	popytową.	W	przyszłości,	przy	coraz	
bardziej	istotnym	udziale	źródeł	o	zerowych	lub	bardzo	niskich	kosztach	zmiennych,	
znaczenie	rynku	mocy	może	rosnąć.

6. Podsumowanie
Pakiet	„Czysta	energia	dla	wszystkich	Europejczyków”	to	zbiór	ambitnych	wy-
mogów,	których	autorzy	postawili	sobie	za	cel	zbudowanie	lepszego,	bardziej	
efektywnego	i	odpowiedzialnego	wobec	przyszłych	pokoleń	systemu	energe-
tycznego.	Jako	narzędzia	osiągnięcia	tego	celu	przyjęto	rozwiązania	możliwie	
wolnorynkowe, a więc nakierowane na zwiększenie konkurencji i zapewnienie 
efektywności	w	sensie	mikroekonomicznym.	Wdrożenie	powyższych	wymagań	
następuje	poprzez	nałożenie	licznych	nowych	zobowiązań	na	państwa	człon-
kowskie,	organy	regulacyjne	i	aktorów	rynku	energii,	z	krótkim	terminem	do-
stosowania	się.	Choć	wprowadzone	rozwiązania	wydają	się	spójne	na	poziomie	
teoretycznym,	mogą	–	jak	wskazano	powyżej	–	nie	zadziałać	w	rzeczywistym	
otoczeniu	polityczno-gospodarczym.	Generalną	ocenę	CEP	można	będzie	więc	
przeprowadzić	jedynie,	analizując	skutki.	Niemniej	jednak	można	z	dużą	pew-
nością	postawić	tezę,	że	IV	pakiet	energetyczny	nie	będzie	ostatnim.	Wręcz	prze-
ciwnie.	Wkrótce	powinniśmy	się	spodziewać	startu	prac	nad	kolejną,	już	pią-
tą	odsłoną	kompleksowych	ram	prawno-politycznych	europejskiej	energetyki.
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English summary 
The	paper	 is	 an	assessment	of	 selected	elements	of	 ‘Clean	Energy	 for	All	 
Europeans	Package’	in	the	light	of	the	‘future-proof	character’	criterion	adopt-
ed	by	the	EU	legislators.	The	scope	of	analyzed	issues	covers	market	integra-
tion	through	the	increase	in	cross-zonal	electricity	exchange,	the	process	of	
elaborating	detailed	rules	enabling	markets	harmonization,	the	adjustment	of	
regulatory	framework	to	the	changing	structure	of	energy	generation,	as	well	
as	the	solutions	for	energy	pricing	meant	to	ensure	price	signals	necessary	for	
investments.	The	authors	identify	numerous	political	and	practical	challenges	
which	will	verify	the	feasibility	of	achieving	the	assumed	political	objectives,	
and	which	–	in	case	of	failure	–	may	force	a	change	of	approach	in	the	next	
EU	legislative	package	on	electricity	systems.	
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Streszczenie
Artykuł	porusza	problematykę	decyzji	ad-
ministracyjnych	wydawanych	przez	Preze-
sa	Urzędu	Regulacji	Energetyki	w	oparciu	
o	Kodeksy	sieci	–	akty	prawne	Unii	Europej-
skiej,	które	wprowadzają	zasady	funkcjono-
wania jednolitego rynku energii elektrycznej 
w	UE.	Po	skrótowym	przedstawieniu,	czym	 
są	Kodeksy	sieci,	wskazaniu	cech	decyzji	ad-
ministracyjnej	oraz	wskazaniu	problemów	
implementacyjnych	dokumentów	opraco-
wywanych	w	oparciu	o	Kodeksy	sieci	autor	
pokazuje przykłady decyzji wydawanych na 
podstawie	przepisów	Kodeksów	sieci,	wska-
zuje na wątpliwości dotyczące kolizji wyni-
kającej z konieczności stosowania prawa 
unijnego	w	krajowym	porządku	prawnym	
oraz	wskazuje	możliwe	kierunki	działania.

1. Wstęp
Mianem	pojęcia	„Kodeksy	sieci”	określa	
się	potocznie	akty	prawa	unijnego,	które	
mają	na	celu	stworzenie	wspólnego	rynku	
energii	elektrycznej¹.	Kodeksy	sieci	są	na-
rzędziami	do	wdrożenia	jednolitego	rynku	
energii	w	UE.	Zawierają	one	wspólne	za-
sady	funkcjonowania	i	zarządzania	syste-
mami	energetycznymi	do	dalszej	integra-
cji	rynku².	Kodeksy	sieci	regulują	zarówno	

sferę	rynkową,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	spraw	z	zakresu	bilansowa-
nia	energii	elektrycznej,	czy	też	wyznaczania	i	alokacji	zdolności	wymiany	
transgranicznej	dla	rynku	długoterminowego,	rynku	dnia	następnego,	rynku	
dnia	bieżącego,	sferę	przyłączeniową,	która	dotyczy	zarówno	największych,	jak	 
i	najmniejszych	uczestników	rynku	energii	elektrycznej,	a	także	równie	istotną	
sferę	operacyjną,	której	celem	jest	zapewnienie	bezpieczeństwa	energetycznego	
oraz	stabilne	funkcjonowanie	systemów	elektroenergetycznych	państw	człon-
kowskich.	Kodeksy	sieci	pozostawiają	możliwość	doprecyzowania	ich	przepisów	
poprzez	przygotowanie	wymogów,	metod	czy	też	warunków	(dalej:	„TCM”	–	od	
angielskiego	terms,	conditions	and	methodologies).	Zadaniem	TCM	jest	uszcze-
gółowienie,	doprecyzowanie	regulacji	kodeksowych	oraz	wypełnienie	obowiąz-
ków	z	nich	wynikających.	TCM	mają	różny	zasięg,	zarówno	ogólnoeuropej-
ski,	regionalny	–	obowiązują	w	określonych	regionach	wyznaczania	zdolności	
przesyłowych,	jak	i	krajowy.	Są	zatwierdzane,	w	zależności	od	zasięgu	obowią-
zywania,	przez:	współdziałające	organy	regulacyjne	Unii	Europejskiej,	współ-
działające organy regulacyjne Unii Europejskiej danego regionu wyznaczania 
zdolności	przesyłowych	albo	przez	organy	regulacyjne	poszczególnych	państw	
członkowskich.	Na	potrzeby	niniejszego	artykułu	autor	skupia	się	wyłącznie	na	
TCM	zatwierdzanych	przez	krajowe	organy	regulacyjne.	TCM	cechują	się	róż-
nym	zakresem	przedmiotowym	oraz	podmiotowym,	a	także	mając	na	uwadze	
fakt,	że	nie	istnieje	europejski	kodeks	postępowania	administracyjnego	oraz	brak	
w	Kodeksach	sieci	przepisów	proceduralnych,	regulujących	wdrażanie	ww.	do-
kumentów	do	porządków	prawnych	państw	członkowskich,	dlatego	przed	kra-
jami	wspólnoty	stoi	trudne	zadanie	implementacji	dokumentów	opracowywa-
nych	w	oparciu	o	Kodeksy	sieci.

2. Umiejscowienie Kodeksów sieci w polskim porządku 
prawnym
Kodeksami	sieci	określa	się	potocznie	akty	prawa	unijnego	–	rozporządzenia.	
Należy	do	nich	zaliczyć:
1)		Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2015/1222	z	dnia	24	lipca	2015	r.	ustanawiają-

ce wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ogra-
niczeniami	przesyłowymi	–	CACM	GL,	(Dz.U. UE	z	25.7.2015 L 197/24);

2)		Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2016/1719	z	dnia	26	września	2016	r.	ustana-
wiające	wytyczne	dotyczące	długoterminowej	alokacji	zdolności	przesyło-
wych	–	FCA	GL	(Dz.U.	UE	z	27.9.2016	L	259/42);

1  Ustawodawca europejski opracował Kodeksy sieci 
również dla rynku gazu, ale na potrzeby niniejszego 
artykułu autor koncentruje się na Kodeksach sieci 
dotyczących rynku elektroenergetycznego.

2  Jednolity rynek energii w Europie i kodeksy sieci. 
Mgr inż. Jacek Ratz, mgr inż. Robert Kielak. 
Elektroenergetyka współczesność i rozwój,  
nr 1(16)/2017. Ú
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3)		Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2017/2195	z	dnia	23	listopada	2017	r.	ustana-
wiające	wytyczne	dotyczące	bilansowania	–	EB	GL	(Dz.U.	UE	z	28.11.2017	
L	312/6,	dalej:	„EB	GL”);

4)	Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2016/631	z	dnia	14	kwietnia	2016	r.	ustana-
wiające	kodeks	sieci	dotyczący	wymogów	w	zakresie	przyłączenia	jedno-
stek	wytwórczych	do	sieci	–	NC	RfG	(Dz.U. UE	z	27.4.2016	L 112/1,	dalej:	
„NC	RfG”);

5)		Rozporządzenie	 Komisji	 (UE)	 2016/1388	 z	 dnia	 17	 sierpnia	 2016	 r.	
ustanawiające	 kodeks	 sieci	 dotyczący	przyłączenia	 odbioru	–	NC	DC	
(Dz.U. UE z	18.8.2016	L 223/10,	dalej:	„NC	DC”);

6)	Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2016/1447	z	dnia	26	sierpnia	2016	r.	ustana-
wiające	kodeks	sieci	określający	wymogi	dotyczące	przyłączenia	do	sieci	
systemów	wysokiego	napięcia	prądu	stałego	oraz	modułów	parku	energii	
z	podłączeniem	prądu	stałego	–	NC	HVDC	(Dz.U.	UE	z	8.9.2016	L	241/1);

7)		Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2017/1485	z	dnia	2	sierpnia	2017	r.	ustana-
wiające	wytyczne	dotyczące	pracy	systemu	przesyłowego	energii	elektrycz-
nej	–	SO	GL	(Dz.U.	UE	z	25.8.2017	L	220/1);

8)		Rozporządzenie	Komisji	(UE)	2017/2196	z	dnia	24	listopada	2017	r.	usta-
nawiające	kodeks	sieci	dotyczący	stanu	zagrożenia	i	stanu	odbudowy	sys-
temów	elektroenergetycznych	–	NC	ER	(Dz.U.	UE	z	28.11.2017	L	312/54).
Rozporządzenia	unijne	są	aktami	prawnymi	o	najszerszym	zasięgu,	a	wy-

dawane	są	na	podstawie	art.	288	TFUE³.	Zgodnie	z	tym	przepisem	rozpo-
rządzenia	mają	zasięg	ogólny,	wiążą	w	całości	i	są	bezpośrednio	stosowane	
we	wszystkich	państwach	członkowskich.	Z	uwagi	na	fakt,	że	Rzeczpospolita	
Polska	zawarła	umowę	akcesyjną	i	stała	się	członkiem	Unii	Europejskiej,	to	
zgodnie	z	art.	91	ust.	1	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwiet-
nia	1997	r.	(Dz.U.	1997,	nr	78,	poz.	483,	z	późn.	zm.,	dalej:	„Konstytucja	RP”)⁴	
rozporządzenia są częścią krajowego porządku prawnego i stanowią prawo 
powszechnie	obowiązujące.	Obowiązują	na	terytorium	całego	kraju	oraz	za-
adresowane	są	w	sposób	ogólny.

Zakres	uregulowań	zawartych	w	Kodeksach	sieci	pokrywa	się	z	wielo-
ma	zagadnieniami	unormowanymi	również	w	prawie	krajowym,	którego	
trzon	stanowią	ustawa	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	Prawo	energetyczne	(t.jedn.	 
Dz.	U.	z	2019	r.,	poz.	755,	z	późn.	zm.,	dalej:	„Ustawa	Prawo	energetyczne”),	
rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	z	dnia	4	maja	2007	r.	w	sprawie	szcze-
gółowych	warunków	funkcjonowania	systemu	elektroenergetycznego	(Dz.	
U.	z	2007	r.	nr	93,	poz.	623)	oraz	Instrukcja	Ruchu	i	Eksploatacji	Sieci	Prze-
syłowej	(dalej:	„IRiESP”).	Wejście	w	życie	Kodeksów	sieci	wymusza	koniecz-
ność	przeprowadzania	zmian	mających	na	celu	dostosowanie	obowiązujących	
krajowych	regulacji	do	stanu	eliminującego	ich	sprzeczność	z	aktami	prawa	
unijnego.	Istotnym	elementem	Kodeksów	sieci	są	delegacje	do	sporządzania	
przez	Operatorów	Sieci	Przesyłowych	(dalej:	„OSP”)	TCM,	które	zatwierdza-
ne	są	przez	organy	regulacyjne	państw	członkowskich.	TCM	zawierają	zapisy	
będące	uszczegółowieniem	lub	wykonaniem	postanowień	Kodeksów	sieci,	
przy	jednoczesnym	pozostawieniu	pewnej	swobody	OSP	w	opracowywa-
niu	propozycji	tak,	aby	możliwe	było	uwzględnienie	specyfiki	funkcjonowa-

nia	systemów	elektroenergetycznych	na	
poziomie	ogólnoeuropejskim,	regional-
nym	i	krajowym.	TCM	są	więc	istotnym	
narzędziem	służącym	osiągnięciu	celów	
określonych	w	Kodeksach	sieci,	tworząc	
nowy porządek prawny opisujący rynki 
elektroenergetyczne	w	państwach	człon-
kowskich,	 zawierające	normy	dotyczą-
ce	wszystkich	uczestników	danego	sys-
temu	 elektroenergetycznego	 i	 będące	
jednocześnie	pochodną	Kodeksów	sieci	
–	dokumentami	zatwierdzanymi	przez	
organ	regulacyjny	(w	tym	w	przypadku	
rozstrzygnięć	dotyczących	metodyk	re-
gionalnych	lub	ogólnoeuropejskich,	po	
wcześniejszym	 uzgodnieniu	 rozstrzy-
gnięć	z	organami	regulacyjnymi	danego	
regionu	lub	w	UE).	W	porządkach	praw-
nych	wielu	państw	członkowskich,	w	tym	
również	w	Polsce,	taka	sytuacja	może	po-
wodować	komplikacje	związane	z	możli-
wością egzekwowania powszechnego sto-
sowania	TCM,	z	uwagi	na	ograniczony	
krąg	adresatów	decyzji	administracyjnej.

3. Decyzja administracyjna, 
a prawo unijne
Podstawy	 prawne	 do	wydania	 decyzji	
dotyczących	kwestii	 związanych	z	Ko-
deksami	sieci	znajdują	się	w	samych	Ko-
deksach.	 Jest	 to	 jednak	 podstawa	ma-
terialno-prawna.	 Wspomniane	 akty	
prawne	nie	ustanawiają	szczególnej	pro-
cedury	wydawania	decyzji	administra-
cyjnej.	Z	uwagi	na	 fakt,	 że	nie	 istnieje	
jedna,	wspólna	dla	wszystkich	państw	
członkowskich	 procedura	 administra-
cyjna,	którą	na	potrzeby	niniejszego	ar-
tykułu	można	określić	jako	„Europejski	
Kodeks	 Postępowania	Administracyj-
nego”	należy	przyjąć,	że	organ	admini-
stracji	publicznej,	którym	w	przypadku	
rozpoznawania	kwestii	dotyczących	Ko-
deksów	sieci	jest	Prezes	Urzędu	Regula-
cji	Energetyki	(dalej:	„Prezes	URE”),	sto-
suje	przepisy	ustawy	z	dnia	14	czerwca	 
1960	 r.	Kodeks	postępowania	 admini-

3  Art. 288 TFUE: W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, 
decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do 
którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 
krajowym swobodę wyboru formy i środków. Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, 
wiąże tylko tych adresatów. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

4  Art. 91 ust. 1 Konstytucji RP: Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio 
stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

5  Definicja decyzji administracyjnej wg Encyklopedii 
Gazety Prawnej, link do artykułu aktualny na 
dzień 28.10.2019 r. https://www.gazetaprawna.
pl/encyklopedia/prawo,hasla,334628,decyzja-
administracyjna.html

Ú
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stracyjnego	(t.jedn.	Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	
2096,	z	późn.	zm.,	dalej:	„KPA”).	Zgodnie	
z	definicją	decyzji	administracyjnej⁵	„jest	
to	podstawowa	forma	rozstrzygnięć	or-
ganów	administracji.	Decyzja	jest	aktem	
rozstrzygającym	władczo.	Jest	to	jedno-
stronne	rozstrzygnięcie	o	prawach	i	obo-
wiązkach	konkretnego	podmiotu	w	indy-
widualnej	sprawie.	Rozstrzyga	sprawę	co	
do	jej	istoty	w	całości	lub	części.	Adresa-
tem	decyzji	jest	zawsze	strona	postępo-
wania.	Decyzja,	co	do	zasady,	powinna	
mieć	formę	pisemną”.	Zgodnie	z	art.	107	
§	1	do	niezbędnych	elementów	decyzji	
administracyjnej	należą	m.in.	oznacze-
nie	strony	lub	stron,	powołanie	podstawy	
prawnej, rozstrzygnięcie oraz uzasadnie-
nie	faktyczne	i	prawne.

Proces	 wydawania	 decyzji	 admini-
stracyjnych	w	polskim	porządku	praw-
nym	został	unormowany	w	KPA.	Ustawa	
ta zawiera przepisy regulujące wydawa-
nie	 decyzji	 od	momentu	wszczęcia	 po-
stępowania, poprzez analizę przez organ 
uprawniony do wydania decyzji stanu 
faktycznego,	dokonanie	subsumpcji	oraz	
wydanie decyzji. Istotne z punktu widze-
nia	dalszej	 analizy	przedmiotowego	za-
gadnienia	jest	zwrócenie	uwagi	na	nastę-
pujące	 cechy	 decyzji	 administracyjnej:	
jednostronne rozstrzygnięcie o prawach 
i	 obowiązkach	 konkretnego	 podmiotu	
w indywidualnej sprawie, podstawa prawna  
do	wydania	przez	organ	administracyjny	
decyzji. 

4. Przykłady delegacji 
kodeksowych do wydania 
decyzji przez Prezesa URE, 
ich adresaci oraz możliwe 
sposoby „upowszechniania” 
obowiązku ich stosowania
Kodeksy	sieci	w	wielu	aspektach	przeka-
zały	OSP	funkcję	opracowania	dokumen-
tów	doprecyzowujących	część	przepisów	
w	nich	zawartych,	natomiast	organom	re-
gulacyjnym	(w	tym	m.in.	Prezesowi	URE)	
funkcję	zatwierdzania	opracowanej	przez	
OSP	propozycji	danego	dokumentu	po-
przez	wydanie	decyzji	administracyjnej.	
Charakter tych decyzji nie jest jednolity, 
ponieważ	można	spotkać	się	z	decyzjami,	
które:

I.		 Zatwierdzają	dokumenty,	takie	jak	TCM	–	np.	warunki	dotyczące	bilan-
sowania,	o	których	mowa	w	art.	18	ust.	1	EB	GL	(dalej:	„Warunki	bilanso-
wania”);

II.	 Urzeczywistniają	rolę	Prezesa	URE	jako	strażnika	obowiązujących	regu-
lacji,	opisujących	systemy	elektroenergetyczne	–	np.	decyzje	o	udzieleniu	
odstępstwa	od	stosowania	poszczególnych	przepisów	rozporządzeń,	dla	
przykładu	Rozdział	2	NC	DC;

III.	Zawierają	rozstrzygnięcia	spornych	kwestii,	np.	rozstrzygnięcie	Prezesa	URE	
czy	dany	moduł	wytwarzania	energii	jest	modułem	istniejącym,	czy	nowym	
w	rozumieniu	przepisów	NC	RfG,	o	czym	mowa	w	art.	4	ust.	2	NC	RfG.

Ad I
Przepisy	Kodeksów	sieci,	ze	względu	na	różną	specyfikę	funkcjonowania	sys-
temów	elektroenergetycznych	poszczególnych	państw	członkowskich	oraz	
różnice	dotyczące	proponowanych	na	etapie	ich	tworzenia	poziomów	ujed-
nolicania	regulacji,	pozostawiają	do	opracowania	przez	wszystkich	OSP	na	
poziomie	ogólnoeuropejskim,	regionalnym	lub	krajowym	szereg	szczegóło-
wych	rozwiązań,	które	doprecyzowują	ogólne	normy	w	nich	zawarte.	Nato-
miast	organy	regulacyjne	państw	członkowskich	zatwierdzają	propozycje	do-
kumentów.	Takie	ujęcie	pozwala	maksymalnie	ujednolicić	wymogi	dotyczące	
danej kwestii w całej Unii Europejskiej, pozwalając jednocześnie na uwzględ-
nienie	technicznych	specyfik	występujących	w	krajach	Wspólnoty.	Podstawa	
prawna	do	przygotowania	Warunków	bilansowania,	czyli	art.	18	ust.	1	i	n.	EB	
GL,	zawierają	jednocześnie	wskazania,	co	powinno	zostać	ujęte	w	Warunkach	
bilansowania	oraz	elementy,	które	muszą	zostać	wzięte	pod	uwagę	w	proce-
sie	ich	tworzenia.	Zgodnie	z	przepisami	EB	GL	do	takich	elementów	należy	
zaliczyć	m.in.	określenie	racjonalnych	i	uzasadnionych	wymogów	świadcze-
nia	usług	bilansujących	czy	też	przestrzeganie	ram	ustanawiających	europej-
skie	platformy	wymiany	energii	bilansującej	oraz	ram	procesu	kompenso-
wania	niezbilansowań.	Propozycja	Warunków	bilansowania,	zgodnie	z	art.	5	 
ust.	4	lit.	c)	EB	GL,	jest	zatwierdzana	przez	każdy	organ	regulacyjny	każdego	
z	zainteresowanych	państw	członkowskich.	W	przypadku	Polski	organem	tym	
jest	Prezes	URE.	Do	niego	należy	więc	przeanalizowanie	stanu	faktycznego,	
subsumpcja	oraz	zatwierdzenie	Warunków	bilansowania	poprzez	wydanie	de-
cyzji	administracyjnej,	która	zakończy	postępowanie	w	sprawie.	Przepisy	EB	
GL	nie	zawierają	odrębnej	procedury	zatwierdzania	Warunków	bilansowania,	
dlatego	Prezes	URE	działa	w	oparciu	o	przepisy	KPA,	a	wnioskodawcą,	inicja-
torem	postępowania	administracyjnego,	którego	przedmiotem	jest	zatwierdze-
nie	Warunków	bilansowania,	jest	właściwy	OSP.	Wyłania	się	więc	problem	wy-
nikający	z	cech	decyzji	administracyjnej	oraz	powszechności	norm	zawartych	
w	opracowywanych	Warunkach	bilansowania.	Warunki	bilansowania,	mimo	 
iż	opracowywane	przez	OSP,	zawierają	wytyczne	i	sposoby	działania,	które	
obowiązują	nie	tylko	OSP,	ale	również	pozostałych	uczestników	rynku	ener-
gii	elektrycznej.	Tym	samym	wydaje	się,	że	Warunki	bilansowania	powinny	
mieć	charakter	prawa	powszechnie	obowiązującego,	gdyż	zawierają	normy	
generalne	oraz	abstrakcyjne.

Na	podstawie	obowiązujących	w	polskim	porządku	prawnym	przepisów	
nie	można	nadać	Warunkom	bilansowania	takiego	charakteru.	W	pierw-
szej	kolejności	byłoby	to	sprzeczne	z	art.	87	Konstytucji	RP⁶,	który	zawiera	
zamknięty	katalog	aktów	prawa	powszechnie	obowiązującego	–	Warunki	

6 Art. 87 Konstytucji RP: 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 

 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania 
organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Ú
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bilansowania,	jako	decyzja	administracyjna,	nie	zostały	w	nim	wymienio-
ne.	W	drugiej	kolejności	nie	można	nadać	Warunkom	bilansowania	takie-
go	charakteru	z	uwagi	na	cechy	decyzji	administracyjnej,	tj.	jest	ona	wy-
dawana	dla	konkretnego	adresata	–	wnioskodawcy,	w	konkretnej	sprawie	
i	nie	ma	charakteru	powszechnie	obowiązującego.	Decyzja	administracyj-
na	jest	aktem	stosowania	prawa.	Oznacza	to,	że	organ	państwowy	(w	tym	
wypadku	organ	administracji	publicznej	jakim	jest	Prezes	URE),	stosując	
powszechnie	obowiązujące	przepisy	prawa	podejmuje	decyzję,	której	skut-
kiem	jest	rozstrzygnięcie	prowadzące	do	stworzenia,	dla	adresata	decyzji,	
nowego stanu prawnego (konstytutywny charakter aktu stosowania prawa) 
albo	do	potwierdzenia	istniejącego	stanu	prawnego	(deklaratoryjny	cha-
rakter	aktu	stosowania	prawa).	Z	powyższego	wynika,	że	jedynym	pod-
miotem	zobowiązanym	do	stosowania	Warunków	bilansowania	jest	wnio-
skodawca,	czyli	OSP.	Jednakże	założeniem	ustawodawcy	unijnego	było,	
aby	Warunki	bilansowania	były	stosowane	przez	wszystkich	uczestników	
rynku	energii	elektrycznej,	a	obowiązki	z	nich	wynikające	mogły	być	eg-
zekwowane.	Niemożliwym	jest	rozszerzenie	obowiązywania	decyzji,	czyli	
aktu	przyznającego	pewne	prawa	i	nakładającego	obowiązki	w	stosunku	
administracyjno-prawnym	istniejącym	pomiędzy	stronami	postępowania	
administracyjnego,	poprzez	nałożenie	obowiązku	stosowania	tej	decyzji	
w	postanowieniu	umownym.	Mówiąc	ogólnie,	nie	jest	możliwa	ingeren-
cja	w	akt	prawa	publicznego	za	pomocą	instrumentu	prawa	prywatnego.

W	oparciu	o	obowiązujące	przepisy	prawa	oraz	instytucje	prawne	nie	moż-
na	spowodować	powszechnego	obowiązywania	treści	decyzji	administracyj-
nej,	która	z	samej	swej	istoty	jest	aktem	konkretnym,	opisującym	dany	stan	
faktyczny.	Aby	więc	zapewnić	obowiązywanie	metod	w	szerszym	gronie	pod-
miotów,	nie	tylko	przez	OSP,	znowelizowano	Ustawę	Prawo	energetyczne,	
wprowadzając	art.	9g	ust.	12⁷.	Przepis	ten	zobowiązał	użytkowników	systemu,	
podmioty	korzystające	z	usług	operatora	systemu	elektroenergetycznego,	do	
stosowania	się	do	norm	wynikających	z	TCM,	w	tym	m.in.	z	Warunków	bilan-
sowania.	Jednocześnie	ustawodawca	postanowił,	że	TCM	stanowią	część	umów	 
o	świadczenie	usług	przesyłania	energii	elektrycznej	albo	umowy	komplek-
sowej.	Należy	podkreślić,	że	takie	rozwiązanie	nie	nadaje	decyzji	admini-
stracyjnej	charakteru	aktu	prawa	powszechnie	obowiązującego	–	decyzja	
taka	w	dalszym	ciągu	jest	adresowana	do	strony	tego	postępowania.	Dodany	
przepis	Ustawy	Prawo	energetyczne	nakłada	obowiązek	stosowania	się	do	
postanowień	TCM,	w	tym	m.in.	do	postanowień	Warunków	bilansowania,	
co	pozwala	realizować	cele	i	założenia	przyświecające	opracowaniu	Kodek-
sów	sieci,	tj.	stworzenie	wspólnego,	jednolitego	rynku	energii	w	całej	Unii	
Europejskiej.

Ad II
NC	DC	weszło	w	życie	7	września	2016	r.	
odkładając	datę	stosowania	jego	przepisów	
o	3	lata,	oprócz	norm	zawartych	w	art.	4	
ust.	2	lit.	b),	art.	6,	art.	51,	art.	56	i	art.	57.	
Rozporządzenie	to,	podobnie	jak	pozostałe	
Kodeksy	sieci,	zawiera	wiele	norm	kształ-
tujących	daną	część	systemu	elektroener-
getycznego,	w	tym	przypadku	przyłącza-
nie	odbioru,	pod	którym	należy	rozumieć	
m.in.	instalacje	odbiorcze	przyłączone	do	
systemu	przesyłowego,	instalacje	dystry-
bucyjne	przyłączone	do	systemu	przesy-
łowego,	 systemy	 dystrybucyjne,	w	 tym	
zamknięte	 systemy	dystrybucyjne.	Ma-
jąc na uwadze konieczność dostosowania 
się	przez	uczestników	rynku	energii	elek-
trycznej	do	wymogów,	które	nakładane	są	
przez	Kodeksy	sieci	oraz	złożoność	tego	
procesu,	oprócz	późniejszej	daty	począt-
kowej	stosowania	przepisów,	ustawodawca	
unijny wprowadził instytucję odstępstwa 
od	stosowania	przepisu	lub	przepisów	Ko-
deksów	sieci.	W	NC	DC	poświęcony	temu	
zagadnieniu	został	Rozdział	2.	Na	podsta-
wie	art.	50	NC	DC	organ	regulacyjny	może	
na	wniosek	właściciela	lub	przyszłego	wła-
ściciela	 instalacji	odbiorczej,	Operatora	
Systemu	Dystrybucyjnego	(dalej:	„OSD”)/
Operatora	Zamkniętego	Systemu	Dystry-
bucyjnego	(dalej:	„OZSD”)	lub	przyszłego	
OSD/OZSD,	właściwego	operatora	syste-
mu	lub	właściwego	OSP	–	przyznać	właści-
cielom	lub	przyszłym	właścicielom	instala-
cji	odbiorczych,	OSD/OZSD	lub	przyszłym	
OSD/OZSD,	właściwym	operatorom	sys-
temów	 lub	właściwym	OSP	odstępstwa	 
od	stosowania	przepisu	lub	przepisów	NC	
DC.	Przyznając	odstępstwo	od	stosowania	
przepisu	lub	przepisów	Prezes	URE	bie-
rze pod uwagę kryteria przyznawania od-
stępstw⁸,	które	zostały	opracowane	i	za-
twierdzone	w	oparciu	o	art.	51	NC	DC.	
Do	kryteriów	tych	należy	zaliczyć	m.in.	
brak	wpływu	na	 interesy	konsumentów	
oraz	innych	uczestników	rynku,	zachowa-
nie zgodności z pracą elektroenergetycz-
nego	systemu	przesyłowego	lub	systemu	
dystrybucyjnego	w	przypadku	przyzna-

7   Art. 9g ust. 12 Ustawy Prawo energetyczne: Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których 
urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub systemu 
elektroenergetycznego, lub korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani 
stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji 
określonych w instrukcjach, a także w metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 15, z późn. 
zm.6) ) lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 18 tego rozporządzenia lub 
metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. Urz. UE L 211 
z 14.08.2009, str. 36, z późn. zm.7) lub rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 lub art. 23 tego 
rozporządzenia. Instrukcja oraz metody, warunki, wymogi i zasady, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, stanowią część umowy o świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych 
lub energii elektrycznej albo umowy kompleksowej.

8  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
(nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny 
wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52  
i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388  
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks  
sieci dotyczący przyłączenia odbioru.
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nia	odstępstwa,	brak	wpływu	na	transgra-
niczny	obrót	energią	czy	też	ograniczenia	
techniczne,	które	są	powodem	wystąpie-
nia	z	wnioskiem	o	przyznanie	odstępstwa.

Interesującą kwestią z punktu widzenia 
niniejszego	opracowania	 jest	możliwość	
złożenia wniosku o przyznanie odstęp-
stwa	od	stosowania	przepisu	lub	przepi-
sów	przez	OSP.	Wnioskodawcą,	podob-
nie	 jak	w	przypadku	kwestii	omawianej	
w	pkt	I,	jest	OSP,	organem	przyznającym	
odstępstwo	jest	organ	regulacyjny	–	Pre-
zes	URE,	a	więc	kwestia	ta	jest	rozstrzy-
gana	w	formie	decyzji	administracyjnej.	
Powstaje	więc	pytanie,	czy	w	przypadku	
przyznania odstępstwa od stosowania da-
nej	grupy	przepisów,	np.	dotyczących	wy-
mogów	ogólnego	stosowania,	które	dany	
obiekt	musi	spełnić,	aby	zostać	przyłączo-
nym	do	sieci	przesyłowej,	OSP	występują-
cy	z	takim	wnioskiem	sam	nabywa	prawo	 
do	niestosowania	przepisów	objętych	od-
stępstwem	czy	też	poszczególne	obiekty,	
które	powinny	stosować	się	do	przepisów	
NC	DC	i	zawartych	w	nich	wymogach	na-
bywają	prawo	do	niestosowania	przepi-
sów	objętych	odstępstwem.	Wydaje	się,	że	
w	tej	sytuacji,	odmiennie	niż	w	przypad-
ku	decyzji	zatwierdzających	TCM,	decyzja	
ta	przyznaje	uprawnienie	OSP,	który	jest	
podmiotem	mającym	szczególną	funkcję	
w	państwach	członkowskich	–	nadzoruje	
i	koordynuje	prawidłowe	funkcjonowanie	
systemu	elektroenergetycznego.	Tak	więc	
właściwa	jest	interpretacja,	zgodnie	z	któ-
rą	to	OSP	uzyskuje	prawo	do	niestosowa-
nia	przepisu	lub	przepisów	objętych	od-
stępstwem	wobec	podmiotów,	które	chcą	
przyłączyć	się	do	sieci	przesyłowej.	Należy	
pamiętać,	że	proces	przyłączania	obiektów	
do	sieci	przesyłowej	niesie	ze	sobą	obowiąz-
ki,	które	muszą	zostać	spełnione	nie	tylko	
przez	obiekty	przyłączające	się	do	sieci,	ale	
również	przez	OSP.	To	OSP	jest	podmiotem,	
który	weryfikuje	przejście	niezbędnych	te-
stów	przyłączeniowych,	czy	też	sprawdza	
posiadanie przez przyłączane urządzenia 
stosownych	certyfikatów.	W	konsekwen-
cji	wydaje	się,	że	w	tym	przypadku	nie	ma	
potrzeby	„rozszerzania”	skutków	decyzji	
na	podmioty	inne	niż	wnioskujący	OSP,	
z	uwagi	na	fakt,	że	to	OSP	jest	właściwym	
adresatem	odstąpienia	i	to	on	uzyskuje	pra-
wo	do	niestosowania	przepisu	lub	przepi-
sów	w	stosunku	do	podmiotów	przyłącza-
jących się do sieci przesyłowej.

Ad III
Wprowadzając	nowe	wymogi	poprzez	Kodeksy	sieci,	w	tym	NC	RfG,	usta-
wodawca	unijny	wprowadził	podział	na	istniejące	oraz	nowe	moduły	wy-
twarzania	energii.	Podział	 ten	miał	na	celu	niewprowadzanie	obowiązku	
stosowania	wymogów	zawartych	w	NC	RfG	i	opracowanych	na	jego	pod-
stawie	oraz	nieobejmowanie	istniejących	modułów	wytwarzania	energii	no-
wymi	wymogami,	co	mogłoby	narazić	właścicieli	istniejących	modułów	wy-
twarzania	energii	na	dodatkowe	koszty.	NC	RfG	wprowadziło	w	art.	4	ust.	2	
procedurę	kwalifikacji	modułów	wytwarzania	energii	jako	nowe	i	istniejące.	
Jednakże	w	przypadku	trudności	w	zakwalifikowaniu	przez	OSP	lub	ope-
ratora	systemu	danego	modułu	wytwarzania	energii	NC	RfG	wprowadziło	
uprawnienie	do	skorzystania	z	pomocy	organu	regulacyjnego	w	celu	doko-
nania	kwalifikacji:	„Państwo	członkowskie	może	postanowić,	że	w	określo-
nych	okolicznościach	organ	regulacyjny	może	ustalić,	czy	moduł	wytwa-
rzania	energii	należy	uznać	za	istniejący	moduł	wytwarzania	energii	czy	za	
nowy	moduł	wytwarzania	energii.”	Postanowienie	to	znalazło	odzwiercie-
dlenie	w	art.	8a	Ustawy	Prawo	energetyczne⁹,	upoważniając	Prezesa	URE	 
do	rozstrzygnięcia,	na	wniosek	OSP	lub	operatora	systemu,	czy	dany	moduł	
wytwarzania	energii	należy	uznać	za	istniejący,	czy	też	za	nowy.	W	takim	przy-
padku	podmiotem	inicjującym	postępowanie	administracyjne	przed	Prezesem	
URE	jest	OSP	lub	właściwy	operator	systemu.	Przedmiotem	postępowania	jest	
ustalenie	przez	Prezesa	URE,	czy	dany	podmiot	wykonał	wszelkie	czynności,	
aby	uznać	go	za	jednostkę	istniejącą,	albo	za	nową	w	rozumieniu	NC	RfG.	
Wiąże	się	to	z	koniecznością	spełnienia	nowych	wymogów,	które	przewiduje	
NC	RfG,	w	przypadku	uznania	przez	Prezesa	URE,	czy	dana	jednostka	jest	
nowym	modułem	wytwarzania	energii	w	rozumieniu	NC	RfG.	Decyzja	ta	
dotyczy	więc	bezpośrednio	praw	i	obowiązków	danego	podmiotu.	W	związ-
ku	z	powyższym,	w	takiej	sytuacji	wydaje	się,	że	nie	powstaje	problem	„po-
wszechności”	decyzji	administracyjnej.	Z	uwagi	na	fakt,	że	właściciel	danego	
modułu	wytwarzania	energii	ma	interes	prawny	i	w	rozumieniu	art.	28	KPA	
jest	on	stroną	postępowania	administracyjnego,	może	on	zostać	zawiadomio-
ny	o	wszczęciu	tego	postępowania	przez	Prezesa	URE,	na	podstawie	art.	61	 
§	4	KPA.	Adresatem	takiej	decyzji	będzie	więc	nie	tylko	OSP,	ale	również	wła-
ściciel	modułu	wytwarzania	energii,	którego	postępowanie	dotyczy.

5. Podsumowanie
Kodeksy	sieci,	będąc	rozporządzeniami	UE	obowiązującymi	w	krajach	UE	bez-
pośrednio,	bez	potrzeby	ich	implementacji	na	poziomie	krajowym,	wprowa-
dziły	do	porządku	prawnego	możliwość	doprecyzowania	ich	postanowień,	po-
przez zatwierdzanie przez uprawnione krajowe organy regulacyjne stosownych 
dokumentów,	rozstrzyganie	bądź	zwalnianie	z	obowiązku	stosowania	ich	prze-
pisów,	nie	zawierając	jednocześnie	procedur,	sposobów	ich	implementacji	oraz	
reguł	kolizyjnych	w	odniesieniu	do	prawa	krajowego.	Z	uwagi	na	ilość	i	różno-

9  Art. 8a Ustawy Prawo energetyczne: Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci 
są przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 2 lit. b 
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego Kodeks sieci dotyczący 
wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1), 
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/631”, w art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223 
z 18.08.2016, str. 10), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/1388”, lub w art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego Kodeks sieci określający wymogi 
dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii 
z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241 z 08.09.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 
2016/1447”, może złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o rozstrzygnięcie, czy te 
urządzenia, instalacje lub sieci spełniają wymogi uznania ich za istniejące czy nowe. Ú
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rodność	obowiązków	nałożonych	na	Prezesa	URE,	które	wymagają	wszczęcia	
postępowania	administracyjnego	i	kończą	się	wydaniem	decyzji	administracyj-
nej,	niemożliwe	jest	ich	pogrupowanie,	czy	też	ujednolicenie	sposobu	postępo-
wania	w	przypadku	wszystkich	decyzji.	Jak	wskazano	w	niniejszej	analizie,	de-
cyzje	mają	różny	zakres,	dotyczą	różnych	podmiotów	i	często	na	pierwszy	rzut	
oka	nie	jest	możliwe	ustalenie,	kto	jest	właściwym	adresatem	normy	zawartej	
w	decyzji,	a	tym	bardziej	trudne	jest	skonfrontowanie	tego	podmiotu	z	rozu-
mieniem	strony	postępowania	administracyjnego	określonego	w	obowiązują-
cych	przepisach	–	KPA,	czyli	de	facto	adresata	decyzji	administracyjnej,	wyda-
wanej	w	oparciu	o	przepisy	Kodeksów	sieci.	Rozpoznając	poszczególne	stany	
faktyczne	Prezes	URE	powinien	zachować	szczególną	uwagę,	natomiast	polski	
ustawodawca	powinien	reagować	na	zmiany	wprowadzane	Kodeksami	sieci	 
i	próbować	„domknąć”	regulacje	unijne,	kiedy	zachodzi	taka	potrzeba,	aby	
można	było	je	w	pełni	stosować	w	polskim	porządku	prawnym.

Piśmiennictwo:
[1] Jednolity rynek energii w Europie i kodeksy sieci. Mgr inż. Jacek Ratz, mgr inż. Robert 

Kielak. Elektroenergetyka współczesność i rozwój, nr 1(16)/2017.
[2] Definicja decyzji administracyjnej wg. Encyklopedii Gazety Prawnej, link do artykułu 

aktualny na dzień 28.10.2019 r. https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/
prawo,hasla,334628, decyzja-administracyjna.html

[3] Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia 
kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego 
Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

English summary
The	article	addresses	the	issue	of	administrative	decisions	issued	by	the	Presi-
dent	of	the	Energy	Regulatory	Office	based	on	Network	codes	-	legal	acts	of	the	
European	Union	which	introduce	the	principles	of	functioning	of	the	single	elec-
tricity	market	in	the	EU.	After	a	brief	presentation	of	what	the	Network	Codes	
are,	an	indication	of	the	features	of	an	administrative	decision	and	an	indication	 
of	implementation	problems	of	documents	based	on	the	Network	Codes,	the	
author	shows	examples	of	decisions	based	on	the	provisions	of	the	Network	
Codes,	indicates	doubts	about	the	collisions	resulting	from	the	need	of	im-
plementation	of	EU	law	in	the	national	legal	system	and	indicates	possible	
directions	of	action.	

Ú
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„Czysta planeta dla 
wszystkich”, czyli plany 
Komisji Europejskiej  
w horyzoncie do roku 2050 

Krystian Kowalewski,
Dyrektor PK WEC

Streszczenie
W	ramach	Pakietu	Katowickiego,	stano-
wiącego	zwieńczenie	obrad	COP24,	przy-
jęto	mapę realizacji	postanowień	Poro-
zumienia	Paryskiego	z	2015	r.	Głównym	
celem	dokumentu	przyjętego	po	szczy-
cie	we	Francji	 jest	utrzymanie	wzrostu	
średniej	temperatury	na	poziomie	znacz-
nie	niższym	niż	2°C	powyżej	poziomu	
sprzed	 epoki	 przemysłowej.	 Oznacza	
to	konieczność	podejmowania	działań	
na	rzecz	znaczącego	ograniczenia	emi-
syjności	globalnej	gospodarki.	Przeko-
nanie	 to	podziela	Komisja	Europejska.	 
28	listopada	2018	r.	opublikowała	doku-
ment	 „Czysta	 planeta	 dla	wszystkich”	
–	 Europejska	 długoterminowa	 wizja	
strategiczna	dobrze	prosperującej,	no-
woczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla	klimatu	gospodarki.	Jednym	z	pod-
stawowych	celów	strategicznych	w	nim	
nakreślonych jest właśnie osiągnięcie ze-
rowej	emisji	gazów	cieplarnianych	netto	
do	roku	2050.	Wśród	przyczyn	powstania	
strategii wskazuje się oczekiwania Euro-
pejczyków	motywowane	obawami	przed	
zmianami	klimatycznymi,	adresowanie	
przez	dokument	wyzwań	wskazywanych	
przez naukę oraz realne straty europej-
skiej	gospodarski,	które	już	dziś	powodo-
wane	są	przez	zmiany	klimatyczne.

Dla	osiągnięcia	celu	w	postaci	zerowej	emisji	gazów	cieplarnianych	netto	do	
roku	2050	proponuje	się wykorzystywanie	siedmiu	narzędzi:	poprawy	efek-
tywności	energetycznej	(I),	maksymalizacji	wykorzystania	odnawialnych	źró-
deł	energii	w	celu	całkowitej	dekarbonizacji	(II),	transportu	niskoemisyjnego	
(III),	konkurencyjnego	przemysłu	i	gospodarki	obiegowej	(IV),	inteligentnej	
infrastruktury,	gwarantującej	wzajemne	połączenia	i	integrację	sektorów	(V),	
bioekonomii	(VI)	i	wychwytywania	i	składowania	dwutlenku	węgla	w	celu	
wyeliminowania	pozostałych	emisji	(VII).	

Opublikowany	dokument	strategii	nie	posiada	charakteru	obowiązujące-
go	źródła	prawa.	Wyznacza	jednak	długofalowe	ambicje	Komisji	Europejskiej	
w	zakresie	zmian	klimatu,	nad	skonkretyzowaniem	których	w	najbliższym	
czasie	instytucje	unijne	będą	dyskutowały	z	państwami	członkowskimi.

1. Globalne plany w zakresie ochrony klimatu  
– stan po COP24 
Zwieńczeniem	szczytu	klimatycznego	w	Katowicach	(2–16	grudnia	2018	r.)	było	
przyjęcie	przez	prawie	200	państw	tzw.	Pakietu	Katowickiego.	Dokument	ten	sta-
nowi	wyznaczenie	celów	w	zakresie	przeciwdziałania	zmianom	klimatycznym	
określonym	na	poziomie	globalnym.	W	dokumencie	znalazła	się między	innymi	
deklaracja, że kraje rozwinięte zwiększą finansowe i technologiczne wsparcie dla 
krajów	rozwijających	się,	by	w	maksymalnym	stopniu	wspierać realizację	przez	nie	
celów	w	zakresie	ochrony	klimatu.	Państwa	zgodziły	się też	co	do	ogólnej	deklara-
cji,	że	po	roku	2020	zwiększone	będą	musiały	zostać	ambicje	w	zakresie	redukcji	
emisji	do	atmosfery.	Równocześnie	jednak	w	dokumencie	stwierdza	się,	że	o	ile	
wyzwania	i	cele	w	zakresie	ograniczania	emisji	do	atmosfery	mają charakter	glo-
balny,	to	poszczególnym	krajom	pozostawia	się swobodę	w	zakresie	doboru	dro-
gi	do	osiągnięcia	tych	celów.	Elementem	takiego	podejścia	jest	m.in.	promowanie	
przyjmowania	przez	państwa	dobrowolnych	zobowiązań	do	redukcji	emisji	oraz	
do	odnawiania	co	pięć	lat	swoich	strategii	na	rzecz	ochrony	klimatu.	

Artykuł stanowi rozbudowaną wersję artykułu „Czysta 
planeta dla wszystkich”, czyli długoterminowe plany Komisji 
Europejskiej”, który ukazał się w „Polish Energy Brief ” 3/2019.
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W	ramach	Pakietu	Katowickiego	przyjęto	również	mapę realizacji	po-
stanowień	Porozumienia	Paryskiego	z	2015	r.	Głównym	celem	dokumentu	
przyjętego	po	szczycie	we	Francji	jest	utrzymanie	wzrostu	średniej	tempera-
tury	na	poziomie	znacznie	niższym	niż	2°C	powyżej	poziomu	sprzed	epoki	
przemysłowej.	Scenariuszem	pożądanym	byłoby	jednak	ograniczenie	wzro-
stu	temperatury	do	1,5°C.	Jednakże,	z	opublikowanego	8	października	2018	r.	
specjalnego	raportu	Międzynarodowego	Zespołu	ds.	Zmian	Klimatu	(IPCC)	 
pt.	„Globalne	Ocieplenie	o	1,5°C”	wynika,	że	podejmowane	dotychczas	wysiłki	
na	rzecz	osiągnięcia	tego	stanu	są	niewystarczające,	a	cel	2°C	jest	niewystarcza-
jący	dla	uniknięcia	katastrofalnych	skutków	globalnego	wzrostu	temperatur.	

IPCC	podtrzymało	pesymistyczne	prognozy	w	swoich	dwóch	kolejnych	ra-
portach:	opublikowanym	w	sierpniu	2019	r.	raporcie	„Systemy	lądowe	i	zmia-
na	klimatu”	oraz	w	opublikowanym	we	wrześniu	2019	r.	raporcie	„Oceany	
i	kriosfera	w	zmieniającym	się	klimacie”.	Wychodząc	naprzeciw	tym	per-
spektywom,	podczas	Szczytu	Klimatycznego	w	Nowym	Jorku,	który	odbył	się  
23	września	2019	 r.,	 Sekretarz	Generalny	ONZ	António	Guterres	wprost	 
wskazywał	na	konieczność	zbudowania	świata	neutralnego	klimatycznie	do	
2050 roku. 

2. Europejska strategia ochrony klimatu  
– stan po przyjęciu CEP
Przekonanie	o	konieczności	przejścia	na	gospodarkę	bezemisyjną	do	roku	2050	
podziela	również	Komisja	Europejska.	28	listopada	2018	r.	opublikowała	do-
kument	„Czysta	planeta	dla	wszystkich”	–	Europejska	długoterminowa	wizja	
strategiczna	dobrze	prosperującej,	nowoczesnej,	konkurencyjnej	i	neutralnej	
dla	klimatu	gospodarki.	Jednym	z	podstawowych	celów	strategicznych	w	nim	
nakreślonych	jest	właśnie	osiągnięcie	zerowej	emisji	gazów	cieplarnianych	 
netto	do	roku	2050.	Dokument	stanowił	podstawę	strategicznej	wizji	Komisji	
Europejskiej	na	potrzeby	stanowisk	prezentowanych	podczas	COP24.

Aktualnie,	europejskie	ambicje	w	zakresie	ochrony	klimatu	uregulowane	
zostały	w	przepisach	aktów	prawnych	wchodzących	w	skład	pakietu	„Czysta	
energia	dla	wszystkich	Europejczyków”,	przyjętych	przez	instytucje	unijnie	
w	drugiej	połowie	roku	2018	i	pierwszej	roku	2019.	Od	tego	czasu	państwa	
członkowskie	mają	ok.	2	lata	(okresy	te	różnią	się dla	poszczególnych	aktów	
prawnych)	na	wdrożenie	nowych	regulacji	do	krajowych	porządków	prawnych.	
Prawne	regulowanie	ambicji	klimatycznych	w	aktach	prawnych	dotyczących	
energetyki	to	element	trendu	realizowanego	przez	Komisję	Europejską	od	lat	
80.,	w	ramach	którego	europejska	polityka	klimatyczna	i	energetyczna	pozo-
stają	we	wzajemnym	zespoleniu.	Jednakże,	pomimo	iż	zgodnie	z	informacją	
opublikowaną	na	stronie	Komisji	Europejskiej	17	września	2019	r.	pakiet	„Czy-
sta	energia	dla	wszystkich	Europejczyków”	stanowił	element	ścieżki	dojścia	do	
osiągnięcia	celu	całkowitego	odejścia	przez	państwa	UE	od	gospodarki	emi-
syjnej	do	roku	2050,	sama	strategia	przełamuje	ten	trend.	

Strategia	wprost	wskazuje	na	konieczność skoordynowania	europejskich	
polityk	publicznych	w	zakresie	energetyki,	budownictwa,	transportu,	prze-
mysłu	i	rolnictwa.	Realizacja	strategii	ma	zaś	być możliwa	dzięki	wykorzy-
staniu	nowoczesnych	rozwiązań	w	dziedzinie	cyfryzacji,	sztucznej	inteligen-
cji	i	biotechnologii.	Tym	samym,	po	raz	pierwszy	na	poziomie	europejskim	
mamy	do	czynienia	z	dokumentem	wprost	prezentującym	konieczność	stoso-
wania	ponadsektorowego	podejścia	do	zagadnienia	zmian	klimatycznych.	Na	
tej	podstawie	można	wnioskować,	że	kwestie	klimatyczne	urastają do	rangi	
kwestii	fundamentalnej	dla	funkcjonowania	Unii	Europejskiej	i	będą	musia-
ły	znajdować	odniesienie	we	wszystkich	powstających	na	poziomie	unijnym	
politykach	publicznych.	

3. Czysta planeta dla 
wszystkich – motywy  
dla publikacji strategii 
Zgodnie	z	danymi	przytoczonymi	w	stra-
tegii	przez	Komisję	Europejską,	bez	mała	
3/4	Europejczyków	poważnie	boi	się	zmian	
klimatycznych¹,	a	9	na	10	mieszkańców	sta-
rego	kontynentu	uważa	zmiany	klimatycz-
ne	za	poważny	problem.	W	ocenie	Komi-
sji,	związane	z	zmianami	klimatycznymi	
przekształcenia środowiska naturalnego, 
czy	zwiększenie	częstotliwości	ekstremal-
nych	zdarzeń	pogodowych	mogą	znaleźć	
bezpośrednie	przełożenie	na	destabiliza-
cję	 istniejących	 stosunków	 społecznych	 
i gospodarczych. 

Data	opublikowania	dokumentu	sprzy-
ja	wiązaniu	go	ze	specjalnym	sprawozda-
niem	IPCC	na	temat	skutków	globalnego	
ocieplenia	o	1,5°C	ponad	poziom	sprzed	
epoki	przemysłowej²,	wydanym	w	paź-
dzierniku	2018	r.	W	istocie,	Komisja	po-
wołuje się w strategii na opracowanie 
IPCC,	traktując	ustalenia	tego	ciała	do-
radczego	jako	podsumowanie	aktualnej	
naukowej	wiedzy	w	zakresie	zmian	klima-
tycznych.	W	dokumencie	strategii	wprost	
wskazuje	się,	że	brak	zaadresowania	wy-
zwań	wskazanych	w	raporcie	IPCC	średni	
wzrost	temperatury	w	Europie	o	2°C	może	
zostać osiągnięty	już	w	roku	2060,	zaś	po	
tej	 dacie	 możemy	 oczekiwać	 dalszego	
wzrostu	średnich	temperatur.	Taki	wzrost	
temperatur	pociągnie	za	sobą	nieodwra-
calne	zmiany	w	ekosystemach,	przyczyni	
się do	praktycznie	całkowitego	zniknięcia	
raf	koralowych,	a	związana	z	nim	utrata	
pokrywy	lodowej	może	doprowadzić	do	
wzrostu	poziomu	mórz	nawet	o	7	metrów.	

Trzecią	z	przyczyn	przyjęcia	strategii,	
obok	oczekiwań	społecznych	i	adresowa-
niem	przez	 nią	wyzwań	wskazywanych	
przez naukę są realne straty europejskiej 
gospodarski,	które	już	na	obecnym	etapie	
powodowane	są	przez	zmiany	klimatyczne.	

1  Wskazują na to opublikowane we wrześniu 2017 r. 
sprawozdania Eurobarometru o zmianie klimatu. 
Zgodnie z nimi, 74 proc. Europejczyków uważa 
zmiany klimatu za bardzo poważny problem, 
podczas gdy nawet 92 proc. identyfikuje ten problem 
jako poważny. Powyższe dane zostały przez KE 
przytoczone w komunikacie „Czysta planeta dla 
wszystkich” – Europejska długoterminowa wizja 
strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki. 

2 https://www.ipcc.ch/sr15/
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Zgodnie	z	danymi	przytoczonymi	przez	Ko-
misję,	w	roku	2017	klęski	wywołane	zjawi-
skami	pogodowymi	wygenerowały	w	Euro-
pie	straty	gospodarcze	w	wysokości	283	mld	
euro.	W	miarę	wzrostu	średniej	globalnej	
temperatury	spodziewany	jest	dalszy	wzrost	
tych	kwot.	Dla	zilustrowania	wskazuje	się tu	
przykład	szkód	wywołanych	przez	powo-
dzie	rzeczne	–	obecnie	roczne	szkody	wy-
wołane	tymi	zjawiskami	szacuje	się	na	ok.	 
5	mld	euro,	podczas	gdy	do	roku	2100	mogą	
one	wzrosnąć	nawet	do	112	mld	euro.	Taka	
absorpcja	środków	przez	konieczność prze-
ciwdziałania	i	usuwania	skutków	klęsk	ży-
wiołowych	uniemożliwi	w	ocenie	Komisji	
osiągnięcie	celów	w	zakresie	zrównoważo-
nego rozwoju oraz wprost przełoży się na 
znaczące	obniżenie	poziomu	bezpieczeń-
stwa	i	dobrobytu	w	Europie.	

W	dokumencie	silnie	akcentuje	się	sprawowanie	przez	Unię Europejską	
przewodniej	roli	w	światowych	działaniach	w	dziedzinie	klimatu.	Podejście	
to	było	akcentowane	już	na	etapie	prac	nad	pakietem	legislacyjnym	„Czysta	
Energia	dla	wszystkich	Europejczyków”,	gdzie	wprost	wskazywano	rolę	Unii	
Europejskiej	jako	globalnego	lidera	w	zakresie	wykorzystywania	odnawial-
nych	źródeł	energii.	Promowanie	na	poziomie	międzynarodowym	rozwią-
zań	w	zakresie	ochrony	środowiska	i	zwalczania	zmian	klimatu	stanowi	jeden	
z	celów	Unii	Europejskiej	wprost	wyrażony	w	art.	191	Traktatu	o	Funkcjono-
waniu	UE.	Cele	na	poziomie	ograniczenia	emisji	o	80–95	proc.	w	horyzoncie	
do	roku	2050,	osiągane	cele	w	zakresie	redukcji	dla	poszczególnych	krajów	
funkcjonują w	UE	już	do	roku	2009.	Jako	niewątpliwy	sukces	KE	wskazuje	
osiągnięcie	po	roku	1979	(w	którym	to	osiągnięto	szczyt	w	zakresie	emisji	ga-
zów	cieplarnianych)	odseparowania	poziomu	emisji	gazów	cieplarnianych	od	
wzrostu	gospodarczego³.

O	tym,	że	cele	zarysowane	w	strategii	nie	są wyłącznie	ogólnikową	politycz-
ną deklaracją, świadczy	chociażby	fakt	przyjęcia	przez	Radę	Unii	Europejskiej	

3  KE wskazuje, że w latach 1990–2016 PKB w UE wzrosło o 54 proc., pomimo zmniejszenia o 2 proc. 
zużycia energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o 22 proc. 

Rysunek 1

Wpływ zmian klimatu na poszczególne regiony Europy  
Źródło: Komisja Europejska
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Region arktyczny
Wzrost temperatury o wiele większy niż średnia 
globalna
Zmniejszenie zasięgu arktycznego lodu morskiego
Zmniejszenie pokrywy lodowej na Grenlandii
Kurczenie sie obszarów wiecznej zmarzliny
Większe ryzyko utraty bioróżnorodności
Nowe możliwości wykorzystania zasobów  
naturalnych i transportu morskiego
Zagrożenie dla źródeł utrzymania ludów tubylczych

Region borealny
Większa częstotliwość obfitych opadów
Zmniejszenie pokrywy śnieżnej i pokrywy lodowej 
jezior i rzek
Wzrost opadów i odpływu rzek
Większy potencjał przyrostu lasów i wzrost 
zagrożenia szkodnikami w lasach
Większe ryzyko szkód z powodu zimowych nawałnic
Wzrost plonów
Spadek zapotrzebowania na energię do ogrzewania
Wzrost potencjału energii wodnej
Wzrost turystyki letniej

Region atlantycki
Większa częstotliwość silnych opadów
Zwiększenie odpływu rzek
Wzrost ryzyka powodzi rzecznych i morskich
Większe ryzyko szkód z powodu zimowych 
nawałnic
Spadek zapotrzebowania na energię  
do ogrzewania
Wzrost wielorakich zagrożeń klimatycznych

Regiony górskie
Wzrost temperatury wyższy niż średnia europejska
Zmniejszenie zasięgu i objętości lodowców
Przenoszenie się gatunków roślin i zwierząt w wyższe partie gór
Wysokie ryzyko wymierania gatunków
Wzrost zagrożenia szkodnikami w lasach
Wzrost ryzyka występowania obrywów skalnych i osuwisk
Zmiany potencjału energii wodnej
Spadek turystyki narciarskiej

Region kontynentalny
Wzrost częstotliwości fal upałów
Zmniejszenie opadów w porze letniej
Większe ryzyko powodzi rzecznych
Wzrost zagrożenia pożarami lasów
Spadek gospodarczej wartości lasów
Wzrost zapotrzebowania na energię do chłodzenia

Strefy przybrzeżne i morza regionalne
Podniesienie poziomu mórz
Wzrost temperatury powierzchni mórz
Wzrost kwasowości oceanów
Migracja na północ gatunków morskich
Ryzyko i pewne szanse dla rybołówstwa
Zmiany w społecznościach fitoplanktonu
Więcej martwych stref w morzach
Wzrost zagrożenia chorobami przenoszonymi 
przez wodę

Region śródziemnomorski
Znaczny wzrost częstotliwości fal upałów
Zmniejszenie opadów i odpływu rzek
Wzrost zagrożenia suszą
Większe ryzyko utraty bioróżnorodności
Wzrost zagrożenia pożarami lasów
Wzrost rywalizacji między użytkownikami wody
Wzrost zapotrzebowania na wodę w rolnictwie
Zmniejszenie plonów
Wzrost zagrożeń dla produkcji zwierzęcej 
Wzrost liczby zgonów z powodu upałów
Ekspansja siedlisk południowych wektorów chorób
Zmniejszenie potencjału produkcji energii
Wzrost zapotrzebowania na energię do chłodzenia
Zmniejszenie turystyki letniej i możliwy wzrost w innych porach roku
Negatywny wpływ na większość sektorów gospodarki
Wysoka podatność na przenikanie skutków zmiany klimatu spoza Europy
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ds. Środowiska deklaracji co do aktualizacji europejskiego celu w zakresie ogra-
niczenia	emisji	CO₂	do	2030	r.,	uzgodnioną	4	października	2019	r.	Cel	reduk-
cji	europejskich	emisji	CO₂	o	co	najmniej	50	proc.	do	roku	2030	jest	również	
wskazywany	wśród	ambicji	Ursuli	von	der	Leyen,	nowej	przewodniczącej	Ko-
misji	Europejskiej.	

Cel	neutralności	klimatycznej	do	roku	2050	został	sceptycznie	oceniony	
przez	polski	rząd	podczas	szczytu	Rady	Europejskiej	w	czerwcu	2019	r.	W	oce-
nie	przewodniczącego	Rady	Europejskiej	Donalda	Tuska	stanowisko	rządu	
RP	wyrażone	podczas	szczytu	nie	zamyka	drogi	do	osiągnięcia	wspólnych,	
ambitnych	celów	klimatycznych,	a	jest	odczytywane	jako	dążenie	Polski	do	
uzyskania	większej	ilości	czasu	na	analizę	kosztów	i	konsekwencji	propono-
wanych	zmian	dla	gospodarki⁴.	

4. Narzędzia zaproponowane w dokumencie 
Dla	osiągnięcia	celu	w	postaci	zerowej	emisji	gazów	cieplarnianych	netto	do	
roku	2050	proponuje	się wykorzystywanie	siedmiu	narzędzi:	
1. Poprawy efektywności energetycznej.	W	tym	zakresie	podstawowym	za-

daniem	jest	osiągnięcie	ustanowionego	w	2018	r.	celu	w	zakresie	zwiększe-
nia	efektywności	energetycznej	o	32,5	proc.	do	roku	2030.	W	realizacji	am-
bicji	pomóc	mają ponadto	upowszechnienie	ekologicznego	projektowania	
i	etykietowania	produktów.	Szans	upatruje	się również	w	cyfryzacji	i	auto-
matyzacji	domów,	jednakże	KE	zauważa,	że	większość	domów,	które	będą	
istniały	w	2050,	istnieje	już dziś,	co	oznacza	konieczność	ich	renowacji.	To	
z	kolei	wymaga	ustanowienia	nowych	instrumentów	finansowych.	

2. Maksymalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu całko-
witej dekarbonizacji.	Szczególne	znaczenie	ma	tu	osiągnięcie	ustanowione-
go	na	rok	2030	celu	OZE	wynoszącego	32	proc.	Komisja	wskazuje	ponadto	
na	konieczność	ograniczenia	zależności	Unii	Europejskiej	od	importu	ener-
gii	(w	tym	głównie	paliw)	z	obecnego	poziomu	wynoszącego	55	proc.	do	 
20	proc.	w	roku	2050.	Obok	celów	w	zakresie	dekarbonizacji	i	ograniczenia	
importu,	zwiększenie	udziału	odnawialnych	źródeł	energii	ma	przyczynić	
się	do	zwiększenia	decentralizacji	wytwarzania	energii	elektrycznej.	Reko-
menduje	się	ponadto	zwiększenie	wykorzystywania	rozwiązań	opartych	na	
wodorze	i	power-to-x.	Uwagę	zwraca	całkowite	pominięcie	w	dokumencie	
strategii energetyki jądrowej. 

3. Transportu niskoemisyjnego.	Podkreśla	się	jednak	przy	tym,	że	nie	ma	
możliwości,	aby	rozwiązaniem	dla	wszystkich	środków	transportu	była	
elektryczność.	Ma	ona	jednak	odgrywać	kluczową	rolę	w	transporcie	in-
dywidualnym	(elektromobilność).	W	transporcie	ładunków	na	średnich	
i	dalekich	dystansach	kluczowe	znaczenie	odgrywać	ma	kolej.	W	zakresie	
transportu	lotniczego	proponuje	się odejście	od	paliw	emisyjnych	na	rzecz	
biopaliw	i	e-paliw	neutralnych	dla	klimatu.	Na	większą	skalę wykorzysty-
wane	mają być również	ścieżki	rowerowe	i	piesze,	transport	publiczny	oraz	
traktowanie	mobilności	jako	usługi,	polegającej	np.	na	wynajmie	samocho-
du	bądź	roweru.	

4. Konkurencyjnego przemysłu i gospodarki obiegowej poprzez Upo-
wszechnienie	recyklingu	i	zamkniętego	obrotu	dóbr	w	gospodarce	prze-
łoży	się	na	jej	zasobooszczędność	i	zmniejszoną emisyjność.	Miejsca	pracy	
mają stopniowo	przenosić	się	z	obszarów	produkcyjnych	w	obszary	prze-
twarzania,	co	zdaniem	KE	docelowo	przełoży	się	na	wzrost	ich	liczby.	

5. Inteligentnej infrastruktury, gwaran-
tującej wzajemne połączenia i inte-
grację sektorów.	Obszarem	szczególnej	
uwagi	ma	być	w	ocenie	Komisji	Europej-
skiej	ukończenie	transeuropejskiej	sieci	
transportowej i energetycznej. 

6. Bioekonomii.	Rosnąca	liczba	ludności	
na	świecie	oraz	postępujące	zmiany	kli-
matyczne	zwiększą	rolę	rolnictwa	i	le-
śnictwa,	które	będą	musiały	dostarczyć	
gospodarce	żywność,	paszę	i	włókno	
w	sposób	zrównoważony.	

7. Wychwytywania i składowania dwu-
tlenku węgla w celu wyeliminowania 
pozostałych emisji. 

5. Prawny charakter strategii 
Czysta planeta dla wszystkich
W	 tym	miejscu	 należy	 podkreślić,	 że	
opublikowany	dokument	strategii	nie	po-
siada	charakteru	obowiązującego	źródła	
prawa.	Dokument	wyznacza	jednak	dłu-
gofalowe	ambicje	Komisji	Europejskiej	
w	zakresie	zmian	klimatu,	nad	skonkre-
tyzowaniem	których	w	najbliższym	cza-
sie	 instytucje	unijne	będą	dyskutowały	
z	państwami	członkowskimi.	Jasno	za-
rysowany	został	jednak	kierunek,	w	któ-
rym	 zgodnie	 z	 wizją  KE	 podążać ma	
europejska gospodarka. Charakter, zło-
żoność	i	skala	wyzwań,	na	które	odpo-
wiedź	stanowi	strategia,	przekłada	się	na	
preferencję	działań	o	zasięgu	ponadnaro-
dowym,	z	możliwością	wpływu	na	dzia-
łania	globalne.	Stąd	wskazywana	przez	
KE	konieczność	działania	ponad	party-
kularnymi	interesami,	w	długotermino-
wej	perspektywie.	Docelowo,	najpóźniej	
na początku 2020 r., na podstawie strate-
gii	i	po	uzgodnieniu	z	państwami	człon-
kowskimi	ma	powstać dokument	określa-
jący	szczegółowo	działania	UE	na	rzecz	
klimatu,	który	zostanie	przedłożony	do	
UNFCCC	 jako	 realizacja	postanowień	
Porozumienia	Paryskiego.	

Równolegle	Rada	Unii	Europejskiej	
musi	obecnie	wypracować	stanowisko	
dla	 unijnych	 negocjatorów	 delegowa-
nych	na	szczyt	COP25	w	Santiago	w	Chi-
le.	Wiodącym	punktem	zaplanowanych	
na	grudzień	2019	r.	obrad	będzie	opra-
cowanie	zasad	funkcjonowania	global-
nego	systemu	handlu	emisjami.	Dekla-
rację	co	do	ambicji	stworzenia	takiego	

Ú

4  Dziennik Gazeta Prawna: „Polska na szczycie UE zawetowała zapisy ws. neutralności klimatycznej.  
Jest reakcja Tuska”, 21.06.2019 r. 
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mechanizmu	przyjęto	w	Porozumieniu	
Katowickim.	Europa	jest	jednym	z	głów-
nych	stronników	tego	rozwiązania.	Am-
bitna	strategia	działań	w	horyzoncie	do	
roku 2050 oraz zwiększony cel na rok 
2030	mogą	w	znaczącym	stopniu	zwięk-
szyć europejską wiarygodność w zakre-
sie	walki	ze	zmianami	klimatycznymi,	
przyczyniając	się tym	samym	do	wzro-
stu jej pozycji negocjacyjnej. 

English summary
In	Katowice	Package,	which	was	the	final	
product	of	COP24,	was	prepared	a	map	
of	 implementation	of	 the	provisions	of	
the	Paris	Agreement.	The	main	purpose	
of	this	document	is	to	maintain	the	av-
erage	temperature	rise	significantly	below	
2oC	above	pre-industrial	age.	This	means	
the	necessity	of	significantly	reduction	of	
the	emissions	on	the	global	level.	This	be-
lief	is	shared	by	the	European	Commis-
sion.	On	November	 28,	 2018,	 EC	pub-
lished	a	document	'A	clean	planet	for	all'	
–	A	European	long-term	strategic	vision	
for	a	prosperous,	modern,	competitive	and	
climate-neutral	economy.	One	of	the	basic	
strategic goals is to achieve zero net green-
house	gas	emissions	by	2050.	Among	the	
reasons	for	the	preparation	of	strategy	are	
the	expectations	of	Europeans	motivated	
by	fear	of	climate	change,	addressing	by	
the	document	 the	 challenges	 indicated	
by	science	and	the	losses	of	the	Europe-
an	economy,	which	are	caused	by	climate	
change. 

To	achieve	the	goal	of	net	zero	green-
house	gas	emissions	by	2050,	it	is	proposed	
to	use	seven	tools:	improving	energy	effi-
ciency	(I),	maximizing	the	use	of	renewa-
ble	energy	sources(II),	low-emission	trans-
port	(III),	competitive	industry	and	the	
circular	economy	(IV),	intelligent	infra-
structure that guarantees interconnection 
and	integration	of	sectors	(V),	bioeconom-
ics	(VI)	and	carbon	capture	and	storage	to	
eliminate	the	remaining	emissions	(VII).

The	strategy	document	is	not	a	source	
of	law,	but	It	sets	the	long-term	ambitions	
of	the	European	Commission	in	the	field	
of	climate	change,	which	will	be	specified	
in	the	near	future	by	the	EU	institutions	in	
cooperation	with	Member	States.	

Piśmiennictwo:
[1]  Katowice Rulebook – historyczny sukces polityki klimatycznej na COP24, cop24.gov.pl, 

17 grudnia 2018 r. 
[2]  Komisja Europejska, Neutralnośc klimatyczna do 2050 r. Strategiczna długoterminowa 

wizja zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralne dla klimatu gospodarki UE
[3]  Komunikat Komisji Europejskiej: Czysta planeta dla wszystkich Europejska 

długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki, 28.11.2019 r.

[4]  Komisja Europejska: In-depth analysis in support of the Commission Communication 
COM(2018) 773 A Clean Planet for all – A European long-term strategic vision  
for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy 

[5]  K. Kowalewski, Clean planet for all – long-term plans of european commission,  
Polish Energy Brief, 03/2019

[6]  Polityka Insight: Pakiet Katowicki – Droga do porozumienia, 2018 
[7]  Porozumienie Paryskie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 19.10.2016 r. 
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i	utrzymywania	skutecznych	mechanizmów	
mających	na	celu	identyfikację	przypadków	
naruszeń	art.	3	lub	5	rozporządzenia	REMIT	
oraz	zgłaszania	uzasadnionych	podejrzeń	na-
ruszenia	ww.	artykułów	REMIT	do	Prezesa	
Urzędu	Regulacji	Energetyki.	

Do	 końca	 2018	 roku	monitorowanie	
rynku	bilansującego	w	PSE	SA	realizowa-
no	w	modelu	zdecentralizowanym,	tj.	przez	
pracowników	 działów	merytorycznych	
OSP,	zgrupowanych	w	ramach	Zespołu	ds.	
monitorowania	RB.	Od	1	stycznia	2019	roku	
zadania Zespołu przejęło nowo utworzone 
Biuro	Monitorowania	Rynku	Bilansującego	
(dalej	BM),	tj.	wydzielona	jednostka	orga-
nizacyjna	PSE	mająca	za	zadanie	realiza-
cję	procesu	monitorowania.	Biuro,	zgodnie	 
z	zaleceniami	ACER²,	otrzymało	szeroką	
autonomię	w	zakresie	prowadzenia	ana-
liz.	Dyrektor	biura,	w	przypadku	stwier-
dzenia	 podejrzenia	 naruszenia	 REMIT	 
niezależnie	podejmuje	decyzję	o	zgłoszeniu	
tego	faktu	bezpośrednio	do	Prezesa	Urzędu	
Regulacji	Energetyki.	

2. Biuro Monitorowania RB 
– nasza misja, zadania, cele, 
strategia
Cele Biura 
Zgodnie	z	Regulaminem	Organizacyjnym	
PSE,	obowiązującym	od	1	stycznia	2019	r.,	 
głównym	celem	działalności	BM	jest:

Rynek energii

Monitorowanie Rynku Bilansującego 
w świetle wymagań REMIT

dr inż. Rafał Grodzki,
Biuro Monitorowania  
Rynku Bilansującego,
PSE SA

1. REMIT – obwiązki wynikające dla PSE jako PPAT
Rozporządzenie	REMIT¹	uchwalono	w	celu	zapewnienia	transparentności	funk-
cjonowania	rynku	energii	oraz	eliminacji	nadużyć	na	nim.	Nakłada	ono	na	
uczestników	rynku	szereg	obowiązków.	Do	najważniejszych	należy	zaliczyć:
•	 zakaz	wykorzystywania	informacji	wewnętrznej	przez	uczestnika	rynku	

(artykuł	3)	–	tj.	zawierania	transakcji	rynkowych	w	oparciu	o	informacje	
będące	w	posiadaniu	uczestnika	rynku,	nie	podane	do	publicznej	wiado-
mości,	które	mogłoby	wpłynąć	na	ceny	na	rynku;

•	 obowiązek	podawania	informacji	wewnętrznej	do	wiadomości	publicznej	–	
tj.	upublicznienia	informacji	dotyczących	uczestnika	rynku	i	jego	instalacji,	
jeśli	informacje	te	mogą	mieć	znaczenie	dla	innych	uczestników	rynku;

•	 zakaz	manipulacji	na	rynku	(artykuł	5)	–	tj.	wpływania	w	sposób	sztuczny	
na	ceny	na	rynku	energetycznym.
Z	punktu	widzenia	PSE	jako	operatora	systemu	przesyłowego	szczególnie	istot-

ny	jest	artykuł	15	REMIT-u,	określający	obowiązki	osób	zajmujących	się	zawodowo	
pośredniczeniem	w	zawieraniu	transakcji	(ang.	PPAT).	OSP	pełni	rolę	PPAT	w	od-
niesieniu	do	rynku	bilansującego,	a	tym	samym	zobowiązany	jest	do	stworzenia	

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z dnia 25.10.2011 r., zwane skrótowo 
REMIT (od nazwy angielskiej: Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency.

Streszczenie
Obowiązek	monitorowania	rynku	bilansującego	nakłada	na	PSE	unijne	rozporzą-
dzenie	nr	1227/2011	w	sprawie	integralności	i	przejrzystości	hurtowego	rynku	ener-
gii	(REMIT).	Intencją	autora	jest	przybliżenie	uczestnikom	rynku	oraz	wszystkim	
zainteresowanym	osobom	działalności	Biura	Monitorowania	Rynku	Bilansującego	
(BM),	jednostki	PSE	powstałej	1	stycznia	2019	r.,	realizującej	obowiązki	operatora	
systemu	przesyłowego	wynikające	z	REMIT.	Naszym	priorytetem,	jako	BM,	jest	
zapewnienie	przejrzystości	reguł	funkcjonowania	RB	oraz	uczciwej	konkurencji.	 
W	dalszej	części	tekstu	przedstawimy	podstawowe	cele	i	zadania	BM,	strategię	mo-
nitorowania	rynku	bilansującego	oraz	obszary,	w	których	prowadzimy	działalność.
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•	 realizacja	zadań	PSE	S.A.	w	zakresie	iden-
tyfikacji	i	zgłaszania	podejrzeń	naruszeń	
art.	3	lub	art.	5	rozporządzenia	REMIT	
zgodnie	z	art.	15	rozporządzenia	REMIT;

•	 dążenia	do	zapewnienia	uczestników	
rynku	bilansującego	o	jego	integralno-
ści,	oraz	że	ceny	na	nim	ustalane	od-
zwierciedlają uczciwą i konkurencyjną 
grę rynkową popytu i podaży.
Analitycy	z	Biura	monitorowania	RB	

czuwają	nad	wypełnianiem	obowiązków	
PSE	wynikających	z	funkcji	PPAT.	
Do	zadań	BM	należą:
•	 opracowanie	 i	 aktualizacja	 strategii	

monitorowania	RB,	zawierającej	ana-
lizę	ryzyka	wystąpienia	różnych	typów	
nadużyć	na	RB,	definiującej	obszary	
monitorowania	bieżącego	oraz	okre-
ślającej	sposób	monitorowania;

•	 doskonalenie	procesu	monitorowania,	
w	tym	identyfikacja	nowych	obszarów	
monitorowania,	poprawa	jakości	sto-
sowanych	metod	oraz	rozwój	narzędzi	
analitycznych	wspierających	monito-
rowanie;

•	 bieżące	monitorowanie	rynku	bilansu-
jącego	zgodnie	z	przyjętą	strategią;

•	 szczegółowa	analiza	zidentyfikowanych	
potencjalnych	podejrzeń	naruszeń	art.	3	
lub	art.	5	rozporządzenia	REMIT.
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Strategia monitorowania RB
ACER,	w	wytycznych	interpretacyjnych	do	rozporządzenia	REMIT	(w	rozdzia-
le	9.4,	dotyczącym	obowiązków	PPAT)	wymaga,	aby	działania	PPAT	związane	
z	monitorowaniem	rynku	były	prowadzone	według	udokumentowanej	stra-
tegii,	stworzonej	na	podstawie	analizy	ryzyka	wystąpienia	zdarzeń	mogących	
stanowić	potencjalne	naruszenie	art.	3	i	5	REMIT.	Jest	to	najważniejszy	doku-
ment	BM,	szczegółowo	określający	potencjalne	ryzyka	wystąpienia	naruszeń	
art.	3	i	5	REMIT	na	rynku	bilansującym	oraz	definiujący	obszary	monitoro-
wania	RB.	Do	każdego	z	obszarów	przypisana	jest	Karta	Monitorowania,	bę-
dąca	załącznikiem	do	Strategii,	określająca	sposób	prowadzenia	monitorowa-
nia, wykorzystywane narzędzia analityczne, zakres danych wejściowych oraz 
wartości	progów	alarmowych,	których	przekroczenie	powoduje	rozpoczęcie	
szczegółowej	analizy	przypadku	potencjalnego	Naruszenia	REMIT.	

Zmiany	w	otoczeniu	regulacyjnym	rynku	energii,	modyfikacje	strategii	
uczestników	rynku	wymagają	elastycznego	podejścia	do	procesu	monitoro-
wania	RB	oraz	cyklicznego	przeglądu	i	aktualizacji	strategii	monitorowania	
(obowiązek	ten	nakładają	również	Wytyczne	ACER).	Efektem	półrocznej	dzia-
łalności	BM	była	duża	aktualizacja	strategii	(wprowadzająca	m.in.	nowe	obsza-
ry	monitorowania	RB),	która	weszła	w	życie	1.07.2019	r.,	o	czym	poinformo-
waliśmy	uczestników	rynku	na	spotkaniu	informacyjnym	zorganizowanym	
w	siedzibie	PSE	w	dniu	7.08.2019	r.

Analiza	mechanizmów	i	zachowania	graczy	na	rynku	bilansującym	jest	
procesem	ciągłym.	W	tym	kontekście	model	pracy	BM	dobrze	opisuje	rysu-
nek 1. Bazując na doświadczeniach Biura z przeprowadzonych analiz, wie-
dzy	eksperckiej	dostępnej	w	PSE,	wytycznych	publikowanych	przez	ACER	
objęliśmy	monitorowaniem	bieżącym	7	obszarów	zawierających	ryzyko	po-
tencjalnych	nadużyć	na	RB.	Nie	poprzestajemy	na	już	zidentyfikowanych	
obszarach,	gdyż	nie	wyczerpują	one	katalogu	możliwych	naruszeń	rozpo-
rządzenia	REMIT.	W	przypadku	określenia	nowych,	dołączamy	je	do	stra-
tegii	monitorowania	RB.	

Dokładamy	starań,	aby	wszędzie	gdzie	to	możliwe,	automatyzować	proces	
bieżącego	monitorowania,	skupiając	uwagę	na	wyselekcjonowanych	przez	al-
gorytmy	zdarzeniach.	Wnioski	z	bieżących	analiz	wykorzystujemy	do	udosko-
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nalania	procesu	monitorowania	oraz	do	identyfikacji	potencjalnych	nowych	
obszarów	monitorowania.

Równie	ważnym	zadaniem	BM	jest	komunikacja	z	Uczestnikami	Ryn-
ku	Bilansującego.	Z	tego	względu	cyklicznie	organizujemy	spotkania	in-
formacyjne,	na	których	przedstawiamy	uczestnikom	rynku	co	i	w	jaki	spo-
sób	monitorujemy.	Informujemy	o	aktualizacjach	strategii	monitorowania,	
wskazujemy,	które	działania	na	RB	mogą	być	niezgodne	z	zapisami	rozpo-
rządzenia	REMIT.	Priorytetem	działalności	BM	jest	zapewnienie	przejrzy-
stości	reguł	funkcjonowania	RB	oraz	działania	prewencyjne,	tj.	zapobiega-
nie	naruszeniom	rozporządzenia	REMIT	wynikającym	z	nieświadomości	
uczestników	rynku.	

Proces monitorowania RB
Monitorowanie	rynku	bilansującego	w	każdym	z	obszarów	można	podzielić	
na trzy etapy:
•	 Monitorowanie	bieżące;
•	 Analiza	szczegółowa;
•	 Decyzja	o	zgłoszeniu	STR³	do	Prezesa	Urzędu	Regulacji	Energetyki.

Na	etapie	monitorowania	bieżącego	analizujemy	dane	rynkowe	pod	kątem	
wystąpienia	zdarzeń,	które	przekraczają	progi	alarmowe	zdefiniowane	w	Stra-
tegii	Monitorowania	RB.	Tam,	gdzie	to	jest	możliwe	(zależnie	od	specyfiki	
obszaru	monitorowania)	staramy	się	zautomatyzować	proces	analizy.	Wyko-
rzystujemy	opracowane	w	BM	algorytmy	oraz	dostępne	na	rynku	oprogramo-
wanie	do	projektowania	narzędzi	analitycznych	zdolnych	przetworzyć	możli-
wie jak największą ilość danych rynkowych i wyselekcjonować tylko przypadki 
odbiegające	od	typowych	zachowań	graczy	na	rynku	bilansującym.	W	swojej	
pracy	korzystamy	w	dużym	stopniu	baz	danych	OSP	dotyczących	rynku	bi-
lansującego,	ale	również	z	danych	dostępnych	publicznie,	np.	komunikatów	
o	niedostępności	jednostek	wytwórczych	publikowanych	przez	uczestników	
rynku na swoich stronach internetowych.

Gdy	w	wyniku	monitorowania	bieżącego	pojawią	się	zdarzenia	przekra-
czające	progi	alarmowe	uruchamiamy	analizę	szczegółową.	W	tym	miejscu	
pragniemy	podkreślić,	że	prowadzenie	analizy	szczegółowej	nie	jest	tożsa-
me	ze	stwierdzeniem,	że	przypadek	będący	jej	przedmiotem	nosi	znamiona	
manipulacji	rynkowej,	jej	próby	lub	wykorzystania	informacji	wewnętrznej.	
Każdy	przypadek	rozpatrujemy	osobno.	W	celu	rzetelnej	oceny	sytuacji	oraz	
wyjaśnienia	wszelkich	wątpliwości	wykonujemy	szereg	dodatkowych	analiz,	
w	oparciu	o	znacznie	szerszy	zakres	danych	niż	w	monitorowaniu	bieżącym.	
Jeśli	zachodzi	taka	potrzeba,	kierujemy	pytania	także	do	uczestnika	rynku.	
Bierzemy	pod	uwagę	specyficzne	uwarunkowania,	które	mogły	mieć	wpływ	na	
decyzje	URB.	Naszym	założeniem	jest,	aby	w	rezultacie	analizy	szczegółowej	
powstało	opracowanie	uwzględniające	wszystkie	okoliczności	zdarzenia,	aby	
decyzję	o	podejrzeniu	manipulacji	rynkowej	bądź	jej	braku	oprzeć	na	prze-
konujących przesłankach. 

Wyniki	analizy	szczegółowej	są	punktem	wejściowym	trzeciego	etapu	
procesu	monitorowania.	Na	ich	podstawie	dyrektor	BM	podejmuje	decyzję	
czy	rozpatrywane	zdarzenie	nosi	znamiona	wskazujące	na	naruszenie	art.	
3	lub	5.	REMIT.	Zależnie	od	decyzji	następuje	albo	zamknięcie	analizy	bez	
stwierdzenia	podejrzenia	Naruszenia	REMIT	albo	przygotowanie	dokumen-
tu	STR,	który	dyrektor	BM	wysyła	bezpośrednio	do	Prezesa	Urzędu	Regula-
cji	Energetyki.	Na	tym	etapie	Biuro	Monitorowania	kończy	swoje	czynności.	
Dalsze	decyzje	w	sprawie	rozpatrywanego	zdarzenia	należą	do	Prezesa	URE.	

3. Obszary monitorowania RB
Strategia	Monitorowania	RB	 aktualnie	
określa	7	obszarów,	które	BM	objęło	bie-
żącym	monitorowaniem	(rys. 2),	w	któ-
rych	występuje	prawdopodobieństwo	po-
tencjalnych	naruszeń	REMIT.	

Dla	każdego	z	obszarów	zdefiniowa-
liśmy	potencjalne	ryzyka	naruszeń	RE-
MIT,	procedurę	bieżącego	monitorowa-
nia oraz rodzaj i zakres analizowanych 
danych.	Szczegółowe	omówienie	każdego	
z	obszarów	znajduje	się	w	prezentacjach	
BM,	plikach	z	organizowanych	spotkań	
informacyjnych	dostępnych	na	stronie	in-
ternetowej	oraz	na	kanale	YouTube	PSE.	
W	dalszej	części	tekstu	jedynie	pokrótce	
przedstawiamy	specyfikę	każdego	z	ob-
szarów.	

Należy	nadmienić,	że	przedstawione	na	
rysunku 2 zestawienie nie wyczerpuje kata-
logu	możliwych	naruszeń	REMIT	na	RB,	
który	zasadniczo	nie	jest	ograniczony.	Biu-
ro	Monitorowania	prowadzi	również	anali-
zy	nie	ujęte	w	powyższych	ramach,	podej-
mowane	incydentalnie,	np.	po	otrzymaniu	
sygnałów	od	uczestników	rynku,	od	pra-
cowników	PSE	 lub	będących	wynikiem	 
wewnętrznych	działań	Biura.	

Monitorowanie wykorzystania  
Informacji Wewnętrznej
Zakaz wykonywania transakcji na rynku 
bilansującym	w	oparciu	o	informację	we-
wnętrzną jest wpisany literalnie w arty-
kule	3	 rozporządzenia	REMIT.	Zgodnie	 
z	REMIT	wytwórcy	zobowiązani	są	do	nie-
zwłocznej	publikacji	informacji	o	ubytkach	
mocy	lub	niedyspozycyjności	swoich	jedno-
stek	wytwórczych.	Zadaniem	BM	w	tym	ob-
szarze	jest	identyfikacja	potencjalnych	ma-
nipulacji	na	RB	polegających	na	zawieraniu	
transakcji	z wykorzystaniem	informacji	we-
wnętrznej,	w	szczególności	w zakresie:
•	 przedłużenia	czasu	remontu	jednostki	

wytwórczej;
•	 skrócenia	czasu	remontu	jednostki	wy-

twórczej;
•	 zgłaszanych,	z	celowym	opóźnieniem,	

komunikatów	UMM.
Biuro	Monitorowania	 RB	 analizuje	

komunikaty	UMM	zgłaszane	przez	wy-
twórców.	Ponieważ	bramka	rynku	bilan-
sującego	zamyka	się	o	godz.	14.30	w	dobie	
poprzedzającej okres dostawy energii, do-
konujemy	automatycznej	selekcji	komuni-

3  Suspicion Transaction Report – informacja o zdarzeniu mogącym stanowić potencjalne naruszenie 
art. 3 lub 5 REMIT

Ú
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katów	UMM	i	dalszej	analizie	poddajemy	
zdarzenia,	które	w	momencie	zamknię-
cia	bramki	nie	były	podane	do	publicznej	
wiadomości.	

	Rozpatrując	takie	komunikaty	UMM	
pracownicy	BM	dokonują	oceny	ofert	bi-
lansujących złożonych przez wszystkie 
jednostki znajdujące się pod kontrolą 
tego	samego	gracza.	Analizujemy	strate-
gię	ofertowania	energii	przez	uczestni-
ka	rynku	poszukując	zachowań	nietypo-
wych,	powiązanych	z	informacją	zawartą	
w	komunikacie	UMM.	Celem	analiz	jest	
odpowiedź	na	pytanie,	czy	istnieje	podej-
rzenie,	że	uczestnik	rynku	mógł	wykorzy-
stać	posiadaną	informację	wewnętrzną	do	
osiągnięcia korzyści. W przypadku prze-
słanek potwierdzających podejrzenie, dy-
rektor	BM	powiadamia	Prezesa	URE.	

Monitorowanie cen CW i CU
Ceny	za	wytwarzanie	wymuszone	oraz	ceny	
za	uruchomienie	jednostki	wytwórczej	(da-
lej	CW	i	CU)	są	istotnym	składnikiem	roz-
liczeń	na	rynku	bilansującym.	Ich	wartości	
są	określone	w	umowie	przesyłania	zawar-
tej	między	PSE	a	uczestnikiem	rynku	bi-
lansującego.	Poziom	cen	CW	i	CU	określa	
odpowiednio	jednostkowe	koszty	zmien-

ne	wytwarzania	energii	elektrycznej	oraz	koszty	uruchomienia	jednostki	JWCD.	
W	przypadku	zmiany	kosztów	wytwórca	powinien	przekazać	OSP	zgłoszenie	ak-
tualizacji	poziomu	cen	CW	i	CU.	Według	IRiESP⁴	odpowiedzialność	za	rzetelne	
i	prawidłowe	wyznaczenie	wartości	tych	cen	leży	po	stronie	URB.	Monitorowanie	
prowadzone	przez	nas	ma	na	celu	przeciwdziałanie	nadużyciom	polegającym	na	
uzyskiwaniu	nieuzasadnionych	korzyści	finansowych	w	wyniku	zawyżonej	lub	
zaniżonej wartości cen CW i CU. 

Każdorazowo	po	otrzymaniu	przez	OSP	zgłoszenia	aktualizacji	cen	CW	i	CU	
BM	prowadzi	równoległy	proces	analizy	cen,	w	oparciu	o	dane	przedstawione	we	
wniosku,	dane	OSP	oraz	ogólnodostępne	dane	dotyczące	rynku	paliw.	Z	drugiej	
strony	BM	monitoruje	również	sytuacje,	w	których	wytwórca	dłuższy	czas	nie	
aktualizował cen, podczas gdy dane rynkowe wskazują, że ceny paliw znacząco 
zmieniły	się	w	stosunku	do	momentu	ostatniej	aktualizacji	cen.	

Monitorowanie nietypowych transakcji na RB 
Jako	dane	wejściowe	do	procesu	monitorowania	wykorzystywane	są	dane	go-
dzinowe	dotyczące	niezbilansowania	poszczególnych	Jednostek	Grafikowych	
na	rynku	bilansującym.	Wykorzystując	analizę	statyczną	selekcjonujemy	nie-
typowe	zdarzenia,	tj.	takie,	w	których	poziom	niezbilansowania	danego	uczest-
nika	rynku	odbiega	znacząco	od	typowych	dla	niego	wartości	niezbilansowania	
w	dłuższym	horyzoncie	czasowym.	Nietypowe	zachowania	graczy	poddajemy	
dalszej	analizie	i	ocenie	czy	dana	transakcja	mieści	się	w	ramach	dopuszczalnej	
gry	rynkowej	i	nie	nosi	znamion	manipulacji.	

Transmission capacity hoarding
Capacity	hoarding	(zawłaszczanie	mocy	przesyłowych)	to	praktyka	polegająca	na	
zaniechaniu	wykorzystania	zaalokowanych	zdolności	przesyłowych	pomiędzy	
rynkami	o	niskich	i	wysokich	kosztach	energii.	Taka	strategia	może	prowadzić	do	
zawyżenia	cen	na	rynku	bilansującym	charakteryzującego	się	wyższymi	kosztami.	
PSE	mogą	być	traktowane	jako	PPAT	jedynie	w	odniesieniu	do	połączenia	pomię-
dzy	Polską	a	Ukrainą.	Na	pozostałych	połączeniach	synchronicznych	obowiązki	
PPAT	w	zakresie	monitorowania	wykorzystania	mocy	przesyłowych	realizuje	Jo-

Rysunek 2

Obszary monitorowania Rynku Bilansującego

Obszary monitorowania 
Rynku Bilansującego

?
??
?

?

?

?

Poprawność kalkulacji 
cen CU i CW

Wykorzystanie 
informacji wewnętrznej

Bezpieczeństwo 
finansowe rozliczeń 
na rynku bilansującym

Dotrzymanie dyscypliny 
ruchowej JWCD

Wycofania fizyczne

Transmission capacity 
hoarding

Monitorowanie 
nietypowych transakcji 
na RB (np. wash trade)

4  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Ú
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int	Allocation	Office,	natomiast	na	połączeniach	stałoprądowych,	ze	Szwecją	i	Li-
twą	alokacje	zdolności	przesyłowych	wykonuje	Nord	Pool	we	współpracy	z	TGE.	

W	ramach	tego	obszaru	sprawdzamy	procent	wykorzystania	zdolności	prze-
syłowych	na	połączeniu	transgranicznym	z	Ukrainą.	W	przypadku	braku	prze-
syłu	energii	przy	zaalokowanych	zdolnościach	przesyłowych	szczegółowo	ana-
lizujemy	przyczyny	zdarzenia.	

Bezpieczeństwo finansowe rozliczeń na rynku bilansującym
Każdy	uczestnik	rynku	bilansującego	jest	zobowiązany	wnieść	do	OSP	zabez-
pieczenie	finansowe	w	wysokości	określonej	w	IRiESP.	Spadek	wartości	zabez-
pieczenia	uczestnika	rynku	może	skutkować	wstrzymaniem	usługi	przesyłania	
przez	OSP.	W	BM	analizujemy	każdorazowo	przypadki	wstrzymania	usługi	
przesyłania	wynikające	z	niedotrzymania	przewidzianego	poziomu	zabezpie-
czenia.	W	szczególności	analizowane	są	przypadki,	kiedy	wstrzymanie	usług	
przesyłania	mogło	wynikać	z	celowych	działań	URB,	w	tym	zwłaszcza	roz-
myślnego	nieuzupełniania	zabezpieczenia.	

Monitorowanie dyscypliny ruchowej
W	tym	obszarze	poszukujemy	nadużyć	polegających	na	umyślnym	niedotrzy-
mywaniu	dyscypliny	ruchowej	w	celu	uzyskania	korzyści	finansowych.	Pa-
trzymy	na	przypadki,	w	których	energia	rzeczywista	(ER)	jednostki	wytwór-
czej	istotnie	różni	się	od	energii	skorygowanej	(ES),	określonej	przez	OSP	dla	
danego	wytwórcy.	Z	analizy	wyklucza	się	okresy,	w	których	niedotrzymanie	
dyscypliny	ruchowej	może	być	„niezawinione”,	np.	podczas	pracy	bloku	w	re-
gulacji	pierwotnej	lub	wtórnej,	bezpośrednio	po	lub	w	trakcie	uruchamiania	
czy	w	pomiarach.	Zwracamy	uwagę	na	powtarzalność	działania	i	szacunko-
we	korzyści	jakie	wytwórca	mógłby	odnieść	na	takim	zachowaniu.	Analizę	
szczegółową	wszczynamy,	jeśli	w	monitorowanym	okresie	szacowane	korzyści	
z	niedotrzymania	dyscypliny	ruchowej	przekroczą	wartość	alarmową.	

Monitorowanie wycofań fizycznych
Wycofanie	fizyczne	definiowane	jest	jako	nieuzasadnione	odstawianie	jedno-
stek	wytwórczych,	powodujące	ustalanie	cen	na	RB	na	sztucznym	poziomie.	
Mogą	to	być	postoje,	których	skutkiem	jest	spowodowanie	napiętej	sytuacji	
w	KSE,	wywołanie	znacznego	wzrostu	ceny	CRO	lub	spadku	rezerwy	w	syste-
mie	poniżej	wymaganego	poziomu.	Istotnym	w	procesie		monitorowania	jest	
określenie	czy	gracz	mógł	spodziewać	się	wywołania	napiętej	sytuacji	w	sys-
temie	oraz	czy	zgłoszenie	postoju	przyniosło	korzyści	URB,	tj.	czy	korzyści	
wynikające	z	wyższej	ceny	CRO	przekroczyły	„stratę”	z	braku	produkcji	w	od-
stawionej jednostce. 

4. Podsumowanie
Głównym	celem	niniejszego	tekstu	jest	przybliżenie	uczestnikom	rynku	bi-
lansującego	oraz	wszystkim	zainteresowanym	osobom	działalności	Biura	Mo-
nitorowania	Rynku	Bilansującego.	Zależy	nam,	aby	zasady	działania	RB	były	
jak	najbardziej	transparentne	a	gra	rynkowa	przebiegała	w	sposób	uczciwy,	
zapewniający	równe	szanse	wszystkim	uczestnikom.	Zachęcamy	do	kontak-
tu	z	BM	w	przypadku,	gdy	zauważą	Państwo	nietypowe	zdarzenia	dotyczące	
RB.	Wszelkie	uwagi	prosimy	kierować	na	adres	mailowy	biura:	bm@pse.pl.

Ú

English summary
According	to	article	15	of	EU	Regulation	
on	wholesale	energy	market	integrity	and	
transparency	No	1227/2011	(REMIT),	per-
sons	professionally	arranging	transactions	
(PPAT)	in	wholesale	energy	products	shall	
establish	and	maintain	effective	arrange-
ments	and	procedures	to	identify	breach-
es	of	Article	3	or	5.	PSE	SA	are	the	PPAT	
in	the	sense	of	REMIT,	because	of	organ-
izing	transactions	in	Balancing	Market.	
This	paper	presents	the	main	goals,	duties	
and	market	monitoring	strategy	of	Market	
Monitoring	Department	in	PSE	SA	(Polish	
Transmission	System	Operator).	
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Analiza funkcjonowania KSE 
w okresach upalnych w latach 
2015–2019. Czy fotowoltaika 
może pełnić rolę źródła 
szczytowego w okresie letnim?

Bartosz Sobik,
SKN Energetyki 
Szkoły Głównej Handlowej,
Wydział Energetyki i Paliw AGH

Streszczenie
Na	przestrzeni	lat	2015–2019	co	roku	był	
ustanawiany	nowy	rekord	zapotrzebowa-
nia	na	moc	w	okresie	letnim.	Stanowiło	to	
wyzwanie	dla	Krajowego	Systemu	Elektro-
energetycznego	(KSE),	o	czym	świadczyły	
incydenty,	które	wystąpiły	w	tych	latach.	
Najpoważniejszy	z	nich	wystąpił	w	sierpniu	
2015 roku, gdy konieczne stało się wprowa-
dzenie najwyższego stopnia zasilania. Wy-
soka	temperatura	powietrza	w	połączeniu	
z	bezwietrzną	aurą	i	niskim	stanem	wód	
prowadzi	do	ubytków	w	generacji	z	elek-
trowni cieplnych, a także zwiększa zapotrze-

bowanie	na	moc	poprzez	coraz	powszechniejsze	klimatyzatory.	Jednym	z	rozwią-
zań	tego	problemu	może	być	rozwój	fotowoltaiki,	która	mogłaby	pełnić	rolę	źródła	
szczytowego	w	dni	upalne.	Zastosowanie	to	sprawdza	się	w	Czechach	i	Niemczech,	
co	przedstawiono	w	niniejszym	artykule.	Konieczne	jest	utrzymanie	dalszego	dy-
namicznego	rozwoju	fotowoltaiki	w	Polsce.

Wprowadzenie
Zapewnienie	bezpieczeństwa	dostaw	energii	elektrycznej	jest	podstawowym	celem	
funkcjonowania	KSE.	W	ciągu	ostatnich	lat	w	okresach	letnich	wystąpiły	problemy	
z	generacją	energii	elektrycznej	i	jej	przesyłem,	co	w	związku	z	tym	doprowadziło	
do	poważnych	incydentów,	takich	jak	np.	wprowadzenie	najwyższego,	20.	stopnia	

Rysunek 1

Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych 
w latach 2009–2018.

Ú
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zasilania	w	sierpniu	2015	roku.	Celem	niniejszego	artykułu	jest	dokonanie	analizy	
funkcjonowania	KSE	w	okresach	letnich	lat	2015–2019.	Ponadto	omówiono	możli-
wość	pokrycia	zapotrzebowania	szczytowego	w	czasie	dni	upalnych	przez	fotowol-
taikę.	Aby	poprzeć	tę	tezę	wiarygodnymi	informacjami,	posłużono	się	przykładami	
z	Czech	i	Niemiec,	gdzie	fotowoltaika	z	powodzeniem	pełni	tę	funkcję.	W	związku	
z	tym,	że	okresy	letnie	stają	się	coraz	większym	wyzwaniem	dla	niedoinwestowane-
go	KSE,	fotowoltaika	może	w	przeciągu	paru	lat	rozwiązać	ten	problem.	

1. Charakterystyka funkcjonowania KSE w okresie letnim
Na	Krajowy	System	Elektroenergetyczny	(KSE)	składa	się	całokształt	urządzeń	wy-
twórczych,	sieci	przesyłowych	i	dystrybucyjnych	zapewniających	generację	i	prze-
sył	energii	elektrycznej	od	wytwórcy	do	odbiorcy.	Funkcjonowanie	KSE	w	okresie	

letnim	jest	w	znacznym	stopniu	determino-
wane	przez	warunki	meteorologiczne.	Istot-
ne	jest	także	zapotrzebowanie	na	energię	
elektryczną,	które	w	Polsce	utrzymuje	ten-
dencję	wzrostową.	Jednak	w	ciągu	ostatnich	
lat	wyraźnie	zauważalny	jest	znacznie	bar-
dziej	dynamiczny	wzrost	zapotrzebowania	
w	lecie	względem	zimy	(rys. 1). 

Wśród	powodów	takiego	stanu	rzeczy	
należy	wskazać	 przede	wszystkim	 upo-
wszechnienie	klimatyzacji,	ale	także	używa-
nie	wentylatorów	i	urządzeń	chłodniczych.	
Klimatyzacja	jako	urządzenie	energochłon-
ne	wyraźnie	wpływa	na	wzrost	zapotrzebo-
wania	na	energię	elektryczną	w	lecie.	Stały	
się	one	normą	w:	biurach,	zakładach	pro-
dukcyjnych,	 obiektach	 usługowych,	 bu-
dynkach	użyteczności	publicznej,	a	także	
coraz	częściej	są	 instalowane	w	domach.	
Z	tego	względu	urządzenia	te	zmieniają	do-
bowy	profil	 zapotrzebowania	na	energię	
elektryczną. W lecie szczytowe zapotrze-
bowanie	przypada	na	godziny	południowe	 
i	przewyższa	ono	zapotrzebowanie	w	go-
dzinach	porannych	 i	wieczornych.	Przy-
kładowo	7	sierpnia	2015	r.	(w	dzień	upal-
ny)	 szczytowe	 zapotrzebowanie	 na	moc	
w	 KSE	 wystąpiło	 około	 godziny	 13.00	 
(rys. 2). Z uwagi na to, że w godzinach połu-
dniowych	notowane	są	najwyższe	tempera-
tury,	pobór	mocy	przez	klimatyzatory	jest	
też największy. 

Klimatologia	wyróżnia	termiczne	dni	cha-
rakterystyczne,	do	których	zaliczamy	m.in.	

Rysunek 2

Godzinowe zapotrzebowanie na moc w KSE w dzień upalny 7 sierpnia 2015 r. [MW]

[MW]

Ú

Rysunek 3

Zestawienie średniej liczby dni upalnych w Polsce w latach 1951–1990 i 2009–2018
Źródło: [3]

1951–1990 2009–2018
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dni	gorące	i	dni	upalne.	W	okresie	ciepłym	są	
one	identyfikowane	na	podstawie	maksymal-
nej	dobowej	temperatury	powietrza.	W	ni-
niejszym	artykule	przez	dzień	gorący	rozu-
miane	będą	dni	o	maksymalnej	temperaturze	
w	przedziale	od	25°C	do	30°C.	Natomiast	dla	
dnia upalnego tmax	wyniesie	powyżej	30°C	[1].	
Z	kolei	w	klimacie	umiarkowanym	przez	po-
jęcie	fali	upałów	rozumiane	będzie	wystąpie-
nie	co	najmniej	3	kolejnych	dni	z	maksymal-
ną	dobową	temperaturą	powietrza	powyżej	
30°C	[2].	Rys. 3 prezentuje zestawienie dni 
upalnych	w	latach	1951–1990	i	2009–2018.	
Dane	te	potwierdzają	tezę	o	zwiększaniu	się	
liczby	dni	upalnych	w	ostatnich	latach.	W	la-
tach	1951–1990	było	ich	poniżej	6	w	ciągu	
roku,	natomiast	teraz	liczba	ta	wzrosła	na-
wet	do	15	na	południu	kraju.	Ponadto	śred-
nia	liczba	dni	upalnych	w	latach	1951–1990	
wynosiła 3,76 i wzrosła ponad 2,5 raza do 9,95 
w	latach	2009–2018.

Warunki	meteorologiczne	w	 znaczą-
cy	sposób	wpływają	na	 funkcjonowanie	
KSE,	a	także	determinują	popyt	i	podaż	
na	energię	elektryczną.	Sytuacja	hydrolo-
giczna wpływa na generację energii elek-
trycznej	z	elektrowni	z	otwartym	systemem	
chłodzenia, a także z elektrowni wodnych. 
W	pierwszym	przypadku	zbyt	niski	stan	
wód	zmniejsza	 efektywność	 chłodzenia	
albo,	w	skrajnych	przypadkach,	uniemoż-
liwia	wykorzystanie	wody	z	rzek	lub	zbior-
ników	do	chłodzenia.	Niskie	 stany	wód	
ograniczają	bądź	uniemożliwiają	genera-
cję energii elektrycznej z elektrowni wod-
nych.	Temperatura	otoczenia	jest	kolejnym	
czynnikiem	negatywnie	wpływającym	na	
generację	energii	elektrycznej.	Zbyt	wyso-
ka	temperatura	wyraźnie	zmniejsza	efek-
tywność	chłodzenia.	Ponadto	wysoka	tem-
peratura	powietrza,	szczególnie	w	okresie	
letnim,	często	idzie	w	parze	z	suszą	i	ni-
skim	stanem	wód.	Połączenie	tych	dwóch	
czynników	jest	już	nie	bez	znaczenia	dla	
funkcjonowania	KSE.	Wiatr	 korzystnie	
wpływa	na	możliwości	przesyłowe	 sieci	
elektroenergetycznych poprzez chłodzenie 
przewodów,	a	także	jest	niezbędny	do	wy-
twarzania energii z elektrowni wiatrowych. 
Jednak	zbyt	duże	prędkości	wiatru	powo-
dują uszkodzenia sieci napowietrznych i są 
zagrożeniem	dla	stabilności	dostaw	energii	
elektrycznej.	Duże	nasłonecznienie	wpły-
wa na wytwarzanie energii elektrycznej 
z	paneli	fotowoltaicznych,	jednak	ich	moc	
zainstalowana	w	KSE	jest	jeszcze	niewielka.

KSE	w	ostatnich	latach	mierzył	się	także	z	problemem	przepływów	kołowych.	
Instalacja	przesuwników	fazowych	na	południowym	połączeniu	transgranicznym	
z	Niemcami	wydatnie	obniżyła	skalę	problemu,	ale	go	nie	wyeliminowała.	Przepły-
wy	kołowe	wynikające	z	nieplanowego	transferowania	energii	elektrycznej	z	Nie-
miec	przez	Polskę	i	dalej	w	kierunku	Czech	i	Słowacji	są	wybitnie	niekorzystnym	
zjawiskiem	z	punktu	widzenia	Operatora	Systemu	Przesyłowego	(OSP).	Zmniej-
szają	one	możliwości	importowe,	a	także	utrudniają	bilansowanie	KSE.	Dni	upalne	
przyczyniają	się	także	do	spadku	obciążalności	linii	napowietrznych,	co	zmniejsza	
zdolności	linii	przesyłowych.	Powoduje	to,	że	w	newralgicznym	momencie	szczy-
towego	zapotrzebowania	na	energię	elektryczną	w	godzinach	południowych,	sieci	
przesyłowe	mogą	być	„wąskim	gardłem”	KSE	z	uwagi	na	zmniejszoną	obciążal-
ność.	Warunki	meteorologiczne,	szczególnie	susze	lub	fale	upałów,	powodują	tak-
że	problemy	z	generacją	energii	elektrycznej	w	elektrowniach	konwencjonalnych.	
Dotyczy	to	szczególnie	elektrowni	pracujących	w	obiegu	otwartym.	Powodują	one	
spadek	generacji	energii	elektrycznej	i	ubytki	w	systemie	spowodowane	trudnymi	
warunkami	hydrologicznymi	i	meteorologicznymi.

2. Zdarzenia w latach 2015, 2016, 2018
2.1. Sierpień 2015 roku
Najpoważniejsze	zdarzenie	dotyczące	zagrożenia	bezpieczeństwa	dostaw	ener-
gii	elektrycznej	w	okresie	letnim	miało	miejsce	w	sierpniu	2015	r.	Miesiąc	ten	
charakteryzował	się	wybitnie	niekorzystnymi	warunkami	meteorologicznymi	
z	punktu	widzenia	KSE.	Fala	upałów	połączona	z	suszą	i	bardzo	słabym	wia-
trem	doprowadziły	do	znacznych	ubytków	w	generacji	mocy.	Z	uwagi	na	niski	
stan	wód	i	wysoką	temperaturę	wody,	produkcja	energii	z	elektrowni	konwen-
cjonalnych	z	obiegiem	otwartym	została	wyraźnie	zmniejszona.	Brak	wiatru	
spowodował,	że	generacja	z	elektrowni	wiatrowych	była	znikoma,	a	ponadto	
linie	przesyłowe	nie	były	wystarczająco	chłodzone,	co	w	godzinach	południo-
wych	powodowało	spadki	obciążalności	sieci.	W	sierpniu	2015	roku	ekstre-
malnie	niekorzystne	warunki	meteorologiczne	wystąpiły	razem	z	licznymi	
ubytkami	nieplanowymi	i	eksploatacyjnymi	w	elektrowniach	zawodowych.	
Ówczesna	polityka	remontowa	polegająca	na	przeprowadzaniu	większości	re-
montów	w	miesiącach	wakacyjnych	tylko	pogłębiła	problem.	W	dodatku	miały	
miejsce	poważne	awarie	niezwiązane	z	sytuacją	hydrologiczną	i	meteorologicz-
ną,	takie	jak	np.	awaria	bloku	858	MW	w	Bełchatowie,	która	praktycznie	prze-
sądziła o konieczności wprowadzenia 19. stopnia zasilania (decyzja ta została 
później	zmieniona	i	ostatecznie	PSE	wprowadziło	20.	stopień	zasilania).	Ponad-
to	KSE	zmagał	się	wówczas	z	problemem	przepływów	kołowych,	który	urósł	
wówczas	do	takich	rozmiarów,	że	praktycznie	uniemożliwił	import	energii.	

Wydarzenia z sierpnia 2015 roku spowodowały straty w gospodarce wynikające 
z	wprowadzenia	ograniczeń	w	dostawach	energii	do	największych	odbiorców,	a	tak-
że	uświadomiły,	że	prawidłowe	funkcjonowanie	KSE	w	okresie	fali	upałów	jest	za-
grożone.	Już	sam	fakt	wprowadzenia	najwyższego,	20.	stopnia	zasilania	(miało	to	
miejsce	pierwszy	raz	od	lat	80.),	świadczy	o	tym,	że	OSP	wykorzystał	już	wszystkie	
dostępne	środki	zaradcze,	które	nie	rozwiązały	problemu,	a	sytuacja	była	poważna.	

2.2. Czerwiec 2016 roku
Kolejne	podobne	zdarzenie	miało	miejsce	w	czerwcu	2016	roku,	jednak	jego	
skala	i	skutki	były	znacznie	mniejsze.	W	wyniku	fali	upałów	i	problemów	
z	generacją	energii	elektrycznej	w	elektrowniach	zawodowych,	KSE	funk-
cjonował	wówczas	na	niewielkim	marginesie	bezpieczeństwa.	Krytycznym	
dniem	był	24	czerwca	2016	roku,	kiedy	został	ustanowiony	ówczesny	rekord	
zapotrzebowania	na	moc	w	okresie	letnim.	Sytuację	uratował	wtedy	import	
energii	z	sąsiednich	systemów	elektroenergetycznych.	 Ú
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2.3. Lipiec i sierpień 2018 roku
Fala	upałów	i	trudna	sytuacja	hydrologiczna	na	przełomie	lipca	i	sierpnia	2018	
roku	doprowadziły	do	ubytków	mocy	w	systemie	elektroenergetycznym.	31	
lipca	zakwalifikowano	stan	pracy	KSE	jako	alarmowy	z	powodu	niespełnie-
nia	kryterium	bezpieczeństwa	n-1	w	sieci	przesyłowej	w	regionie	łódzkim	[13].	
W	zawiązku	z	tym	PSE	ogłosiły	czasowy	stan	zagrożenia	bezpieczeństwa	do-
staw	energii	elektrycznej	w	części	województwa	wielkopolskiego	(podregiony	
poznański	i	koniński)	i	łódzkiego	(podregion	łódzki	i	skierniewicki)	z	powo-
du	trudnych	warunków	pracy	sieci.	Pozwoliło	to,	zgodnie	z	przepisami	prawa	
energetycznego,	na	utrzymanie	pracy	bloków	przy	nieco	wyższej	temperatu-
rze	zrzutowej	wody	używanej	do	ich	chłodzenia,	przekraczającej	parametry	
standardowe.	2	sierpnia	2018	r.	zanotowano	kolejny	rekord	zapotrzebowania	
na	moc	w	okresie	letnim.

elektryczną.	Tego	samego	dnia	padł	rów-
nież	rekord	importu	energii	wynoszący	aż	
2,7	GW	[5].	Opieranie	bezpiecznego	funk-
cjonowania	KSE	w	momentach	szczytowego	
zapotrzebowania	o	import	energii	wskazu-
je	na	niedostatecznie	rozwinięte	moce	wy-
twórcze	i	z	punktu	widzenia	bezpieczeństwa	
energetycznego jest niepożądane. 

2.5. Podsumowanie
Powyższe	przykłady	wskazują,	że	w	ostat-
nich	 latach	mamy	do	 czynienia	 z	 coraz	
większą	liczbą	poważnych	incydentów	zwią-
zanych	z	funkcjonowaniem	KSE	w	czasie	
fali	upałów.	O	skali	tego	zjawiska	świadczy	
fakt,	że	co	roku	pobijany	jest	nowy	rekord	
zapotrzebowania	na	moc	w	okresie	letnim,	
co zostało zaprezentowane na rys. 4. 

Warto	podkreślić	w	szczególności,	że	
niekorzystne	warunki	meteorologiczne	
utrzymywały	się	wówczas	na	obszarze	ca-
łej Europy Środkowej i Zachodniej, jednak 
zagrożenie	bezpieczeństwa	dostaw	energii	
elektrycznej	występowało	wówczas	jedy-
nie	w	Polsce.	Stąd	zasadne	jest	znalezienie	
rozwiązań,	które	w	krótkim	okresie	mogą	
wyeliminować	ten	problem.	

3. Stan rozwoju fotowoltaiki 
w Polsce
Fotowoltaika	w	polskim	miksie	energetycz-
nym	wciąż	pełni	niewielką	rolę.	W	2017	
roku	instalacje	fotowoltaiczne	stanowiły	
zaledwie	0,65	proc.	mocy	zainstalowanej	
w	KSE,	a	w	2018	roku	1,06	proc.¹	Tak	nie-
wielki	udział	nie	wpływa	na	sytuację	w	KSE	
nawet	w	okresie	letnim.	W	2018	roku	moc	
zainstalowana	fotowoltaiki	w	Polsce	wy-
niosła	486,5	MW.	Na	tę	wartość	złożyły	
się	mikroinstalacje	(do	50	kW)	i	instalacje	
powyżej	50	kW,	które	odpowiednio	wyno-
siły	339,5	MW	i	147	MW.	W	2019	roku	za-
notowano	jednak	wyjątkowo	dynamiczny	
rozwój	fotowoltaiki.	Według	danych	prze-
kazanych	do	OSP	do	1	października	2019	r.,	
moc	zainstalowana	wzrosła	do	1007,2	MW	
[6].	Na	przestrzeni	ostatnich	lat	można	za-
obserwować	zdecydowany	wzrost	mocy	
zainstalowanej	fotowoltaiki	(rys. 5).	Jednak	
to	rok	2019	stanowi	przełom	i	wskazuje	na	
zdecydowane przyspieszenie. 

Maksymalne zapotrzebowania na moc w okresie letnim w KSE w latach 2015–2019
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.
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1  Obliczenia na podstawie danych PSE i SBF Polska PV 
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2.4. Czerwiec 2019 roku
Czerwiec	2019	roku	zapisał	się	jako	najcieplejszy	miesiąc	w	historii	prowadzenia	
meteorologicznych	pomiarów	instrumentalnych	w	Polsce,	czyli	od	1781	roku	[4].	 
Tym	razem	nie	wystąpiły	tak	poważne	incydenty	związane	z	zagrożeniem	bezpie-
czeństwa	dostaw	energii	elektrycznej	jak	w	poprzednich	latach,	jednak	generacja	
krajowa	była	na	tyle	niewystarczająca,	że	stabilność	funkcjonowania	KSE	zapewnił	
import	energii.	26	czerwca	2019	r.	padł	ostatni	rekord	zapotrzebowania	na	moc	

Rysunek 5

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce w latach 2014–2019 [MW]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SBF Polska PV i PSE
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Tak	 dynamiczne	 przyspieszenie	 jest	
efektem	pojawiania	się	korzystnych	wa-
runków	do	rozwoju	instalacji	fotowolta-
icznych.	Wśród	nich	dominują	mikroin-
stalacje,	które	dodatkowo	są	wspierane	
przez	rządowy	program	„Mój	Prąd”.	Po-
nadto koszty technologii spadają, a ceny 
energii	elektrycznej	w	najbliższym	czasie	
zauważalnie	wzrosną,	co	stanowi	bodziec	
dla	potencjalnych	inwestorów.	

Warunki	 do	 rozwoju	 fotowoltaiki	
w	Polsce	są	względnie	korzystne,	biorąc	
pod uwagę ograniczenia, jakie niesie ze 
sobą	klimat	umiarkowany.	Średnia	suma	
roczna	nasłonecznienia	w	Polsce	wynosi	 
ok.	990	kWh/m².	W	półroczu	letnim	uzy-
skiwane	 jest	ok.	77	proc.,	a	w	półroczu	 
zimowym	 jedynie	 ok.	 23	 proc.	 rocznej	
energii	promieniowania.	W	związku	z	tym	
fotowoltaika	może	być	efektywnie	wyko-
rzystywana	 jedynie	w	półroczu	 letnim.	
Półrocze	zimowe	w	warunkach	klimatu	
umiarkowanego	charakteryzuje	się	rela-
tywnie	niskim	nasłonecznieniem.	Rys. 6 
przedstawia	rozkład	średniej	sumy	rocz-
nej	nasłonecznienia	w	Polsce	w	wielole-
ciu	2004–2010.	Rozkład	ten	ma	charak-
ter	równoleżnikowy,	a	najlepsze	warunki	
występują	na	południu	 i	południowym	
wschodzie kraju. 

Godziny	 południowe	 stwarzają	 też	
możliwość	największej	 produkcji	 ener-
gii	elektrycznej	z	modułów	fotowoltaicz-
nych z uwagi na największe natężenie pro-
mieniowania	słonecznego	w	ciągu	doby.	 
Rys. 7	przedstawia	rozkład	dobowy	natę-
żenia	promieniowania	słonecznego.	Osią-
ga ono szczytowe wartości w godzinach  
południowych.

Ta	korelacja	szczytowego	zapotrzebo-
wania	na	energię	elektryczną	wraz	z	mak-
symalną	generacją	energii	z	fotowoltaiki	
stanowi podwaliny wykorzystania ener-
gii słonecznej do pokrycia szczytowego 
zapotrzebowania	w	dni	upalne.	Należy	
jednak	podkreślić	fakt,	że	pokrycie	zapo-
trzebowania	szczytowego	jest	ściśle	zwią-
zane	z	panującymi	warunkami	meteoro-
logicznymi.	Brak	zachmurzenia	i	wysoka	
temperatura	(w	miesiącach	letnich)	w	po-
łączeniu	z	wiatrem,	który	może	chłodzić	
moduły	 fotowoltaiczne,	 zapewnią	 naj-
bardziej	efektywną	pracę	modułów	foto-
woltaicznych. Warte odnotowania jest to, 
że	warunki	meteorologiczne	generujące	
przesunięcie	szczytowego	obciążenia	sys-

Rysunek 6

Rozkład średniej sumy rocznej nasłonecznienia w Polsce na podstawie danych z lat 2004–2010.
Źródło: SOLARGIS

temu	na	godziny	południowe	jednocześnie	tworzą	możliwość	pokrycia	tego	
zapotrzebowania	za	pomocą	fotowoltaiki.	

W	celu	znacznego	rozwoju	fotowoltaiki	konieczne	będzie	rozbudowanie	sys-
temu	zachęt	tak,	by	wspierał	on	nie	tylko	małe	instalacje	prosumenckie,	ale	tak-
że	większe,	które	są	szczególnie	ważne	z	punktu	widzenia	bilansowania	KSE	
w	okresie	letnim.	Założenia	polityki	energetycznej	Polski	do	2040	r.	przewidują	
skokowy	wzrost	mocy	fotowoltaicznych	w	KSE,	co	z	punktu	widzenia	proble-
matyki	niniejszego	artykułu	jest	niezwykle	ważne.	Najbliższe	aukcje	OZE	rów-
nież	mają	zapewnić	budowę	nowych	mocy	fotowoltaicznych	nie	tylko	w	instala-
cjach	do	1	MW,	ale	także	wielkoskalowych	farm	fotowoltaicznych	[7].	Ponadto	
w	najbliższym	czasie	korporacyjne	umowy	PPA	(Power	Purchase	Agreements)	Ú

Rysunek 7

Promieniowanie słoneczne [W/m2] w Warszawie 7 sierpnia 2015 r.
Źródło: meteo.waw.pl
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mogą	również	pozytywnie	wpłynąć	na	rozwój	OZE	w	Polsce,	także	fotowoltaiki.	
Wprowadzenie	rządowego	programu	„Mój	Prąd”	przyczynia	się	do	wzrostu	za-
interesowania	instalacjami	fotowoltaicznymi	wśród	gospodarstw	domowych,	co	
ma	zapewnić	rozwój	energetyki	prosumenckiej.	Polska	nie	osiągnie	celu	rozwoju	
OZE	przewidzianego	na	rok	2020,	stąd	zasadna	jest	rozbudowa	źródeł	fotowol-
taicznych	w	celu	nadrobienia	opóźnień	we	wdrażaniu	zobowiązań	europejskich.	

4. Rola fotowoltaiki w systemach 
elektroenergetycznych Czech i Niemiec w dni upalne
W	Czechach	i	Niemczech	fotowoltaika	z	powodzeniem	pełni	rolę	źródła	szczy-
towego	w	dni	upalne.	W	niniejszym	rozdziale	zawarto	krótką	analizę	opartą	
na	przykładach	z	tych	krajów.

Rysunek 9

Struktura produkcji energii elektrycznej w Niemczech w dniach 10–12 sierpnia 2015 r.
Źródło: Fraunhofer ISE
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Czechy,	 leżące	w	 tej	 samej	 strefie	kli-
matycznej	co	Polska	i	charakteryzujące	się	
porównywalnym	nasłonecznieniem,	dys-
ponują	ponad	2	GW	mocy	zainstalowanej	
fotowoltaiki,	co	stanowi	9,3	proc.	całkowi-
tej	mocy	zainstalowanej	w	czeskim	systemie	
elektroenergetycznym²	i	pozwala	na	pokry-
wanie	zapotrzebowania	szczytowego	wystę-
pującego	w	dni	upalne.	Zapotrzebowanie	na	
moc	w	Czechach	jest	z	oczywistych	wzglę-
dów	niższe	niż	w	Polsce,	jednak	w	dni	upal-
ne zauważalna jest identyczna sytuacja jak 
ta,	występująca	w	KSE:	wraz	ze	wzrostem	
maksymalnej	 temperatury	 dobowej,	 ro-
śnie	zapotrzebowanie	na	moc,	które	osiąga	
szczyt	w	godzinach	południowych.	Jednym	
z	przykładów	pokrycia	zapotrzebowania	
szczytowego	przez	fotowoltaikę	w	czeskim	
systemie	elektroenergetycznym	jest	30	lipca	
2017	roku.	W	tym	dniu	temperatura	maksy-
malna	w	Pradze	wyniosła	33°C,	więc	kryte-
rium	dnia	upalnego	zostało	spełnione.	Rys. 8 
prezentuje	pokrycie	zapotrzebowania	szczy-
towego w godzinach południowych przez 
fotowoltaikę.	

Na	rys.	8.	można	zauważyć,	że	w	szczy-
towym	momencie	energetyka	słoneczna	
odpowiadała	za	produkcję	ponad	1	GW	
mocy.	Dzięki	 temu	wszystkie	pozostałe	
źródła	mogły	pracować	ze	względnie	nie-
zmienionym	obciążeniem.	

W	2018	roku	moc	zainstalowana	net-
to	w	niemieckim	systemie	elektroenerge-
tycznym	wyniosła	207,41	GW,	z	czego	fo-
towoltaika	stanowiła	aż	45,93	GW	[8].	Tak	
duża	liczba	instalacji	fotowoltaicznych	jest	
efektem	przemyślanej	strategii	energetycz-
nej.	Mimo	ograniczeń	płynących	z	klimatu	
umiarkowanego,	możliwe	było	osiągnięcie	
tak	dużej	liczby	instalacji	fotowoltaicznych	
w	systemie	elektroenergetycznym.	Niewąt-
pliwie	polityka	mająca	na	celu	rozwój	fo-
towoltaiki	i	odnawialnych	źródeł	energii	
odniosła	w	Niemczech	zamierzone	cele.	
Dzięki	tak	dużemu	wolumenowi	mocy	foto-
woltaicznych	mogą	one	bilansować	system	 
w	dni	upalne	i	pokrywać	zapotrzebowanie	
szczytowe występujące w godzinach połu-
dniowych (rys. 9).

Podczas	fali	upałów,	jaka	wystąpiła	na	
terenie całej Europy Środkowo-Wschod-
niej	w	sierpniu	2015	roku,	w	Polsce	ko-
nieczne	było	wprowadzenie	stopni	zasila-
nia	w	celu	zbilansowania	KSE,	natomiast	

Rysunek 8

Struktura wytwarzania energii elektrycznej w Czechach 30 lipca 2017 r.
Źródło: Raport ERU 2017
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w	Niemczech	 fotowoltaika	 dostarczała	
energię w newralgicznych godzinach po-
łudniowych.	Nie	zaistniała	konieczność	
uruchamiania	szczytowych	źródeł	gazo-
wych.	Rolę	źródła	szczytowego	pełniła	je-
dynie	fotowoltaika,	osiągając	maksimum	
produkcji w godzinach południowych. 
Tak	duża	produkcja	energii	 z	 instalacji	
fotowoltaicznych	wpłynęła	też	wówczas	
na	problem	przepływów	kołowych,	dra-
stycznie	obniżając	możliwości	importowe	
w	Polsce	i	zakłócając	pracę	KSE.	

5. Proponowane zmiany 
kierunku rozwoju fotowoltaiki 
w Polsce i ich wpływ na 
pokrycie zapotrzebowania 
szczytowego w okresie letnim
Jak	 pokazano	w	 rozdziale	 3	 i	 na	 rys. 5, 
fotowoltaika	 rokrocznie	 notuje	wyraź-
ny	przyrost	mocy	zainstalowanej.	Mimo	
wszystko	 energetyka	 słoneczna	w	 Pol-
sce zaczęła się rozwijać dopiero kilka lat 
temu.	 Jej	 potencjał	 rozwoju,	wynikają-
cy	 z	 uwarunkowań	klimatycznych,	nie	
został	wykorzystany.	Czechy	 i	Niemcy,	
mające	porównywalne	warunki	klima-
tyczne, dysponują znacznie większą licz-
bą	 instalacji	 fotowoltaicznych.	 Tabela 1  
prezentuje	porównanie	mocy	zainstalo-
wanej	 fotowoltaiki	w	Polsce,	Czechach	
i	Niemczech	w	latach	2014–2018.

Należy	jednak	mieć	świadomość,	że	
tak	gwałtowny	 rozwój	 energetyki	 sło-
necznej,	 jaki	miał	miejsce	w	Czechach,	
również	nie	jest	pożądany	z	uwagi	m.in.	
na	 bilansowanie	KSE	 czy	 charaktery-
stykę wytwarzania energii elektrycz-
nej	 przez	 instalacje	 fotowoltaiczne,	
które	produkują	 ją	 głównie	w	miesią-
cach	wiosennych	i	letnich.	Ponadto	na-
leży	 także	mieć	na	uwadze,	 że	 spraw-
ność	modułów	fotowoltaicznych	spada	
wraz	z	ich	nagrzewaniem	się.	Analizu-
jąc	dane	PSE,	można	zauważyć	prawi-
dłowość polegającą na wzroście zapotrze-
bowania	w	dni	upalne	o	ok.	100	MW	wraz	
ze	wzrostem	maksymalnej	temperatury	
dobowej	o	1°C.	Przykładowo,	10	 lipca	 
2015	r.	(17°C)	maksymalne	dobowe	za-
potrzebowanie	na	moc	wyniosło	20 255	
MW,	natomiast	 7	 lipca	 2015	 r.	 (31°C)	
21  766	MW.	 Różnica	między	maksy-

malnym	zapotrzebowaniem	w	tych	dniach	wynosiła	1511	MW,	a	różnica	
temperatur	14°C.	Głównym	wnioskiem	płynącym	z	niniejszej	analizy	po-
winno	być	ustalenie	celu	rozbudowy	mocy	fotowoltaicznych	na	przynaj-
mniej	2	GW	w	KSE.	Dysponowanie	taką	liczbą	instalacji	fotowoltaicznych	
pozwoli	na	pokrycie	aktualnego	zapotrzebowania	szczytowego	pojawiają-
cego	się	w	dni	upalne.	Jednak	z	uwagi	na	stały	trend	wzrostowy	zapotrze-
bowania	na	moc	w	okresie	letnim,	taka	wartość	w	większym	horyzoncie	
czasowym	może	być	niewystarczająca,	stąd	konieczność	dalszej	rozbudo-
wy	mocy	fotowoltaicznych.	

6. Wnioski
Nadrzędnym	wnioskiem	płynącym	z	niniejszej	publikacji	powinna	być	roz-
budowa	mocy	fotowoltaicznych	do	poziomu	pozwalającego	pokryć	zapo-
trzebowanie	szczytowe	w	dni	upalne,	czyli	przynajmniej	do	2000	MW.	Jak	
pokazano	na	przykładzie	Czech	i	Niemiec,	fotowoltaika	potrafi	skutecznie	
pokryć	zapotrzebowanie	szczytowe	w	dni	upalne	występujące	w	godzinach	
południowych.	Trzeba	także	podkreślić,	że	w	ciągu	ostatnich	kilku	lat	w	KSE	
w	okresie	letnim	wystąpiło	kilka	incydentów,	które	wyraźnie	wskazały	na	
problem	z	generacją	energii	elektrycznej	w	dni	upalne	i	potrzebę	zainwesto-
wania	w	źródło	pełniące	rolę	źródła	szczytowego	w	tym	czasie.	Istnieje	realne	
zagrożenie,	że	w	najbliższym	czasie	podobne	incydenty	mogą	się	powtórzyć.	
Istotną	zaletą	fotowoltaiki	jest	krótki	czas	trwania	inwestycji	w	stosunku	
do	źródeł	konwencjonalnych,	a	także	znacznie	niższe	koszty	inwestycyjne.	
Ponadto	fotowoltaika	generuje	energię	elektryczną	niezależnie	od	sytuacji	
hydrologicznej.	W	związku	z	tym	w	okresie	suszy	i	występowania	fali	upa-
łów	(a	więc	i	znacznego	nasłonecznienia)	może	ona	efektywnie	produkować	
energię	elektryczną.	Najbardziej	pożądane	byłyby	inwestycje	powyżej	1	MW,	
w	których	inwestorem	byłyby	spółki	energetyczne.	Jednak	rozwój	energetyki	
prosumenckiej	także	jest	wskazany.	

Fotowoltaika	dysponuje	znacznym	potencjałem,	który	wciąż	nie	jest	na-
leżycie	wykorzystywany,	a	który	może	ochronić	KSE	przed	zdarzeniami,	
jakie	miały	miejsce	np.	w	sierpniu	2015	roku.	W	związku	z	rosnącą	licz-
bą	dni	upalnych,	funkcjonowanie	KSE	w	okresie	fali	upałów	zawsze	stano-
wi	wyzwanie	i	–	jeśli	dalsze	kroki	nie	zostaną	podjęte	–	może	się	skończyć	
potencjalnie	niebezpieczną	sytuacją,	która	w	ekstremalnie	niekorzystnych	
warunkach	może	doprowadzić	do	stanu	zagrożenia	bezpieczeństwa	dostaw	
energii elektrycznej.

2014 2015 2016 2017 2018

Polska 27 104 190 281 487

Czechy 2 067 2 075 2 068 2 070 2 057

Niemcy 37 900 39 220 40 680 42 980 45 930

Tabela 1. Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce, Czechach i Niemczech 
w latach 2014–2018 [MW]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: „Rynek Fotowoltaiki w Polsce – 2017” 
Dr inż. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, ERU (Energetický regulační úřad),  
Fraunhofer ISE
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English summary
Over	the	years	2015–2019,	a	new	power	demand	record	is	set	every	year	in	the	
summer.	This	is	a	challenge	for	the	National	Power	System	(KSE)	as	evidenced	
by	incidents	that	occurred	in	these	years.	The	most	serious	of	them	occurred	in	
August	2015.	High	air	temperature	combined	with	a	windless	aura	and	low	wa-
ter	levels	leads	to	losses	in	generation	from	thermal	power	plants	and	also	in-
creases	the	demand	for	power	through	increasingly	common	air	conditioners.	
One	of	the	solutions	to	this	problem	may	be	the	development	of	photovoltaics,	
which could act as a peak source during sweltering heat. This application works 
well	in	the	Czech	Republic	and	Germany,	as	presented	in	this	article.	It	is	nec-
essary	to	maintain	further	dynamic	development	of	photovoltaics	in	Poland.	
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Streszczenie
Dostęp	 do	 energii	 pozostaje	 głównym	
wyzwaniem	sektora	energetycznego	dla	
kontynentu	afrykańskiego.	Ostatnie	sza-
cunki	wskazują,	że	około	600	milionów	
ludzi	lub	więcej	nie	ma	dostępu	do	ener-
gii	elektrycznej.	Ponad	700	milionów	ludzi	
gotuje	przy	pomocy	tradycyjnej	biomasy.	
Zrównoważony	rozwój	systemu	energe-
tycznego	jest	dużym	wyzwaniem,	przed	
którym	stoi	kontynent	afrykański,	zwłasz-
cza	dla	Afryki	Subsaharyjskiej.	W	arty-
kule	zwrócono	szczególną	uwagę	na	wy-
korzystania technologii pochodzących ze 
źródeł	 odnawialnych.	Analiza	 rozwoju	
systemów	energetycznych	w	państwach	
Afryki	Subsaharyjskiej	wnosi	bardzo	uży-
teczny	wkład	w	nasze	zrozumienie	pro-
blemu	związanego	z	dostępem	do	energii	
w	Afryce.

1. Wprowadzenie
Niedawno	wytwarzanie	energii	 ze	 źró-
deł	odnawialnych	było	drogim	wyborem,	
który	miał	być	subsydiowany	przez	uprze-
mysłowione	rządy,	aby	zasygnalizować	za-
miar	przejścia	na	czystą	energię,	jednak	

dziś	zasoby	odnawialne	stają	się	strategicznym	atutem	również	dla	krajów	
rozwijających	się,	ponieważ	światowy	przemysł	rośnie	w	siłę,	a koszt	techno-
logii	istotnie	spada.	Potencjał	energii	odnawialnej	jest	szczególnie	widoczny	
w	Afryce,	gdzie	zasoby:	energii	słonecznej,	wiatrowej,	wodnej,	geotermalnej	
i	biomasy	są	obfite.	Chociaż	staje	się	oczywiste,	że odnawialne	źródła	energii	
mają	do odegrania	ważną	rolę	w	procesie	elektryfikacji	wielu	krajów	regio-
nu,	wciąż	pozostaje	wiele	wyzwań,	jeśli	chodzi	o	ustanowienie	odpowiednich	
przepisów	czy	przyciągnięcie	inwestycji	zagranicznych.

Kraje	afrykańskie	są	obdarzone	ogromnym	i	wciąż	niewykorzystanym	po-
tencjałem	energii	odnawialnej.	Szacunki	dotyczące	potencjału	wytwarzania	
energii	na	kontynencie	to	350	GW	dla	elektrowni	wodnych,	110	GW	dla	wiatru,	
15	GW	dla	energii	geotermalnej	i	oszałamiające	1000	GW	dla	energii	słonecz-
nej	[1].	Potencjał	bioenergii	jest	również	wysoki,	a	podaż	drewna	z	nadwyżek	
lasów	szacowana	jest	na	520	GWh/rok	[2].	Fotowoltaika	jest	szczególnie	obie-
cująca	pod	względem	rozmieszczenia	geograficznego.	Choć	z	różnym	potencja-
łem,	ten	rodzaj	energii	może	być	wykorzystany	praktycznie	wszędzie	w	Afryce.

Tak	duże	skoncentrowanie	odnawialnych	źródeł	energii	ma	strategiczne	
znaczenie	dla	kontynentu,	a	perspektywa	produkcji	energii	ze	źródeł	odna-
wialnych	na dużą	skalę	może	być	prawdziwą	zmianą	w	wielu	krajach.	Podczas	
gdy	energia	wodna	była	opcją	od	dawna,	inne	rozwiązania	odnawialne	stały	się	
opłacalne	komercyjnie	dopiero	teraz.	W szczególności	wiatr	i energia	słonecz-
na	prowadzą	obecnie	w	produkcji	energii	odnawialnej	na	całym	kontynencie,	
konkurując	z	alternatywami	paliw	kopalnych	również	pod	względem	kosztów.

Podczas	gdy	wiele	odnawialnych	źródeł	energii	może	być	wykorzystywa-
nych	do wytwarzania	energii	elektrycznej	lub	ciepła	bez	żadnego	procesu	spa-
lania	(np.	światło	słoneczne,	wiatr,	woda,	ciepło	podziemne),	biomasa	musi	
zostać	spalona,	aby	uwolnić	swoją	energię.	Podczas	gdy	biomasa	jest	bardzo	
wszechstronna,	zastosowanie	obejmuje gotowanie,	ogrzewanie,	transport	i	pro-
dukcję	energii	elektrycznej.	Niestety,	dzisiejsze	poleganie	na	bioenergii	w	pro-
dukcji	energii	pierwotnej	w	Afryce	Subsaharyjskiej	(ang.	sub-Saharan	Africa,	
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SSA)	odzwierciedla	jedynie	rozpowszechnianie	się	prymitywnych	pieców	do	
gotowania na drewno i węgiel drzewny.

Mówienie	o	nowoczesnej	energii	odnawialnej	oznacza	rozważanie	sposo-
bów	wytwarzania	i	zużywania	energii	odnawialnej,	która	jest	tak	czysta	(pod	
względem	emisji	cząstek	stałych	i emisji	dwutlenku	węgla)	i	tak	wydajna,	jak	
przy dzisiejszej technologii (tabela 1). W	związku	z	tym	nowoczesne	źródła	
odnawialne	powinny	zastąpić	lub	wzmocnić	tradycyjne	zastosowania	odna-
wialnych	źródeł	energii	w	Afryce,	przede	wszystkim	bezpośrednie	wykorzy-
stanie	biomasy	stałej.

Jeśli	chodzi	o	produkcję	energii	elektrycznej	ze	źródeł	odnawialnych,	kluczo-
wą	kwestią	jest	to,	że	niektóre	z	rozwiązań	(zwłaszcza	wiatrowych	i	słonecznych)	
zależą	od zmiennego	źródła,	stąd	ich	udział	w	wytwarzaniu	energii	jest	zmienny,	
a	czasem	nawet	nieprzewidywalny.	Kontrastuje	to	z	paliwami	kopalnymi	i	inny-
mi	źródłami	odnawialnymi,	które	są	sterowalne,	co	oznacza,	że	produkcja	może	
być	regulowana,	inicjowana	i wstrzymywana	na	żądanie,	czasami	tak	szybko,	
jak	w	ciągu	kilku	minut,	a	w	innych	przypadkach	w	ciągu	kilku	godzin.	Geoter-
mia,	energia	wodna,	energia	słoneczna,	biomasa	są	dostępnymi,	odnawialnymi	
źródłami	energii,	ale	charakteryzują	się	różną	elastycznością	mocy	wyjściowej.

Należy	zauważyć,	że	energia	wodna	i	biomasa,	w	przeciwieństwie	do	innych	
źródeł	odnawialnych,	opiera	się	na	dwóch	krytycznych	zasobach	naturalnych:	
wodzie	słodkiej	i	biomasie.	Zasoby	te	są	coraz	częściej	wymagane	w	SSA	do	
wielu,	czasami	sprzecznych	zastosowań	i które	podlegają	wpływowi	zmian	kli-
matycznych	poprzez	zmniejszone	opady,	wyższe	temperatury	oraz	pustynnie-
nie.	Dostosowanie	się	do	tej	rzeczywistości	oznacza	innowację	i	optymalizację	
procesów	produkcyjnych	w celu	zwiększenia	ogólnej	efektywności	wykorzy-
stania	zasobów	naturalnych.

Niektóre	kraje	afrykańskie	podejmują	bardzo	ambitne	projekty	dotyczące	
energii	odnawialnej.	Na	szczycie	światowych	rankingów	pod	względem	za-
instalowanej	mocy	ze źródeł	odnawialnych	jest:	elektrownia	słoneczna	Noor	
w	Maroku,	farma	wiatrowa	Lake	Turkana	w	Kenii	i	tama	Grand	Renaissan-
ce w Etiopii. Chociaż sektor energii odnawialnej jest daleki od dojrzałości 
w	większości	krajów	SSA,	dziś	coraz	więcej	państw	ustanawia	cele	w	zakresie	
odnawialnych	źródeł	energii	(tabela 2).

Fakt,	 że	 niesterowalne	 źródła	 ener-
gii odnawialnej odegrają kluczową rolę 
w	procesie	 elektryfikacji	 SSA,	 podkre-
śla	 odpowiednie	 planowanie	 rozbudo-
wy	systemu	energetycznego.	Podczas	gdy	
większość	 krajów	 uprzemysłowionych	
stoi	obecnie	przed	kwestią	integracji	od-
nawialnych	źródeł	energii	z	istniejącymi	
sieciami	energetycznymi,	to	w dużej	czę-
ści	SSA	istnieje	możliwość	zbudowania	ca-
łych	nowych	sieci,	które	mogą	bezpośred-
nio	poradzić	sobie	z	wysokimi	udziałami	
zmiennych	i zdecentralizowanych	odna-
wialnych	źródeł	energii.

Warto zauważyć, że wschodzące gospo-
darki,	z	Chinami	i	Indiami	na	czele,	sku-
tecznie	ukierunkowują	globalną	transfor-
mację	w	dziedzinie	energii	odnawialnej,	
pokazując	najśmielsze	projekty	w	dziedzi-
nie energii wiatrowej i słonecznej. Zwięk-
sza	to	szanse	na	współpracę	i	handel,	co	
powinno przynieść większą dostępność 
i	przystępność	technologii.	W	tym	kon-
tekście	SSA	ma	odegrać	kluczową	rolę	jako	
globalny	dostawca	metali	ziem	rzadkich	
potrzebnych	do	rozwoju	technologii	ener-
gii	odnawialnych,	co	otwiera	możliwości,	
ale	również	ryzyko,	szczególnie	w	krajach	
niestabilnych.

2. Energia słoneczna
Afryka	jest	położona	na	niskich	szeroko-
ściach geograficznych, a to powoduje, iż na 
jej	lądzie	góruje	słońce,	co	jest	efektem	du-
żego nasłonecznienia. Średnie roczne nasło-
necznienie	jest	bardzo	wysokie.	Oznacza	to,	
że	pomijając	politykę	i	ograniczenia	finanso-
we,	technologie	słoneczne	mogą	dostarczać	
ciepło	i	energię	praktycznie	wszystkim,	na-
wet	najbardziej	odległym	społecznościom.

Wytwarzanie	energii	ze	słońca	obejmu-
je	instalacje	fotowoltaiczne	PV	(ang.	pho-
tovoltaic), technologie koncentracji energii 
słonecznej	CSP	(ang.	concentrated	solar	po-
wer),	a	także	małe	systemy	fotowoltaiczne	
odpowiednie	do wytwarzania	energii	poza	
siecią. Na	rysunku 1 oraz 2 pokazano odpo-
wiednio	rozkład	globalnego	promieniowa-
nia	w	płaszczyźnie	poziomej	i bezpośred-
niego	 normalnego	 promieniowania	 na	
kontynencie.	Pierwszy	z	rysunków	odno-
si	się	do	potencjału	słonecznego	w	ogóle,	
ponieważ	sumuje	bezpośrednie	i	rozpro-
szone	promieniowanie	słoneczne,	podczas	

Tabela 1. Energia odnawialna w Afryce [2]

Nowoczesna energia odnawialna Wykorzystanie

Drewno opałowe (ulepszona kuchenka)

Ciepło

Węgiel drzewny (ulepszona kuchenka)

Etanol (ulepszona kuchenka)

Pozostałości (przemysł)

Brykiety (ulepszona kuchenka)

Energia słoneczna (budynki i przemysł)

Geotermia

Energia

Instalacje PV

Instalacje CSP

Wiatr

Woda

Biomasa
Biopaliwa Transport
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wanej technologii i konkretnego projektu instalacji. Wskutek tego technologia 
PV	ma	również	zastosowanie	w	wyższych	szerokościach	geograficznych	i	chłod-
niejszych	klimatach.	Natomiast	technologia	CSP	wymaga	bezpośrednich	pro-
mieni	słonecznych	i czystego	nieba.	Pustynie	prezentują	idealne	warunki	natu-
ralne dla tej technologii.

Tabela 2. Cele dotyczące odnawialnych źródeł energii w wybranych krajach [3]

Kraj

Udział energii
odnawialnej  
w całkowitej 

produkcji energii (%)

Energia słoneczna 
(MW)

Energia wiatru 
(MW)

Energia wodna 
(MW)  

Energia z biomasy 
(MW)

Energia  
geotermalna (MW)

Angola 100 38 500

Ghana 10 %

Kenia 636 1320 44 2300

Maroko 2000 2000 2280 200

Nigeria 6831 292 8174 3211

Rwanda 563 18,5 73

Senegal 20%

RPA 9600 9200 75 12,5

Sudan 716 680 56 54 2228

Tanzania 100 3541 100

Tunezja 1960 1755 100

Uganda 1285 90 45

Zambia 150 100

Rysunek 1 Rysunek 2

Potencjał energetyczny technologii PV (szacowany na 
podstawie globalnego promieniowania w płaszczyźnie 
poziomej) [4]

Potencjał energetyczny technologii CSP (szacowany na podstawie bezpośredniego normalnego 
promieniowania) [4]

gdy	drugi	wskazuje	w szczególności	na	po-
tencjał	technologii	CSP. W	przypadku	in-
stalacji	PV	nie	ma	rzeczywistego	niższego	
progu	możliwości	zastosowania,	a	wyko-
nalność projektu zależy raczej od zastoso- Ú
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Źródła	odnawialne	są	bardzo	rozproszone	w	przyrodzie	(zwłaszcza	energia	
słoneczna i energia wiatru), dlatego należy wziąć pod uwagę szereg fizycznych 
ograniczeń	przy	szacowaniu	ich	potencjału	technicznego,	a	tym	samym	ich	
ekonomicznej	opłacalności. Naturalne	właściwości,	takie	jak	długość	promie-
niowania	czy	prędkość	wiatru	można	traktować	jedynie	jako	punkt	wyjścia	
do oceny przydatności danej technologii.

Poza	energią	elektryczną,	energia	słoneczna	może	być	również	wykorzysty-
wana	do	produkcji	ciepła	do	użytku	domowego	lub	do	nieintensywnej	dzia-
łalności	przemysłowej	(jak	tekstylia,	w	których	stosuje	się	niskie	lub	średnie	
temperatury	procesu),	a	także	chłodzenia	(kluczowe	dla	odległych	szpitali	i	kli-
nik). Zasadniczo dla społeczności wiejskich, rolnicze wykorzystanie energii 
słonecznej	obejmuje	nawadnianie,	przetwarzanie	żywności	i	magazynowanie,	
a zarówno	technologie	CSP,	jak	i	PV	mogą	doprowadzić	do	odsalania	i	oczysz-
czania	ścieków	społeczności,	w	których	brakuje	słodkiej	wody.

Wszystkie	te	możliwe	zastosowania	sprawiają,	że	technologie	solarne	są	
atrakcyjne	dla	wielu	sektorów,	od	wytwarzania	energii,	przez	rolnictwo	i	za-
opatrzenie	w	wodę.	Głównymi	ograniczeniami	technologii	słonecznych	są	
stosunkowo	wysokie	koszty,	zwłaszcza	dla	technologii	CSP	i	słaby	dostęp	do	
finansowania.	Mimo	to	jesteśmy	świadkami	znaczącego	wzrostu	instalacji	po-
zyskujących	energię	słoneczną,	napędzanego	głównie	przez	szybko	spadające	
ceny	urządzeń	PV.

Moc	produkowana	w	ciągu	ostatnich	dziesięciu	lat	składa	się	zarówno	z	du-
żych	instalacji	PV	i	CSP,	jak	i	małych	urządzeń	PV	(rys. 3). Podczas	gdy	ta	
ostatnia	stanowi	niewielką	część	całkowitej	mocy	wytwórczej,	ważne	jest,	aby	
podkreślić,	że	autonomiczne	systemy	zasilane	energią	słoneczną	i	mini-sieci	
stają	się	najpopularniejszym	i	najtańszym	sposobem	wytwarzania	energii	elek-
trycznej	daleko	od	sieci	i	oczekuje	się,	że	elektryfikacja	terenów	wiejskich	bez	
dostępu	do	sieci	w	SSA	będzie	napędzana	w szczególności	przez	tę	technologię.

Obecnie	pięć	największych	rynków	energii	słonecznej	w	Afryce	to:	RPA,	Ma-
roko,	Algieria,	Ghana	i	Egipt. Nic	dziwnego,	że	na	szczycie	rankingu	znajdują	
się	kraje	Afryki	Południowej	i	Afryki	Północnej,	nie	tyle	z	powodu	rzeczywistej	
przewagi	pod	względem	dostępności	zasobów	słonecznych,	co	raczej	ze	wzglę-
du	na	ich	silne	zaangażowanie	polityczne	i	liczne	inwestycje. Jednak	kilka	kra-
jów	SSA	coraz	bardziej	się	angażuje	w	wykorzystanie	energii	słonecznej,	jak	na	

przykład	Nigeria,	która	niedawno	wyda-
ła	pierwsze	afrykańskie	obligacje	zielone	
czy	Kenia,	która	wiedzie	prym	w dziedzi-
nie	innowacji	mini-sieci	i	samodzielnych	
systemów	fotowoltaicznych.

3. Energia wiatru
Energię	mechaniczną	 z	 turbin	wiatro-
wych	można	wykorzystać	do	wytwarza-
nia	energii	elektrycznej	bądź	zasilania	róż-
nych	mechanizmów,	takich	jak	pompy	do	
nawadniania.	Elektrownie	wiatrowe	mogą	
być	centralnym	atutem	społeczności	wiej-
skich i rzeczywiście są one powszechnie 
stosowane	w	niektórych	krajach.	Turbiny	
wiatrowe	mają	duży	potencjał	przyspie-
szenia	elektryfikacji	w	SSA.	Oznacza	to	
zarówno	projekty	na	dużą	skalę,	jak	i	in-
stalacje	na	małą	skalę,	które	mogą	być	in-
tegralną	częścią	mini-sieci	razem	z	ogni-
wami	fotowoltaicznymi.

W	porównaniu	z	potencjałem	słonecz-
nym	potencjał	wiatru	jest	mniej	sprawie-
dliwie	rozłożony	na	całym	kontynencie.	
Głównym	czynnikiem	determinującym	
geografię	 potencjału	wiatru	 jest	 pręd-
kość	wiatru,	która	z	kolei	jest	silnie	uza-
leżniona	od	gradientów	ciśnienia	i	kształ-
tu	krajobrazu. Tak	więc	obecność	pustyń,	
linii	 brzegowych	 i	 naturalnych	 kana-
łów	 sprzyja	 dużym	 prędkościom	wia-
tru. W	Afryce	najlepszą	 jakość	wiatru	
można	 znaleźć	w	 surowych	 regionach	
Sahary	i	Sahelu	(wszystkie	kraje,	w	tym	
najbardziej	centralny	Niger,	Czad	i	Su-
dan),	wzdłuż	wybrzeża	oraz	w	górzystych	
obszarach	Afryki	Południowej	(szczegól-
nie	Republika	Południowej	Afryki,	Leso-
tho,	Malawi,	Zambia)	oraz	w	niektórych	
częściach	Afryki	Wschodniej,	zwłaszcza	
w	rogu	Afryki	i	wzdłuż	Wielkiej	Doliny	
Ryftowej.

Gęstość	powietrza,	pokazana	na	rysun-
ku	4,	jest	miarą	potencjału	wiatru	na	da-
nej	wysokości. Z	reguły	wartość	150–250	
W/m2	można	uznać	za	wartość	godziwą	
mocy	wiatru,	 250–350	W/m2	 za	dobrą,	
a	ponad	350	W/m2	za	doskonałą.	Ten	typ	
mapy	nie	nadaje	się	do	określenia	loka-
lizacji	 budowy	 elektrowni	wiatrowych,	
gdyż	inne	czynniki	mogą	znacząco	zmie-
nić opłacalność inwestycji. Ukazuje ona 
jednak	zmienny	potencjał	wiatru	na	ca-
łym	kontynencie.
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Rysunek 3

Łączna moc energii słonecznej i wiatrowej zainstalowanej w Afryce (MW) [5]
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Podobnie	jak	w	przypadku	energii	sło-
necznej,	możemy	zaobserwować	gwałtow-
ny	wzrost	mocy	elektrowni	wiatrowych	za-
instalowanych	w	Afryce	w	ciągu	ostatnich	
dziesięciu lat (por. rysunek 3) i wskazać na 
pięć	największych	rynków	energii	wiatro-
wej,	które	napędzają	ten	wzrost. Są	to:	RPA,	
Maroko,	Egipt,	Etiopia	i	Kenia.	Silne	za-
angażowanie	tych	krajów	w	politykę	w	za-
kresie	energii	odnawialnej	ma	znaczenie.	
Wśród	nich	Etiopia	i	Kenia	to	stosunkowo	
nowi	gracze,	którzy	aspirują	do	czołowych	
afrykańskich	producentów	energii	wiatro-
wej	dzięki	budowie	największej	farmy	wia-
trowej	u	wybrzeży	jeziora	Turkana.

W	Afryce	 cała	 zainstalowana	 ener-
gia wiatru znajduje się na lądzie, ponie-
waż	 rozwiązania	 przybrzeżne	 są	 gene-
ralnie droższe (w rzeczywistości prawie 
cała	morska	instalacja	wiatrowa	na	świe-
cie	znajduje	się	w	Europie).	Należy	jednak	
zauważyć,	że	morska	energia	wiatrowa	ge-
neralnie	wiąże	się	z	wyższymi	zyskami,	
gdyż	światowy	przemysł	cały	czas	się	roz-
wija.	Chociaż	obecnie	brak	jest	danych	do-
tyczących	morskiej	prędkości	wiatru,	aby	
umożliwić	geoprzestrzenną	ocenę	poten-
cjału	morskiej	energii	wiatrowej	w Afry-
ce,	jasne	jest,	że	zasoby	te	są	atutem,	który	
należy	rozważyć	w	krajach	nadbrzeżnych.

Inne	przybrzeżne	technologie	energii	
odnawialnej	mogą	również	odegrać	klu-

czową	rolę	w	przyszłości	(np.	energia	fal,	której	teoretyczny	potencjał	w	Afryce	
szacuje	się	na	3500 TWh/rok),	jednak	na	razie	prawie	wszystkie	technologie	
dostępne	do	ich	wykorzystania	są	nadal	w	fazie	koncepcyjnej	rozwoju	i	wiel-
kość	mocy	zainstalowanej	w	skali	globalnej	jest	dzisiaj	znikoma.	Wyjątkiem	
jest	energia	pływów,	która	może	zostać	wykorzystana	przez	podwodne	turbiny	
i	rzeczywiście	jeden	taki	projekt	został	niedawno	zaproponowany	w	Ghanie	[7].

4. Energia wody
Elektrownie	wodne	można	klasyfikować	według	ilości	produkowanej	przez	
nie	mocy	lub	charakterystyki	elementów	infrastruktury	pojedynczego	zakła-
du.	Dla	uproszczenia,	rozróżniamy	tu	tylko	duże	i	małe	elektrownie	wod-
ne,	co	oznacza	projekty,	które	wnoszą	znaczący	lub	niewielki	wkład	w	zdol-
ność	wytwarzania	energii	i mają	duży	lub	niewielki	wpływ	na	przepływ	wody.	
W	rzeczywistości,	jeśli	chodzi	o	przepływ	wody,	zmiana,	która	robi	różnicę,	to	
obecność	lub	brak	zapory	bądź	zbiornika.	Elektrownie	wodne	o	niewielkiej	lub	
zerowej	akumulacji	wody	są	nazywane	elektrowniami	przepływowymi. Tech-
nicznie	rzecz	biorąc,	elektrownia	wodna	jest	uważana	za	dużą	od	minimum	
100	MW,	średnia	od	20	do	100	MW	a	mała	od	1	do	20	MW.

Różne	wielkości	i	rodzaje	elektrowni	wodnych	powodują	różne	problemy.	
Duże	projekty,	które	mają	silną	kontrolę	nad	przepływami	wody,	mają	naj-
większy	wpływ	na	środowisko. Dla	bardzo	dużych	przepływów	wody,	takich	
jak	niektóre afrykańskie	rzeki,	mówimy	o	mega-projektach	z	mocami	liczony-
mi	w	setkach	i	tysiącach	MW.	Z	takimi	projektami	wiązane	są	duże	nadzieje	
z	szeroką	elektryfikacją,	ale	są	one	też	najbardziej	kontrowersyjne	i	kosztowne.

Z	głównymi	dorzeczami	(Kongo,	Nilu,	Senegalu,	Nigru,	Zambezi,	Wolty,	
Oranje),	SSA	posiada	ogromny	potencjał	energii	wodnej.	Dorzecze	Kongo	jest	
najbardziej	obiecujące	pod	względem	ilości	zrzutu	wody. Większość	potencja-
łu	znajduje	się	w Afryce	Środkowej	(Kongo,	Demokratyczna	Republika	Konga,	
Kamerun),	ale	szacunki	są	również	godne	uwagi	w	Afryce	Wschodniej	(Etio-
pia),	Afryce	Południowej	(Angola,	Mozambik,	Madagaskar)	i	Afryce	Zachod-
niej	(Gwinea,	Nigeria,	Senegal).

Istnieje	ogromna	przepaść	między	tym	potencjałem	a	faktycznym	wyko-
rzystaniem	energii	wody	w	SSA.	Z	szacowanej	potencjalnej	mocy	280	GW,	
tylko	10	proc.	jest	obecnie	wykorzystywana. Podczas	gdy	Afryka	Środkowa	
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Rysunek 5

Łączna moc elektrowni wodnych zainstalowanych w Afryce (GW) [5]

Rysunek 4

Potencjał wiatru na kontynencie afrykańskim, mierzony 
gęstością energii wiatru (W/m2) na wysokości 100 m [6]
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ma	największy	technicznie	możliwy	potencjał	wodny	(ok.	570	TWh/rok),	ma	
również	najniższy	stopień	wykorzystania	tego	potencjału	(3	proc.). Dla	po-
równania,	Afryka	Północna	ma	około	jednej	dziesiątej	potencjału	technicz-
nego	Afryki	Środkowej	(ok.	60	TWh/rok),	ale	wytwarza	większą	ilość	energii	
elektrycznej	z	wody	[8].

Mimo	to	w	Afryce,	podobnie	jak	w	innych	częściach	świata	–	energia	wody	
jest	najczęściej	wykorzystywanym	odnawialnym	źródłem	energii. Całkowita	
moc	zainstalowana	elektrowni	wodnych	w	Afryce	jest	około	dziesięciokrotnie	
większa	od energii	słonecznej	lub	wiatrowej,	przy	czym	nowe	inwestycje	po-
stępują	z	mniej	więcej	stałym	wzrostem	(rysunek 5) i oczekuje się, że do 2030 r. 
energia	wody	będzie	wyprzedzać	węgiel	jako	paliwo	o	najwyższym	udziale	pro-
dukcji energii na kontynencie.

4.1. Duże elektrownie wodne
Duże	elektrownie	wodne	są	atrakcyjne	dla	krajów	afrykańskich,	mających	po-
tencjał,	aby	je	rozwijać	(por. tabela 3).	Energia	wody	może	wytwarzać	znaczą-
ce	i	stałe	dostawy	energii	elektrycznej,	wykorzystując	rodzime	i	odnawialne	
źródła	energii	korzystając	z	ugruntowanej,	niskoemisyjnej	technologii.	Elek-
trownia	wodna,	działając	w	podstawie	obciążenia,	może	służyć	zapotrzebowa-
niu	miast	i	obszarów	przemysłowych.	Wszystko	to	przy	stosunkowo	niskich	
kosztach.	Obecnie	energia	wody	nadal	stanowi	najtańszą	wielkoskalową	opcję	
produkcji	energii	elektrycznej	w	Afryce.	Ponadto	budowa	zapory	może	służyć	
wielu	celom,	w	tym	zaopatrzeniu	w	wodę	pitną	i	użytkową,	co	w niektórych	
obszarach	jest	pilnie	potrzebne,	aby	złagodzić	naglące	problemy	związane	z ni-
skim	dostępem	do	wody,	urządzeń	sanitarnych	i	nawadniania	[14].

Wszystkie te cechy przyczyniły się do 
budowy	 dużych	 elektrowni	 wodnych.	
W wielu	krajach	SSA	udział	energii	wod-
nej w strukturze wytwarzania energii 
elektrycznej	jest	znaczący	i	może	wyno-
sić	nawet	99,9	proc.	[10]. Dotyczy	to	Mo-
zambiku,	Demokratycznej	Republiki	Kon-
ga	i	Zambii (rysunek 6).

Kraj Moc zainstalowana (MW) Moc planowana (MW)
Angola 1346 5639

Kamerun 736 10784
Kongo 287 14090

DR Kongo 2398 47361
Egipt 2866 2143

Etiopia 3812 25570
Gwinea Równikowa 120 920

Gabon 324 1553
Ghana 1580 554
Gwinea 347 3138

Wybrzeże Kości Słoniowej 599 1023
Kenia 818 1313

Lesotho 73 1204
Liberia 64 2593
Malawi 349 661
Maroko 1795 654

Mozambik 2181 5560
Nigeria 2044 8990

RPA 3554 20
Sudan Południowy 0 2147

Sudan 1733 1965
Tanzania 561 5489
Uganda 630 2726
Zambia 1900 3505

Zimbabwe 750 3096

Tabela 3. Moc elektrowni wodnych w krajach, w których całkowita moc  
(zainstalowana i planowana) jest wyższa niż 1 GW [9]

Rysunek 6

Zależność kraju od energii wodnej [8]

Dzisiaj	przyszłość	dużych	elektrowni	
wodnych jest raczej niepewna. Wprawdzie 
wydają się one doskonałe w celu zwięk-
szenia	mocy	na	dużą	skalę	przy	jednocze-
snym	zrównoważeniu	rosnącego	udziału	
odnawialnych	źródeł	energii.	Jednak	afry-
kańska	energetyka	wodna	stoi	przed	istot-
nymi	wyzwaniami.

Pierwszym	wyzwaniem	 jest	 rosnący	
sprzeciw	opinii	 publicznej	wobec	 elek-
trowni	 wodnych,	 w	 szczególności	 ze	
względu na środowiskowe i społeczne 
oddziaływanie	dużych	i	wielkich	zapór,	
zarówno	na	miejscu,	 jak	 i	na	poziomie	
transgranicznym.	Zapory	wodne	mogą	
wymagać	zalania	dużych	obszarów	lądo-
wych, potencjalnie wypierając społeczno-
ści i czasowo ograniczając przepływ wody 
dostępnej	dla	innych	zastosowań	niższe-
go	szczebla,	takich	jak	rolnictwo. W	SSA	
kwestie	 te	są	szczególnie	naglące.	Duża	
część	ludności	liczy	na	bezpośrednie	wy-
korzystanie	zasobów	wodnych	dla	swoich	
źródeł	utrzymania,	a	wszystkie	kraje	po-
legają	w	pewnym	stopniu	na wspólnych	
zasobach	wodnych. Należy	zauważyć,	że	
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wpływ	bardzo	dużych	projektów	na	śro-
dowisko	może	być	tak	daleko	idący,	 jak	
narażenie	na	szwank	ekosystemów	o	zna-
czeniu	globalnym.

Drugim	wyzwaniem	jest	niekorzystny	
wpływ	zmian	klimatu	i	zmienność	opa-
dów	wpływająca	na	wytwarzanie	energii	
wodnej.	Kilka	krajów	afrykańskich	do-
świadcza	już	poważnych	zakłóceń	w	za-
silaniu	z	powodu	niskiego	poziomu	wody	
w	 jeziorach	 i	 zbiornikach.	 Niedobory	
ostatnio	dotknęły	na	przykład	ogromny	
zbiornik	retencyjny	Cahora	Bassa	w Mo-
zambiku,	 kenijską	 elektrownię	 wodną	
Sondu-Miriu	i Masinga	oraz	jezioro	Mala-
wi.	Nadmierna	zależność	od	energii	wod-
nej zwiększa udział rolnictwa zasilanego 
deszczem,	 wiążąc	 wyniki	 ekonomicz-
ne	gospodarek	SSA	ze	zmianami	pozio-
mów	opadów.	Z	tego	punktu	widzenia	ja-
sne jest, że sektor energii wodnej nie tylko 
potrzebuje	przystosować	się	do	zmian	kli-
matu,	ale	także	system	energetyczny	musi	
się	zróżnicować	w	celu	zapewnienia	jego	
stabilności	działania.

Istotna jest wreszcie kwestia finanso-
wania,	ponieważ	projekty	te	wymagają	
nakładu dużego kapitału początkowego. 
Rynki	krajowe	mogą	być	zbyt	małe,	aby	
uzasadnić duże inwestycje, a jednocze-
śnie	słabe	połączenia	regionalne	pozo-
stają	główną	przeszkodą	dla	możliwości	
eksportu	energii. Niemniej	jednak,	po-

nieważ	duże	elektrownie	wodne	pozostają	strategicznym	zasobem	dla	wie-
lu	krajów,	sektor	ten	jest	w	stanie	mobilizować	ogromne	fundusze	od	wielu	
globalnych,	regionalnych	i	lokalnych	inwestorów.	W szczególności	Afrykań-
ski	Bank	Rozwoju	wyraźnie	wspiera	energetykę	wodną	w ramach	regional-
nych	projektów	rozbudowy	sieci	mających	na	celu	zwiększenie	regionalnych	
mocy	wytwórczych.

Należy	zauważyć,	że	ze	względu	na	często	ograniczoną	dostępność	publicz-
nych	pieniędzy,	sektor	energii	wodnej	otrzymuje	znaczne	środki	od	zagranicz-
nych	kredytodawców	(przede	wszystkim	od	Chin).	W SSA	mogą	mieć	prze-
wagę	konkurencyjną	nad	bankami	rozwoju,	które	są	zobowiązane	do	coraz	
bardziej	rygorystycznych	wymogów.	Czynią	je	przez	to	mniej	wiarygodnymi	
i	droższymi	niż	inni	pożyczkodawcy	(tak	jest	w	przypadku	Banku	Światowe-
go,	który	po	mniej	więcej	dekadzie	w	latach	90.	ponownie	zajął	się	dużymi	
elektrowniami	wodnymi	w	Afryce,	ale	dopiero	po	aktualizacji	swoich	stan-
dardów	i	wytycznych	dotyczących	wpływu	społecznego	i	środowiskowego).

Najczęściej	dyskutowane	mega-projekty	w	Afryce	to	obecnie	budowa-
na	Zapora	Wielkiego	Odrodzenia	w	Etiopii,	która	już	zwiększa	napięcia	
transgraniczne	z	Egiptem	oraz	proponowana	elektrownia	wodna	Grand	
Inga	na	rzece	Kongo.	Jeśli	elektrownia	wodna	Grand	Inga	zostanie	zbudo-
wana	w	całym	planowanym	zakresie,	stanie	się	największym ośrodkiem	
produkcji	energii	na	świecie,	dwukrotnie	przewyższając	chińską	Zaporę	
Trzech	Przełomów.

Elektrownia	wodna	Grand	Inga,	proponowany	kompleks	zapory	wod-
nej	na	rzece	Kongo	w	Inga	Falls	w	Demokratycznej	Republice	Konga,	ma	
ciekawą	i	skomplikowaną	historię	budowy. Projekt	ten,	przewidziany	po	
raz	pierwszy	przez	Belgów	w	latach	pięćdziesiątych,	miał	generować	moc	 
44	GW.	Wpłynęłoby	to	potencjalnie	na	rozwój	elektryczności	w	SSA. Pod	
dyktaturą	Mobutu Sésé Seko,	zbudowano	pierwsze	dwie	fazy	kompleksu	(Inga	
1	i	Inga	2) o łącznej	mocy	1,7	GW,	która	do	dziś	stanowi	dużą	część	całko-
witej	zainstalowanej	mocy	kraju	(2,5	GW). W	ciągu	ostatnich	dziesięcioleci	
kraj	dążył	do	dalszego	rozwoju	projektu	Grand	Inga. Jednak	projekt	systema-
tycznie	opóźnia	się.	Ostatnio	rząd	szybko	przyspieszył	rozwój	trzeciej	tamy	
kompleksu	(Inga	3,	o	przewidywanej	mocy	4,8	GW). W	2014	r.	Bank	Świa-
towy	zatwierdził	dotację	w	wysokości	73	mln	USD	na	przygotowanie pro-
jektu	technicznego.	Jednakże	zawiesił	tę	dotację	w	2016	r.	w	wyniku	„innego	
kierunku	strategicznego”	podjętego	przez	rząd.	Niepewny	rozwój	projektu	
Grand	Inga	jest	ilustracją	tego,	jak	trudne	jest	rozwijanie	dużych	projektów	
hydroenergetycznych	w	SSA	[10].

4.2. Małe elektrownie wodne
Małe	elektrownie	wodne	mogą	być	kluczowym	elementem	rozwoju	lokalnego,	
ponieważ	ich	wydajność	jest	wystarczająca,	aby	zaopatrzyć	działalność	prze-
mysłową	miejscowych	społeczności	(zwłaszcza	pod	względem	nawadniania	
i	elektryfikacji).	Małe	elektrownie	wodne	mają	najniższą	cenę	wytwarzania	
energii	elektrycznej	i	prawdopodobnie	są	najłatwiejsze	do	zaprojektowania,	
obsługi	i	utrzymania.	Wpływ	małych	elektrowni	wodnych	na	środowisko	jest	
nieporównywalny	z	dużymi	mega-elektrowniami	wodnym,	ale	też	nie	jest	dla	
niego	bez	znaczenia.	Łącznie	liczne	małe	instalacje	wodne	mogą	przynieść	
istotne	zmiany	w	nurtach	rzecznych,	a	także	zmiany	w	siedliskach	i użytko-
waniu	gruntów,	czyniąc	produkcję	nieodpowiednią	dla	obszarów	chronionych	
i	bogatych	w	różnorodność	biologiczną.

Mały	potencjał	hydroenergetyczny	całej	Afryki	szacuje	się	na	12,2	GW.	Nie-
które	kraje	są	w	tym	względzie	szczególnie	bogate,	a	mianowicie:	Kenia,	Etio-
pia,	Mozambik,	Ghana,	Angola,	Kamerun	i	Nigerii	(rysunek 7). Wykorzystuje	
się	mniej	niż	5	proc.	tego	potencjału	(580	MW),	a	kraje	o	najwyższych	wskaź-
nikach	wykorzystania	są	ponownie	w	RPA	i	Afryce	Północnej	[11].

Rysunek 7

Zależność kraju od energii wodnej [8]
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5. Geotermia
Instalacje	geotermalne	przetwarzają	ciepło	na	energię	elektryczną,	wykorzy-
stując	gorącą	wodę	lub	parę	wodną	naturalnie	przechowywaną	pod	ziemią.	
Podczas	gdy	głębokie	zasoby	ciepła	są	dostępne	wszędzie,	w	niektórych	obsza-
rach	w	pobliżu	wulkanów,	szczelin	geologicznych	i	gorących	źródeł	są	łatwiej	
dostępne.	Z	punktu	widzenia	wytwarzania	energii,	technologia	ta	ma	kluczo-
wą	zaletę,	ponieważ	jest	dyspozycyjna	cały	czas,	co	czyni	ją	dobrym	uzupeł-
nieniem	dla	niesterowalnej	energetyki	odnawialnej.	Dzięki	niskim	kosztom	
zmiennym	energia	geotermalna	jest	zwykle	wykorzystywana	do	pokrycia	ob-
ciążenia podstawowego.

Znany	potencjał	geotermalny	Afryki	koncentruje	się	w	Afryce	Wschod-
niej,	w	geologicznie	aktywnym	obszarze	Wielkiej	Doliny	Ryftowej,	która	roz-
ciąga	się	od	Dżibuti	po Mozambik.	Całkowitą	potencjalną	moc	geotermalną	
w	Afryce	szacuje	się	na	około	15 GW,	z	czego	obecnie	wykorzystuje	się	jedy-
nie	0,6	proc.	Prawie	cała	zainstalowana	moc	pochodząca	z	energii	geotermal-
nej	znajduje	się	w	Kenii	(600	MW),	która	stała	się	światowym	liderem	w	tym	
sektorze	w	ciągu	ostatniej	dekady.	Warto	zauważyć,	że	geotermia,	która	stała	
się	dominującym	źródłem	energii	w	kraju,	znacznie	zwiększyła	odporność	od	
suszy	kenijskiego	sektora	energetycznego,	który	kiedyś	był	nadmiernie	uza-
leżniony od energetyki wodnej [12].

Sąsiadująca z	Kenią	Etiopia	również	zaczęła	wykorzystywać	swój	poten-
cjał	geotermalny	i	zamierza	osiągnąć	moc	1	GW	w	2021	r.,	podczas	gdy	inne	
kraje,	mniej	lub	bardziej	aktywnie,	poszukują	geotermalnych	źródeł. Jest	to	
kosztowny	i	ryzykowny	ekonomicznie	proces,	który	ma	wiele	wspólnego	z	po-
szukiwaniem	ropy	i	gazu,	w	tym	sensie,	że	dokładny	potencjał	miejsca	geo-
termalnego	może	być	znany	dopiero	po	wykonaniu	odwiertu.	W	przypadku	
pary	wodnej	wytwarzanie	energii	elektrycznej	musi	się	odbyć	na miejscu	ze	
względu	na	brak	możliwości	jej	transportu	w	przeciwieństwie	do	ropy	i gazu,	
co	potencjalnie	zwiększa	koszt	budowy	dalekosiężnych	linii	przesyłowych.

Jeśli	chodzi	o	wytwarzanie	ciepła,	energia	geotermalna	może	być	również	
wykorzystywana	bezpośrednio	w	branżach,	które	go	potrzebują	(np.	w	prze-
myśle	kwiatowym	w	Kenii),	chociaż	w	większości	miejsc	takie	bezpośrednie	
zastosowania	mogą	być	nieopłacalne	i	zbyt	złożone.	Geotermia	może	zostać	
wykorzystana	do	chłodzenia	budynków	mieszkalnych	i	produkcji	ciepłej	wody.	
Chociaż	technologie	te	nie	są	jeszcze	rozpowszechnione	w	Afryce,	w	przyszło-
ści	mogą	one	w	sposób	zrównoważony	zaspokoić	rosnące	zapotrzebowanie	na	
ogrzewanie	i	chłodzenie	rozwijających	się	miast	Afryki	Wschodniej.

6. Bioenergia
W	obliczu	ciągłych	zmian	na	rynku	paliw	oraz	w	obawie	o	kryzys	zasobów	nie-
odnawialnych	wzrasta	zainteresowanie	niekonwencjonalnymi	źródłami	ener-
gii.	Na	popularności	zyskują	rozwiązania	z	zakresu	bioenergetyki.	Organiczne	
pochodzenie	paliw	to	także	odpowiedź	na	utrzymujący	się	trend	wzmożonej	
troski	o	globalny	klimat	i	stan	środowiska	naturalnego.	Wszystkie	te	zabiegi	
mają	na	celu	dywersyfikację	oraz	szukanie	nowych	źródeł	energii,	której	świat	
potrzebuje	coraz	więcej.	W	początkowej	fazie	źródła	bioenergii	(drewno,	sło-
ma,	zboża	itp.)	mogą	być	przetwarzane	w	różnym	stopniu	na	użyteczne	paliwa	
stałe,	ciekłe	lub	gazowe	(np.	pellet,	węgiel	drzewny,	biopaliwa,	biogaz),	jednak	
w	Afryce	są	nadal	w	większości	spalane	bezpośrednio,	w	celach	kulinarnych,	
a w mniejszym	stopniu	przetwarzane	w	procesach	przemysłowych.

Na	rysunku 8 przedstawiono aktualne zalesienie na świecie. W XX w. kon-
sumpcja	drewna	stale	rosła	w	Afryce	i	oczekuje	się,	że	nadal	będzie	rosąć,	po-
mimo	wysiłków	podejmowanych	w	celu	jej	zmniejszenia.	Zwiększa	to	presję	

na	lasy,	które	często	są	już	zagrożone	wy-
lesianiem	z	powodu	urbanizacji	i	ekspansji	
gruntów	rolnych. 

Problem	powszechnego,	nieefektyw-
nego	wykorzystania	stałej	biomasy	w go-
spodarstwach	domowych	 jest	związany	
z	 szeregiem	czynników,	wśród	których	
ubóstwo	i geograficzne	oddalenie	ludno-
ści	wiejskiej	są	najbardziej	widoczne.	Wy-
zwaniem	będzie	wykorzystanie	biomasy	
w	sposób	efektywny,	czysty	 i	przyjazny	
dla	środowiska.	Istnieją	dobre	przykłady	
innowacji	tej	technologii	w	Afryce,	choć	
najczęściej są one ograniczone do lokal-
nej	przedsiębiorczości,	a	nie	do	szerszej	
grupy	ludności.	Rozwiązaniem	mogłaby	
być	nowoczesna	polityka	bioenergetyczna.	
W przypadku drewna i węgla drzewne-
go	głównym	celem	polityki	jest	zwiększe-
nie wydajności spalania po stronie użyt-
kownika	i budowanie	trwałych	łańcuchów	
wartości	po	stronie	produkcji	energii.	Po-
tencjał	w	tym	zakresie	jest	ogromny,	ale	
wysiłki	polityczne	muszą	być	podejmowa-
ne	na	wielu	różnych	poziomach,	od	wspar-
cia	lokalnych	rynków	dla	wydajnych	ku-
chenek i paliw o wysokiej wydajności aż 
po	zrównoważoną	gospodarkę	leśną.

Biorąc pod uwagę, że rynek drewna 
i	węgla	drzewnego	w	Afryce	zatrudnia	set-
ki	tysięcy	ludzi,	taka	polityka	może	mieć	
ogromny	wpływ	na	rozwój	obszarów	wiej-
skich.	Duży	potencjał	bioenergii	pocho-
dzi	z	odpadów	i	pozostałości	o	różnym	
charakterze. Biomasa	 i	 odpady	dostar-
czają już około 30 proc. energii cieplnej 
wykorzystywanej	w	przemyśle	afrykań-
skim	(reszta	pochodzi	z	paliw	kopalnych),	
ale	tylko	8	proc.	z	nich	można	uznać	za	
„nowoczesną”.	W	SSA	bagassa	(tj.	głów-
ny	produkt	uboczny	przetwarzania	trzci-
ny	 cukrowej)	 jest	 najczęściej wykorzy-
stywanym surowcem	do	 jednoczesnego	
wytwarzania energii	elektrycznej i	użyt-
kowego ciepła (kogeneracja).	W	przypad-
ku	krajów	produkujących	trzcinę	cukro-
wą	(np.	Mauritius,	Republika	Południowej	
Afryki,	Egipt,	Sudan,	Kenia,	Suazi	i	Zim-
babwe)	bagassa	może	być	naprawdę	cen-
na,	 jak	pokazują	przypadki	Mauritiusu	
i	 Republiki	 Południowej	Afryki,	 gdzie	
producenci trzciny cukrowej już produ-
kują więcej energii elektrycznej niż po-
trzebują	na	pokrycie	własnego	zapotrze-
bowania,	 sprzedając	nadwyżkę	do	sieci	
krajowej. Produkcja	elektrociepłowni	ma	
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znaczący	potencjał	również	w	przypadku	
pozostałości	przetwarzania	i	wyrębu	la-
sów,	jednak	ten	rodzaj	bioenergii	nie	jest	
jeszcze	szeroko przyjęty	i	istnieje	tylko	kil-
ka	elektrowni	na	bazie	drewna	rozrzuco-
nych	po	całym	kontynencie	[2].

Jeśli	chodzi	o	odpady	komunalne,	po-
tencjał	SSA	jest	ogromny	i	dotychczas	za-
sadniczo	niewykorzystany. Na	dużą	ska-
lę  waloryzacja  odpadów	 jest	 nie	 tylko	
sposobem	na	zwiększenie	odnawialnych	
źródeł	energii	i	efektywności	energetycz-
nej,	 ale	 także	 sprytnym	sposobem	roz-
wiązania	ogromnego	problemu	usuwania	
odpadów. Etiopia	jest	liderem,	ogłaszając	
niedawno	budowę	pierwszej	na	kontynen-
cie elektrociepłowni. Biorąc pod uwagę 
szybkość	urbanizacji	w	Afryce,	jasne	jest,	
że	tego	typu	rozwiązanie	będzie	miało	do	
odegrania	rolę	w	przyszłości	wielu	krajów.

Istnieje	kilka	otwartych	pytań	dotyczą-
cych	zrównoważonego	rozwoju	bioenergii	
i	jej	potencjału	jako	globalnego	rozwiąza-
nia	łagodzącego	zmiany	klimatu.	Jeśli	jed-
nak	chodzi	o	SSA,	przynajmniej	rozwiąza-
nie	dwóch	problemów	wydaje	się	całkiem	
proste. Po	pierwsze,	ponieważ	afrykańskie	
lasy	są	poważnie	zagrożone,	modernizacja	
łańcucha	wartości	bioenergii	może	zna-
cząco przyczynić się do lepszej ich ochro-
ny. Po	drugie,	biorąc	pod	uwagę	znacze-
nie	lasów	afrykańskich	jako	globalnych	
pochłaniaczy dwutlenku węgla, istnieją 
możliwości	docenienia	wysiłków	bioener-
getycznych	w	kontekście	programu	wspar-
cia	ONZ	na	rzecz	redukcji	emisji	spowo-
dowanych	wylesianiem	i	degradacją	lasów,	
pod	warunkiem,	że	zmniejszą	one	presję	
na	lasy	lub	przyczynią	się	do wzrostu	ob-
szarów	zalesionych.	Istotny	jest	również	
potencjał	 wykorzystania	 biopaliw	 (np.	
bioetanolu	i	biodiesla)	w	sektorze	trans-
portowym	krajów	SSA.

Biopaliwa	mogą	być	pierwszej	genera-
cji, jeśli surowce pochodzą z roślin upraw-
nych,	które	w	pewnym	stopniu	konkurują	
z produkcją żywności (np. trzcina cukro-
wa),	w	przeciwnym	razie	są	one	drugiej	
generacji (np. wytłoki, drewno, odpady) 
lub	trzeciej	generacji	(tj.	glony,	algi).	Zgod-
nie	z przewidywaniami,	oszacowanie	po-
tencjału	biopaliw	(szczególnie	pierwszej	
generacji)	nie	jest	łatwym	zadaniem.	Ja-
sne jest, że produkcja upraw paliwowych 
w	SSA,	gdzie	powszechne	jest	niedożywie-
nie,	może	być	bardzo	delikatnym	tema-

tem.	Jednak	potencjał	ten	można	w	pewnym	stopniu	oszacować.	Metody	sza-
cowania	mogą	się	różnić,	ale	niektóre	oceny	są	dość	obiecujące.	Szacuje	się,	
że do 2050	r.	biopaliwa	płynne	mogą	zaspokoić,	a	nawet	przewyższyć	zapo-
trzebowanie	na paliwo	w	sektorze	transportowym	w:	Ghanie,	Mozambiku,	
Nigerii,	Republice	Południowej	Afryki	i	Ugandzie,	pod	warunkiem	wprowa-
dzenia	specjalnej	polityki.	Ogólnie	rzecz	biorąc,	wykorzystanie	biopaliw	jako	
paliw	transportowych	wymagałoby	znacznego	wysiłku	ze	strony	polityków,	
ponieważ	konkurują	one	z	ropą	naftową	(i	do	pewnego	stopnia	gazem),	która	
jest	znacznie	lepiej	zdefiniowaną	i	często	subsydiowaną	opcją.

Biogaz	jako	produkt	fermentacji	beztlenowej	materiałów	organicznych	może	
być	wytwarzany	z	wielu	darmowych	(lub	tanich)	źródeł,	takich	jak	obornik	
zwierzęcy,	pozostałości	rolnicze,	ścieki	czy	odpady	komunalne.	W	zależności	
od	wielkości	komory	fermentacyjnej	może	służyć	zarówno	do	zastosowań	prze-
mysłowych,	jak	i	kompleksów	mieszkalnych.	Po	skompresowaniu	biogaz	moż-
na	również	wykorzystać	do	transportu.	W	SSA	potencjał	techniczny	biogazu	
do	gotowania	w	wiejskich	gospodarstwach	domowych	i	do zastosowań rolno-
	-przemysłowych	jest	znaczny,	a	produkcja	biogazu	na	małą	skalę	już	zaczyna	
się	rozwijać	na	całym	kontynencie,	szczególnie	w	Kenii	i	Etiopii.

7. Podsumowanie
Energia	odnawialna,	która	staje	się	coraz	bardziej	konkurencyjna,	powinna	
odegrać	kluczową	rolę	w	elektryfikacji	kontynentu	afrykańskiego.	Prognozu-
je	się,	że	doprowadzi	ona	do połączenia	scentralizowanego	systemu	energe-
tycznego	z odległymi	miejscami,	gdzie	budowa	głównych	sieci	przesyłowych	
byłaby	nieopłacalna	ekonomicznie.	Technologia	fotowoltaiczna	wiedzie	prym	
wśród	nowych	inwestycji	w	wytwarzaniu	energii	w	SSA,	w tym	w	odległych	
obszarach,	gdzie	zapewnia	tanią	energię	elektryczną	daleko	od	głównych	sie-
ci	przesyłowych.	Rozważenie	zróżnicowanego	miksu	energetycznego	na	przy-
szłość	jest	uzasadnione	nie	tylko	względami	ekonomicznymi,	które	różnią	
się	w	zależności	od	kraju,	ale	także	faktem,	że	najbardziej	rozpowszechnione	
źródła	odnawialne,	energia	słoneczna	oraz	energia	wiatrowa	są	niesterowalne.	
To	sprawia,	że	rozwój	technologii	odpowiedzialnej	za	magazynowanie	ener-
gii	odegra	również	istotną	rolę	w	przyszłości	podczas	elektryfikacji	Afryki.	
Z	drugiej	strony	obecny	brak	technologii	podkreśla	strategiczne	znaczenie	

Rysunek 8

Obszar leśny jako udział powierzchni terenu [13]
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paliw	kopalnych.	Zmieniająca	się	rola	paliw	kopalnych	w	globalnym	krajo-
brazie	energetycznym	zmusza	wszystkie	kraje,	w	tym	SSA,	do	rozważenia	ich	
potencjału	i wpływu	na	środowisko	w	perspektywie	długoterminowej.	Ozna-
cza	to	nie	tylko	podejmowanie	działań	w	zakresie	poprawy	jakości	powietrza	
i	środowiska, ale	także	priorytetowe	traktowanie	inwestycji,	które	przyspie-
szają	dostęp	do	nowoczesnej	energii	i	zapewnienia	alternatywnych	rozwiązań	
dla powszechnego ich wykorzystania.

English summary
Renewable energy sources development  
in sub-Saharan Africa
Access	to	energy	remains	a	major	development	challenge	for	the	African	con-
tinent.	Recent	estimates	suggest	that	about	600	million	people	or	above	lack	
access	to	electricity.	More	than	700	million	people	use	traditional	biomass	to	
prepare	their	meals.	Sustainable	development	of	energy	systems	is	a	great	chal-
lenge	that	African	continent	(especially	sub-Saharan	Africa)	faces.	The	paper	
indicates	the	importance	of	use	of	renewable	and	energy	sources	technolo-
gies.	Energy	systems	development	analysis	for	sub-Saharan	Africa	countries	
is	very	beneficial	for	understanding	the	problem	of	access	to	energy	in	Africa.
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Wpływ problemów francuskiej 
energetyki na wzrost cen 
energii elektrycznej w Europie 
na przełomie lat 2016/2017

Karol Wolański,
Departament Współpracy 
Międzynarodowej,
PSE SA

Streszczenie
W artykule analizowany jest wpływ pro-
blemów	z	wystarczalnością	systemu	elek-
troenergetycznego	Francji	na	przełomie	lat	
2016/2017	na	wzrost	europejskich	cen	ener-
gii	elektrycznej.	Najważniejszymi	czyn-
nikami,	które	doprowadziły	do	tego,	są:	 
(i)	odstawienie	bloków	jądrowych	EDF,	 
(ii) zwiększenie popytu na energię elek-
tryczną	spowodowane	niskimi	tempera-
turami	oraz	dużym	udziałem	ogrzewa-
nia	elektrycznego	we	Francji,	 (iii)	brak	
wystarczającego wsparcia ze strony elek-
trowni	wodnych.	W	tekście	wytłumaczo-
ne jest pojęcie stosu cenowego pozwalają-
ce	na	wykazanie,	jak	wyżej	wymienione	
czynniki	 bezpośrednio	przyczyniły	 się	
do wzrostu cen energii elektrycznej we 
Francji,	a	w	konsekwencji	również	impor-
tu	energii	przez	to	państwo	i	wzrostu	cen	
w całej Europie Zachodniej. Zawarty jest 
krótki	opis	akcji	podejmowanych	przez	
francuski	 rząd,	które	mogą	zmniejszyć	
ryzyko	wystąpienia	podobnych	sytuacji	
w przyszłości. Wskazany jest niekorzyst-
ny	wpływ	monokultur	na	bezpieczeństwo	
energetyczne	z	odniesieniem	również	do	
sytuacji	monokultury	węglowej	w	Polsce.

Wprowadzenie
Specyfika	 francuskiej	floty	wytwórczej	
oraz	 jej	zależność	od	warunków	pogo-
dowych	była	przyczyną	nieprzewidywal-
nych	w	dłuższym	terminie	wzrostów	cen	
energii	elektrycznej.	Czy	w przyszłości	
istnieje	ryzyko	wystąpienia	podobnych	
sytuacji?

Uważam,	że	nie	będzie	nadużyciem	stwierdzenie,	 iż	„Francja	atomem	
stoi”.	Elektrownie	jądrowe	odpowiadają	w	tym	państwie	za	około	połowę	
mocy	zainstalowanej	oraz	trzy	czwarte	wyprodukowanej	energii	elektrycz-
nej.	Uzupełnieniem	miksu	są	głównie	elektrownie	wodne,	ale	też	pewna	licz-
ba	źródeł	konwencjonalnych	i	odnawialnych,	głównie	siłowni	wiatrowych	
i	fotowoltaiki	(rys. 1).

Rysunek 1

Udział procentowy poszczególnych źródeł w mocy zainstalowanej i produkcji energii  
we Francji w roku 2018. 
Źródło: ENTSO-E Transparency Platform
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W	2018	roku	udział	źródeł	zeroemisyjnych	w	produkcji	energii	elektrycz-
nej	we	Francji	przekroczył	90	proc.,	co	pozwoliło	jej	na	utrzymanie	się	w	ści-
słej	czołówce	państw	Europy	o	najniższej	emisyjności	sektora	energetycz-
nego	(poniżej	100	g	CO2 na 1 kWh wyprodukowanej energii elektrycznej 
[2]).	Warto	podkreślić,	że	zarówno	energetyka	jądrowa,	jak	i	OZE	charak-
teryzują	się	niskim	kosztem	krańcowym	wytwarzania	energii,	co	w	połą-
czeniu	z	brakiem	nakładów	na	podatek	od	emisji	CO2,	pozwala	Francji	na	
uzyskanie przeważnie najniższej ceny energii w Europie Zachodniej, ustę-
pując	jedynie	Niemcom.	Niskie	ceny	energii	oraz	stosunkowo	duża	moc	za-
instalowana	w	systemie	są	przyczyną	obecnego	statusu	strukturalnego	eks-
portera,	co	przy	wzrastającej	integracji	rynków	powoduje	wysoką	zależność	
pozostałych	państw	europejskich	(krajowych	rynków	energii)	od	sytuacji	
we	Francji.	Podręcznikowym	przykładem	takiej	zależności	jest	gwałtow-
ny	wzrost	europejskich	cen	energii	na	przełomie	lat	2016/2017	–	główny	
przedmiot	analizy.

1. W jaki sposób kształtował się obecny miks 
energetyczny Francji?
Francuski	miks	 energetyczny	 jest	 wynikiem	 konsekwentnej	 realiza-
cji	 długofalowej	 strategii,	 której	 początki	 sięgają	 lat	 70.	 XX	 wieku.	
Pierwsza	 elektrownia	 atomowa	w	 tym	 kraju	 powstała	w	 1962	 r.,	 bę-
dąc	 niejako	 zwieńczeniem	 wielu	 lat	 rozwoju	 badań	 nad	 rozpadem	
promieniotwórczym.	 Jednak	 prawdziwym	 przełomem	 dla	 tej	 tech-
nologii	okazał	 się	 rok	1973,	kiedy	miał	miejsce	 światowy	kryzys	naf-
towy.	 Także	 w	 tym	 roku	 udział	 ropy	 w	 całkowitej	 produkcji	 ener-
gii	we	 Francji	 osiągnął	 swoje	 historyczne	maksimum,	 dochodząc	 do	 
40	proc.	 (rys. 2).	Rząd	 francuski	wraz	 z	 premierem	Pierrem	Messme-

rem	na	czele	postanowił	zareagować	na	
fakt	istotnej	zależności	francuskiej	ener-
getyki	od	sytuacji	na	Bliskim	Wschodzie	
i	wynikającego	z	niej	 ryzyka	zmienno-
ści	podaży	oraz	cen	ropy	naftowej.	Efek-
tem	 tych	wydarzeń	 stał	 się	 tzw.	 „Plan	
Messmera”	 zakładający	 uniezależnie-
nie	Francji	od	dostaw	paliw	kopalnych	
poprzez	 rozbudowę	własnej	 f loty	 elek-
trowni	 atomowych.	Według	 planu,	 do	
2000	roku	Francuzi	mieli	wybudować	aż	 
170	bloków	 jądrowych,	osiągając	w	 ten	
sposób	wysoki	stopień	niezależności	ener-
getycznej, niskie ceny energii oraz reduk-
cję	emisji	gazów	cieplarnianych	[12].

Plan	 Messmera	 był	 konsekwent-
nie realizowany przez kolejne rządy, 
osiągając większość założonych ce-
lów.	Obecnie	we	Francji	jest	eksploato-
wanych	58	bloków	 jądrowych	o	mocy	
od	 880	 do	 1500	MWe	 oraz	 trwa	 bu-
dowa	 nowoczesnego	 bloku	 wyposa-
żonego	 w	 reaktor	 EPR	 1650	MW	we	
Flamanville.	Najstarszy	 blok	obecnie	
eksploatowany	(880	MWe)	został	odda-
ny	do	użytku	w	1977	roku	i	mieści	się	
w	elektrowni	w	Fessenheim	przy	grani-
cy	niemieckiej,	natomiast	najmłodszy	 
(1495	MWe)	pracuje	na	terenie	elektrowni	 

Rysunek 2

Udział procentowy poszczególnych źródeł w produkcji energii elektrycznej we Francji. 
Źródło: World Bank Open Data, ENTSO-E Transparency Platform 
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Civaux	od	2000	roku	(tab. 1). Właścicie-
lem	wszystkich	jednostek	jest	grupa	EDF1.

Ktoś	mógłby	powiedzieć:	Co	z	bezpie-
czeństwem?	Przecież	katastrofa	w	Czar-
nobylu	 udowodniła	 ludzkości,	 jak	 nie-
przewidywalne są elektrownie jądrowe. 
Nakładając	datę	katastrofy	(1986)	na	oś	cza-
su (rys. 2)	oraz	konfrontując	ją	z	latami	uru-
chamiania	kolejnych	bloków	(tab. 1) łatwo 
dojść	do	wniosku,	że	pomimo	wywołania	
powszechnej dyskusji dotyczącej wpływu 
skażenia	na	zdrowie	mieszkańców	Francji,	
nie	miała	ona	większego	znaczenia	dla	re-
alizacji	planu	Messmera.	Zmiana	w	myśle-
niu	o	atomie	przyszła	wraz	z	kolejną	słynną	
katastrofą	–	awarią	elektrowni	w	Fuku-
shimie	w	2011	roku.	Wydarzenie	to	spra-
wiło,	że	debata	publiczna	wokół	przemy-
słu nuklearnego odrodziła się, wpływając 
znacząco	na	wybory	prezydenckie	w	2012	
roku	wygrane	przez	Françoisa	Hollande’a,	
postulującego	zmniejszenie	udziału	atomu	
w	produkcji	energii.	Postulat	obniżenia	do	 
50	proc.	udziału	atomu	w	generacji	 jest	
podtrzymywany	przez	rząd	Emmanuela	
Macrona,	a	cel	ten	ma	zostać	zrealizowany	
do 2035 roku. Co zastąpi elektrownie jądro-
we?	Zgodnie	z	polityką	unijną	mają	to	być	
odnawialne	źródła	energii,	w szczególności	
lądowe elektrownie wiatrowe i słoneczne. 
Obecny	rozwój	(lata	2016–2019)	energety-
ki	odnawialnej	we	Francji	obrazuje	rys. 3.

2. Przełom lat 2016/2017 
– czyli jak, po raz pierwszy 
od 5 lat, Francja stała się 
importerem energii
Cena energii elektrycznej na rynku hur-
towym	we	Francji	jest	jedną	z	najniższych	
w	Europie.	Francuzi	zawdzięczają	to	ponad	

Reaktor Moc zainstalowana netto 
[MWe] (każdy reaktor)

Data uruchomienia  
(miesiąc/rok)

Blayais 1-4 910 12/81, 2/83, 11/83, 10/83
Bugey 2-3 910 3/79, 3/79
Bugey 4-5 880 7/79-1/80

Chinon B 1-4 905 2/84, 8/84, 3/87, 4/88
Cruas 1-4 915 4/84, 4/85, 9/84, 2/85

Dampierre 1-4 890 9/80, 2/81, 5/81, 11/81
Fessenheim 1-2 880 12/77, 3/78
Gravelines B 1-4 910 11/80, 12/80, 6/81, 10/81
Gravelines C 5-6 910 1/85, 10/85

Saint-Laurent B 1-2 915 8/83, 8/83
Tricastin 1-4 915 12/80, 12/80, 5/81, 11/81

Belleville 1 & 2 1310 6/88, 1/89
Cattenom 1-4 1300 4/87, 2/88, 2/91, 1/92

Flamanville 1-2 1330 12/86, 3/87
Golfech 1-2 1310 2/91, 3/94

Nogent s/Seine 1-2 1310 2/88, 5/89
Paluel 1-4 1330 12/85, 12/85, 2/86, 6/86
Penly 1-2 1330 12/90, 11/92

Saint-Alban 1-2 1335 5/86, 3/87
Chooz B 1-2 1500 12/96, 1999
Civaux 1-2 1495 1999, 2000
Razem (58) 63,130  

Tabela 1. Francuskie elektrownie jądrowe w eksploatacji (dane na 30 września 2019 r.)

Źródło: World Nuclear Association

Ú

1  EDF: Électricité de France S.A., Francuskie 
przedsiębiorstwo energetyczne

2  Moc zainstalowana w źródłach na paliwa konwencjonalne 
może nieco odbiegać od stanu rzeczywistego w 2016 roku. 
Jest to spowodowane zmianami w zasadach publikacji 
informacji o mocy zainstalowanej w systemie na 
platformie Transparency przez RTE. Dane dla roku 2016 są 
wynikiem skonfrontowania danych dostępnych na stronie 
Transparency (podział na poszczególne typy jednostek)  
z tymi udostępnianymi przez Eurostat (paliwa kopalne 
jako jedna wartość)

3  Rekord padł 7 listopada 2016 roku o godzinie 19:00, 
kiedy to za 1 MWh energii elektrycznej na rynku dnia 
następnego kupujący musiał zapłacić aż 874 EUR

Rysunek 3

Moc zainstalowana w systemie francuskim w latach 2016 i 2018 z podziałem na źródła.²  
Źródło: Eurostat, ENTSO-E Transparency Platform
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90-procentowemu	udziałowi	źródeł	o	niskim	koszcie	zmiennym	wytwarzania	
w miksie.	To	nie	oznacza	jednak,	że	sytuacja	ta	ma	miejsce	zawsze.	Na	przełomie	
lat	2016/17	cena	energii	elektrycznej	we	Francji	gwałtownie	wzrosła3. W konse-
kwencji,	po	raz	pierwszy	od	5	lat	Francja	stała	się	importerem	energii	netto.	Sezo-
nowa	zmienność	cen	energii	jest	w	tym	kraju	zjawiskiem	naturalnym	związanym	
ze	zwiększonym	zapotrzebowaniem	na	moc	w	miesiącach	charakteryzujących	
się	niskimi	temperaturami.	Popyt	zaspokajany	jest	najczęściej	przy	użyciu	jed-
nostek konwencjonalnych węglowych i gazowych, co przy rosnących cenach 
uprawnień	do	emisji	CO2	dodatkowo	potęguje	wzrost	cen.	W	analizowanym	
okresie widoczne jest jednak znaczące odchylenie od cen z roku poprzedzającego.

Już	w	raporcie	„Winter	Outlook	Report	2016/2017	and	Summer	Review	
2016”	ENTSO-E	zauważyło	zwiększone	ryzyko	niedoboru	energii	elektrycznej	
na	rynkach	europejskich.	Analitycy	organizacji	zidentyfikowali	w	sposób	pro-
babilistyczny	szanse	wystąpienia	deficytu	energii	we	Francji,	Wielkiej	Brytanii	
i	Belgii.	Jako	główne	czynniki	mogące	go	wywołać	wskazali	średnią	tempera-
turę	powietrza	i	dostępność	mocy	wiatrowych	w	tygodniach	49-51	2016	roku	
oraz	drugim	tygodniu	2017	roku.	Także	francuski	operator	sieci	przesyłowej	
RTE	zwrócił	szczególną	uwagę	na	ten	okres	w	swoim	„French	Winter	Adequacy	
Outlook	2016–2017”,	wyróżniając	poza	wpływem	temperatur	i	obniżoną	dys-
pozycyjnością	elektrowni	jądrowych	również	dostępność	zasobów	wodnych.	
Jak	się	później	okazało,	każde	z	zauważonych	zagrożeń	miało	istotny	wpływ	
na	wzrost	cen	energii	w	Europie	na	przełomie	lat	2016/17.	Wybrane	czynniki,	
moim	zdaniem	najważniejsze,	przedstawiłem	poniżej.

a. Odstawienia bloków jądrowych EDF
Struktura	miksu	we	Francji	sprawia,	że	w	przypadku	braku	możliwości	eks-
ploatacji	bloków	jądrowych,	Francuzi	nie	mogą	samodzielnie	pokryć	swojego	
zapotrzebowania	na	energię	elektryczną.	Poleganie	na	jednym	źródle	energii	
może	istotnie	osłabić	bezpieczeństwo	energetyczne.	Tak	też	stało	się	na	prze-
łomie	lat	2016/2017.

Wszystko	zaczęło	się	7	kwietnia	2015	roku,	kiedy	to	francuski	ASN4 ogłosił 
odkrycie nieprawidłowości w składzie stali wykorzystanej do produkcji pokry-
wy	zbiornika	ciśnieniowego	reaktora	nowo	budowanego	bloku	we	Flamanville.	
Organ	zlecił	EDF	i	Arevie5	rewizję	pozostałych	eksploatowanych	reaktorów.	
Jak	się	później	okazało,	problemy	dotyczyły	także	sfałszowanych	dokumen-
tów	z	kontroli	jakości.	Rewizja	wykazała	konieczność	przeprowadzenia	serii	
odstawień	w	celu	poprawy	bezpieczeństwa.	W	listopadzie	2016	roku	aż	20	z	58	
reaktorów	przechodziło	gruntowną	kontrolę	[1].	Moc	dostępna	w	źródłach	ją-
drowych spadła do ok. 70 proc., a ceny energii stale rosły.

b. Rekordowo niskie temperatury w całej Europie
W	systemie	 francuskim	zapotrzebowanie	na	energię	elektryczną	w	okre-
sach	zimowych	wzrasta	o	2,4	GW	wraz	ze	spadkiem	temperatury	o	każdy	
stopień	Celsjusza	poniżej	normalnej.	W	styczniu	2017	roku	średnia	 tem-
peratura	we	Francji	była	nawet	o	6,1	stopnia	niższa	niż	normalna	dla	tego	
okresu,	 co	 przekłada	 się	 na	 zapotrzebowanie	 większe	 o	 ponad	 14	GW.	
Wzrost	ten	(tzw.	wrażliwość	temperaturowa	popytu)	wynika	z	powszechne-
go stosowania ogrzewania elektrycznego oraz niewielkiego stopnia rozwo-
ju	miejskich	sieci	ciepłowniczych,	które	odpowiadają	za	pokrycie	 jedynie	 
6	proc.	zapotrzebowania	na	ciepło	Francuzów	[13].	Oziębienie	było	czynnikiem	
potęgującym	ówczesne	problemy	systemu	francuskiego	oraz	wyzwalającym	

szereg	dalej	 idących	komplikacji.	Kon-
sumpcja	energii	w	grudniu	2016	wzrosła	 
o	13	proc.	w porównaniu	z	 rokiem	po-
przednim,	podczas	gdy	w	styczniu	2017	
było	to	14,3	proc.	[4].

Brak	dyspozycyjności	bloków	 jądro-
wych	 oraz	 zwiększone	 zapotrzebowa-
nie	 na	 energię	 wiązały	 się	 z  koniecz-
nością wsparcia ze strony elektrowni 
szczytowo-pompowych	 oraz	 urucho-
mienia	 bloków	 konwencjona lnych	 
–	węglowych	i	gazowych.	To	właśnie	źró-
dła	zasilane	paliwami	kopalnymi,	wcho-
dząc do stosu cenowego, podniosły cenę 
francuskiej	energii,	ponieważ	zwiększone	
zapotrzebowanie	na	ciepło	w	całej	Europie	
przyczyniło się do wzrostu cen węgla do 
najwyższego	poziomu	od	2014	roku.

c. Niski poziom zasobów wodnych
W	badanym	okresie	wystąpił	wyjątkowo	
niski	stan	zapasów	zbiorników	wodnych.	
W styczniu 2017 roku elektrownie szczy-
towo-pompowe	dysponowały	25–50	proc.	
mniejszymi	zapasami	niż	w	roku	poprzed-
nim	[3].	Brak	wsparcia	systemu	ze	strony	
źródła	o	niskim	koszcie	zmiennym	pro-
dukcji energii przełożył się na wzrost jej 
cen.	Jednostki	mające	wspierać	system	przy	
niedoborach	mocy	jądrowych	nie	mogły	
wypełnić swojego zadania. Uwypukliło to 
dodatkowo	problem	–	w	konsekwencji	je-
dynym	ratunkiem	był	import	energii.

d. Zmiana relacji import-eksport
Z powodu narastającego stopnia integracji 
systemy	elektroenergetyczne	państw	Eu-
ropy	wspólnie	odczuwają	skutki	wystę-

Ú
Tabela 2. Porównanie temperatur  
zarejestrowanych w 2017 roku i średnich  
dla wybranych dni stycznia

Źródło: ENTSO-E

Dzień
Średnia 

zarejestrowana 
temperatura [°C]

Odchyłka  
od normy [°C]

16.01 3,3 -1,9

17.01 -0,2 -5,1

18.01 -1,2 -6,1

19.01 -1,1 -6,1

20.01 -0,5 -5,5

25.01 -0,2 -5,4

4  Autorité de Sûreté Nucléaire – jednostka odpowiedzialna za kontrolę bezpieczeństwa elektrowni 
jądrowych we Francji

5  Areva – francuski koncern z branży jądrowej, producent części do reaktorów, obecnie przejęty  
przez Orano
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pujących	problemów.	Francja	przeważnie	
pełni	rolę	eksportera	energii	netto.	Z ra-
cji	 braku	możliwości	pokrycia	 swojego	
zapotrzebowania,	w	styczniu	2017	roku	
Francuzi	byli	zmuszeni	do	zmniejszenia	
eksportu,	a	następnie	rozpoczęcia	impor-
tu	energii.	Taka	sytuacja	miała	miejsce	
w	analizowanym	okresie	po	raz	pierwszy	
od 2012 roku.

e. W jaki sposób połączenie wymienio-
nych czynników wpłynęło na ceny ener-
gii w Europie?
Mechanizm	kształtowania	cen	na	rynku	
energii	oparty	jest	o	tzw.	merit	order	(stos	
cenowy).	Sprzedający	i	kupujący	składają	
oferty	zawierające	informacje	o	tym,	jaki	
wolumen	mocy,	w	jakich	godzinach	i	za	ile	
są	w	stanie	sprzedać	lub	kupić.	Załóżmy	
prosty	mechanizm	cenotwórczy,	w	którym	
następne	oferty	ustawiane	są	w	dwa	stosy	
–	oferty	kupna	od	najwyższej	ceny	do	naj-
niższej	oraz	oferty	sprzedaży	od	najniższej	
ceny	do	najwyższej.	Miejsce	przecięcia	ofert	
wyznacza	obowiązującą	cenę	energii	oraz	
wskazuje,	którzy	uczestnicy	rynku	zawrą	
transakcje.	Zwiększone	zapotrzebowanie	
oraz	zmniejszona	generacja	z	tanich	źró-
deł, takich jak elektrownie jądrowe przesu-
wają	punkt	równowagi	w prawo.	Zwiększo-
ne koszty produkcji energii z węgla i gazu 
dodatkowo	przesuwają	go	w	górę.	Należy	
pamiętać,	że	o	ostatecznej	cenie	energii	na	
rynku decyduje najdroższa jednostka, jaka 
zakontraktowała	swoją	ofertę	(rys. 4). 

Rysunek 5

Średnia cena energii elektrycznej na rynku dnia następnego we Francji i państwach ościennych w latach 2015–2017 [EUR/MWh]. 
Źródło: ENTSO-E Transparency Platform 
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Potrzeba	ratowania	sytuacji	we	Francji	wymagała	od	jej	sąsiadów	nie	tylko	
pokrycia	tej	części	swojego	zapotrzebowania,	jaka	normalnie	była	importo-
wana	z	tego	kraju,	ale	także	wytworzenia	nadwyżki	na	eksport.	Naturalnym	
w takiej sytuacji jest zakontraktowanie droższych jednostek (ponieważ ener-
gia	musiała	zostać	wytworzona	w	większej	niż	dotychczas	ilości)	i	tym	samym	
wzrost cen energii na wszystkich rynkach w Europie.

Powrót	do	93	proc.	dostępności	mocy	jądrowych	zbiegł	się	w	czasie	z	koń-
cem	okresu	mrozów,	skutkując	szybkim	spadkiem	cen	w	lutym	(rys. 5) i po-
wrotem	do	eksportu	energii	z	Francji	(rys.6).

3. Czy istnieje ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji 
w przyszłości?

Swoje	badania	nad	powyższym	tematem	rozpocząłem	z	początkiem	lipca,	
kiedy	nie	wiedziałem	jeszcze,	że	odpowiedź	na	to	pytanie	będę	mógł	uzy-
skać	na	podstawie	aktualnych	informacji.	25	lipca	2019	r.	agencja	Reuters	
opublikowała	artykuł,	w	którym	autor	opisuje	obniżenie	poziomu	generacji	
energii	elektrycznej	w	francuskich	reaktorach	jądrowych	o	ok.	5,2	GW	ze	
względu	na	rekordowo	wysokie	temperatury	(w	niektórych	regionach	nawet	
powyżej	40°C)	wpływające	na	jakość	wody	w	rzekach,	z	których	pobierana	
jest	woda	chłodząca.	Podobna	sytuacja	wystąpiła	w	Niemczech,	gdzie	Pre-
ussenElektra	planowała	wyłączenie	1430	MW	reaktora	Grohnde	w	dniach	
26–28	lipca.	Sytuacja	ta	potwierdza	zauważone	przeze	mnie	problemy	fran-
cuskiego	miksu	energetycznego:	mało	zróżnicowaną	strukturę	wytwarzania	
oraz	wysoki	poziom	zależności	od	warunków	pogodowych.	

Uważam	zatem,	że	istnieje	ryzyko	powrotu	do	sytuacji	z	zimy	2016/2017.	Nale-
ży	jednak	wspomnieć	o	działaniach	podjętych	przez	rząd	Francji	w	celu	jego	mi-
nimalizacji.	Moc	zainstalowana	we	francuskim	systemie	stale	rośnie	(rys. 3).	Jest	
to	spowodowane	dużą	ilością	inwestycji	w	źródła	odnawialne	i	gazowe	mających	
wspomóc	Francuzów	przy	spełnianiu	unijnych	wymogów	dotyczących	udziału	
OZE	[7].	Bardzo	istotne	w	tym	przypadku	będą	elektrownie	wiatrowe,	zarówno	
te	obecnie	funkcjonujące	–	lądowe,	jak	również	mające	w	przyszłości	wesprzeć	
Francuzów	elektrownie	morskie.	W	klimacie	umiarkowanym,	większość	energii	
produkowanej	przez	źródła	wiatrowe	przypada	właśnie	na	okres	grzewczy	[8],	 
co	znaczy,	że	w przyszłości	mogą	one	w	istotny	sposób	odciążyć	system	elektro-

energetyczny	Francji	w	okresach	zwięk-
szonego	zapotrzebowania	na	energię	elek-
tryczną.

Co	 więcej,	 francuski	 operator	 sieci	
przesyłowej	RTE	stale	rozbudowuje	kra-
jowe połączenia transgraniczne, a także 
umożliwia	obywatelom	aktywny	udział	
w	bilansowaniu	 systemu.	W	2014	 roku	
spółka	 wypuściła	 aplikację	 eCO2mix	 
zawierającą	informacje	dotyczące	systemu	
elektroenergetycznego	Francji.	Umożliwia	
ona	 pobieranie	 danych	 historycznych,	
a	także	śledzenie	parametrów	sieci	w	cza-
sie	rzeczywistym.	Jako	jedną	z	opcji	apli-
kacja	oferuje	wysyłkę	informacji	dotyczą-
cych	sytuacji	niebezpiecznych	dla	systemu	
mającą	 zachęcić	 jej	 użytkowników	 do	
ograniczenia	poboru	energii	elektrycznej	
przez	obniżenie	temperatury	ogrzewania,	
wyłączenie	urządzeń	elektrycznych	pra-
cujących	lub	będących	w	trybie	czuwania	
lub	zgaszenie	niepotrzebnych	świateł	[6].

4. Jakie wnioski może 
wynieść z tego Polska?
Polskie	realia	znacząco	różnią	od	francu-
skich: 
•	 nasza	energia	jest	przeważnie	droższa,	

ponieważ	miks	energetyczny	opiera	się	
na	jednostkach	wytwórczych	o	stosun-
kowo	wysokich	kosztach	zmiennych,	
które	dodatkowo	muszą	uwzględniać	
w	ofertach	cenę	uprawnień	do	emisji	
CO2;	

Rysunek 6

Średnia miesięczna zakontraktowana wymiana transgraniczna Francji w latach 2015–2017
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•	 w	ostatnich	latach	pełnimy	rolę	struk-
turalnego	importera	energii	netto,	cze-
go przyczyną jest wysoka hurtowa cena 
energii	elektrycznej;	

•	 nie	posiadamy	ani	jednej	jednostki	ją-
drowej,	 która	 pracując	w	 podstawie	
mogłaby	składać	oferty	z	ceną	odpor-
ną	na	koszt	CO2;	

•	 połowę	potrzeb	 grzewczych	pokry-
wają	sieci	ciepłownicze,	dzięki	czemu	
popyt	nie	jest	tak	wrażliwy	na	tempe-
raturę. 
Co	jednak	istotne,	podobnie	jak	we	Fran-

cji,	w	Polsce	mamy	do	czynienia	z	jednym	
dominującym	sposobem	wytwarzania.	Na-
leży	pamiętać,	że	każde	źródło	ma	swoje	
wady	i	zalety.	Można	by	rzec,	że	na	Fran-
cuzach	mści	się	decyzja	o	oparciu	bezpie-
czeństwa	energetycznego	o	 jeden	rodzaj	
źródeł	–	monokultury	mają	tę	właściwość,	
że	jednostkowo	niewielki	problem	może	
objąć	znaczną	część	zasobów,	w	tym	przy-
padku	zagrażając	bezpieczeństwu	energe-
tycznemu.	Musimy	zatem	liczyć	się	z	tym,	
że	ceny	na	rynku	węgla	 i	uprawnień	do	
emisji	CO2	 będą	bezpośrednio	przekła-
dały	 się	 na	 ceny	 energii.	Ostatnie	mie-
siące	uwypuklają	tę	korelację.	Gdy	z	po-
czątkiem	2019	roku	średnia	cena	energii	
elektrycznej w Europie Środkowej zaczęła 
spadać,	Polska	znacząco	odbiegła	od	tren-
du,	wykazując	niemalże	liniową	zależność	
cen	energii	elektrycznej	względem	rosną-
cych	cen	uprawnień	do	emisji	CO2. War-
to	zauważyć,	że	także	temperatura	i	wiel-
kość	 zasobów	wodnych	mają	 ogromne	
znaczenie	w	przypadku	eksploatacji	blo-
ków	węglowych.	Zbyt	długie	okresy	suszy	
i	upałów	niosą	ze	sobą	ryzyko	wystąpienia	
problemów	z	chłodzeniem	siłowni	ciepl-
nych.	Rozwiązaniem	kwestii	wysokich	cen	
energii	elektrycznej	oraz	szansą	na	zmniej-
szenie	ryzyka	związanego	z	monokulturą	
węglową	w	polskiej	energetyce	może	być	
dywersyfikacja	miksu.	
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English summary
This	article	analyzes	the	impact	of	problems	with	the	sufficiency	of	the	French	
power	system	at	the	turn	of	2016/17	on	the	increase	in	European	electrici-
ty	prices.	The	important	role	of	the	simultaneous	occurrence	of	many	fac-
tors	is	noted,	the	most	important	of	which	are:	(i)	EDF	nuclear	power	plants	
shut	downs,	(ii)	increased	demand	for	electricity	due	to	low	temperatures	and	
a	large	proportion	of	electric	heating	in	France,	(iii)	lack	of	sufficient	support	
from	hydropower	sites.	The	concept	of	a	merit	order	is	explained	to	show	how	
the	above-mentioned	factors	directly	contributed	to	the	increase	in	electricity	
prices	in	France,	and	consequently	also	to	the	country's	energy	imports	and	
prices	throughout	Western	Europe.	There	is	a	brief	description	of	actions	tak-
en	by	the	French	government	to	reduce	the	risk	of	similar	situations	in	the	
future.	The	adverse	impact	of	monocultures	on	energy	security	is	indicated,	
with	reference	to	the	situation	of	coal	monoculture	in	Poland.	
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Człowiek – niewyczerpywalne 
paliwo energetyki. 
Sytuacja najmłodszych  
w sektorze energetycznym

Wprowadzenie
Szeroko	rozumiana	branża	energetyczno-paliwowa	stanowi	prawdopodob-
nie	najbogatszy	sektor	świata,	a	jeżeli	nie	najbogatszy,	to	znajduje	się	w	ści-
słej	czołówce	[1].	Ciężko	się	również	nie	zgodzić,	iż	należy	do	interesują-
cych.	Możliwości	rozwoju	zawodowego	w	tym	sektorze	są	przeogromne.

Poza	samym	faktem	podziału	na	powiązane	podsektory,	takie	jak	wy-
dobycie	paliw,	produkcja	energii	czy	jej	przesył,	w	każdym	z	nich	jest	za-
potrzebowanie	na	najróżniejszych	specjalistów	w	zakresie	biznesu	podsta-
wowego,	jak	i	niezbędnego	otoczenia	dostaw	oraz	usług	specjalistycznych.	
Kilkadziesiąt	lat	temu	sektor	energetyczny	w	Polsce	był	synonimem	pre-
stiżu,	rozwoju	i	miejscem	pracy,	które	dostarczało	niemałych	dochodów.	
Wówczas	w	sposób	szczególny	dbano	o	pracowników,	nawet	o	przyszłych,	
potencjalnych.
Elektrownie,	chcąc	zapewnić	sobie	odpowiednią	jakość	kadry,	wspierały	
najzdolniejszych	studentów	poprzez	finansowanie	im	stypendiów.	I	to	nie	
byle	jakich	stypendiów,	bo	nierzadko	pozwalały	one	na	samodzielne	utrzy-
manie	się.	Dodatkowo	można	było	uzyskać	stypendium	za	wyniki	w	na-
uce	na	uczelni,	co	sprawiało,	iż	studia	stawały	się	całkiem	niezłą	„pracą”,	
a	jednocześnie	miało	się	gwarancję	zatrudnienia	w	elektrowni,	ponieważ	
taki	był	warunek	uzyskania	od	niej	stypendium.	Pomysł	wydaje	się	ide-
alny	–	niewielkimi	nakładami	finansowymi	zapewniano	sobie	najlepszą	
kadrę	z	możliwych	do	pracy	w	elektrowniach	oddalonych	od	aglomeracji	
miejskich,	gdzie	samodzielnie	prawdopodobnie	niewielu	absolwentów	wy-
brałoby	się	do	pracy.

Światowa	energetyka	przechodzi	kryzys.	Słowo	„problem”	stało	się	syno-
nimem	słowa	„energetyka”.	Społeczeństwo	chętnie	korzysta	z	udogodnień,	
jakie	oferuje	sektor	energetyczny:	energię	elektryczną,	ciepło	czy	paliwa,	
jednak	wszystkie	negatywne	efekty	wynikające	z	pracy	elektrowni	przypi-
sywane	są	branży	energetycznej,	co	jest	po	części	zgodne	z	prawdą.	Z	jednej	
strony	daje	to	ogromne	szanse	i	możliwości	świeżo	upieczonym,	ambitnym	
specjalistom,	z	drugiej	jednak	strony	jest	powodem	ogromnych	ograniczeń	
i	wymagań,	sprostanie	którym	nie	jest	łatwe.	Nadrobienie	straconych	lat	

i	transformacja	sektora	mająca	na	celu	
naprawę	błędnych	decyzji	z	przeszłości	
może	okazać	się	bolesna.	W	czym	wła-
ściwie	leży	problem?

To, o czym teraz się mówi…
Pierwszym,	co	przychodzi	na	myśl,	może	
być	energy-mix.	Energetyka	na	 świecie	
się	 zmienia,	 trendy	 idą	w	kierunku,	 za	
którym	nasz	kraj	nie	nadąża.	Polska	wę-
glem	stoi,	czy	nam	się	to	podoba,	czy	nie.	
W	krajach	zachodniej	Europy	gaz	ziemny	
już	staje	się	uznawany	za	paliwo	„brudne”,	
zakazane	w	niektórych	miastach	do	użyt-
kowania	w	celach	grzewczych	w	nowobu-
dowanych	budynkach	oraz	w	przypadku	
poważniejszych	renowacji	[2].	W	Polsce	
jako	walkę	ze	smogiem	uznajemy	zamia-
nę	starych	kotłów	węglowych	na	nowe.	Co	
więcej,	dopłacamy	do	tego.	Coś	co	na	Za-
chodzie	nawet	nie	jest	brane	pod	uwagę,	
u	nas	jest	przedmiotem	wsparcia.	W	przy-
domowych	kotłach	nadal	 często	 lądują	
śmieci,	 a	największym	sukcesem	ostat-
nich	lat	jest	zakaz	palenia	węgla	–	nieste-
ty	tylko	w	Krakowie	[3].	Takie	działania	
są	powodem	czerwonej,	brudnej	plamy	
na	 smogowej	 mapie	 Europy	 o	 nazwie	 
Polska	[4].	
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Na	zachodzie	rezygnują	z	elektrowni	wę-
glowych,	wycofują	te	bloki	z	użytkowania	
i	inwestują	ogromne	pieniądze	w	odnawial-
ne	źródła	energii	[5].	W	Polsce,	najszumniej	
omawiany	projekt	kolejnej	elektrowni,	to	
jednostka	węglowa,	która	i	tak	powstałaby	
nie	wcześniej	niż	w	2024	roku.	Może	nie	
byłoby	w	tym	nic	złego,	gdyby	był	to	wybór	
podyktowany	względami	ekonomicznymi.	
Problem	polega	na	tym,	że	nasza	energe-
tyka	ponownie	coraz	więcej	ma	wspólne-
go z gospodarką centralnie planowaną, niż 
rynkową.	Sektor	energetyczny	jest	kluczo-
wy dla gospodarki, jednak każda kolejna 
inwestycja w nowe elektrownie węglowe 
i	utrzymanie	wsparcia	nierentownych	ko-
palni	naszej	gospodarce	szkodzi.	Efektem	
jest	wysoka	cena	energii	elektrycznej	lub	
finansowanie	nierentownych	działań	przez	
różne	podmioty	Skarbu	Państwa,	co	z	kolei	
wymusza	mniejsze	wydatki	w	innych	sek-
torach gospodarki.

Decyzje	podejmowane	przez	ostatnie	kil-
kadziesiąt lat spowodowały, iż sektor ener-
getyczny	znalazł	się	w	niełatwym	położeniu.	
Brak	dywersyfikacji	źródeł	oraz	uzależnie-
nie się od jednego typu paliwa przyczyni-
ły	się	do	nieproporcjonalnie	mocnej	pozycji	
związków	zawodowych	w	górnictwie,	któ-
re od lat wykorzystują zaistniałą sytuację. 
Dalsze	utrzymywanie	wsparcia	dla	nieren-
townych kopalni, jednocześnie konieczność 
wycofywania	się	ze	spalania	węgla	z	uwa-
gi	na	odmienny	kierunek	działań	Unii	Eu-
ropejskiej, a także konieczność dywersyfi-
kacji	dostaw	gazu	są	powodem	ogromnych	
kosztów,	które	będą	musiały	być	poniesione	
w	stosunkowo	krótkim	okresie	[6].

Nie	wspomnę	już	o	potrzebie	wdrażania	
OZE,	chociaż	w	tym	przypadku	mamy	tro-
chę	z	górki,	ponieważ	bierzemy	to,	co	udało	
się	wypracować	innym	krajom	przez	ostat-
nie	20	lat.	Ma	to	jednak	drugie,	negatywne	
oblicze	–	stajemy	się	biorcą	technologii,	na	
której	zarabiają	teraz	te	kraje,	które	posta-
wiły	na	ich	rozwój	przed	laty.	Posiadamy	
wielu	bardzo	dobrych	specjalistów	z	zakre-
su	energetyki	węglowej,	posiadamy	nowo-
czesne	zakłady	w	znacznym	stopniu	zwią-
zane	z	energetyką	węglową,	zapominamy	
jednak, że ten rodzaj wytwarzania to już 
pieśń	przeszłości…	od	dobrych	kilku	lat.

Liderem	w	zakresie	technologii	wia-
trowych	ani	słonecznych	nie	będziemy,	
to	już	raczej	przesądzone.	Jesteśmy	za-
tem	skazani	na	import	tych	rozwiązań	

z zagranicy. Wciąż jednak energetyka przyszłości jest nieokreślona w peł-
ni.	Zatem,	o	ile	nie	jesteśmy	w	stanie	nadrobić	strat	w	przypadku	tych	doj-
rzałych	technologii,	możemy	dołączyć	do	wyścigu	o	kolejne	innowacyjne	
rozwiązania.

W	tym	momencie	jednak	zmierzamy	pod	wiatr,	a	zmagania	mające	na	
celu	doprowadzić	do	osiągnięcia	celu	OZE	na	rok	2020	są	spowodowane	
przede	wszystkim	możliwą	perspektywą	wysokich	kosztów,	które	należa-
łoby	ponieść	na	statystyczny	transfer	zielonej	energii.

G ł ębsze oblicze energetycznych problemów
Bezsprzecznie	jesteśmy	uzależnieni	od	energetyki	węglowej,	w	znacznym	
stopniu	przynajmniej	przez	kolejne	20–30	lat	[7].	Coraz	bardziej	wzrasta	
świadomość	konieczności	transformacji	w	kierunku	niskoemisyjnej,	odna-
wialnej	energii.	Mam	jednak	wrażenie,	że	tak	bardzo	skupiamy	się	na	tym,	
iż	z	energetyki	węglowej	trzeba	będzie	się	wycofać,	że	zapominamy	o	tym,	
iż	mimo	wszystko	trzeba	będzie	ją	jeszcze	przez	wiele	lat	utrzymać.	Doty-
czy	to	jednak	nie	tylko	bloków	węglowych,	ale	też	gazowych	i	wszystkich	
innych	konwencjonalnych,	które	istnieją	lub	dopiero	powstaną,	i	będą	mo-
gły	stanowić	stabilne	źródło	energii	elektrycznej	oraz	rezerwy	w	systemie.	
Wydaje	się,	że	kadra	menedżerska	elektrowni	zdaje	sobie	sprawę	z	koniecz-
ności	utrzymania	sterowalnych	jednostek	przy	życiu	i	dokładnie	analizuje	
sytuację	także	najstarszych	bloków.	Zapominamy	jednak	o	czymś	innym,	
równie	ważnym	w	kontekście	utrzymania	tych	jednostek	przy	życiu	–	za-
łodze.	W	tym	przypadku	problem	jest	dość	złożony	i	składa	się	z	wielu	ele-
mentów,	z	których	prawdopodobnie	każdy	wymaga	poprawy.

Pierwszy etap, a więc przygotowanie odpowiedniej 
kadry
Szkolenie	nowej	kadry	na	potrzeby	energetyki	możemy	podzielić	na	kil-
ka	etapów.

Niewątpliwie	pierwszym,	podstawowym	elementem	jest	zachęcenie	zdol-
nych	maturzystów	do	wybrania	kierunków	związanych	z	energetyką.	Ten	
proces	 jest	 jednak	prostszy	niż	 się	może	wydawać.	Kandydat	kieruje	 się	
w	większości	przypadków	trendami	lub	po	prostu	progiem	punktowym.	
Poza	takimi	kierunkami,	jak	informatyka,	która	jest	wszechobecna	od	naj-
młodszych	lat	życia	obecnych	maturzystów,	energetyka	bezsprzecznie	sta-
ła	się	tematem	popularnym	na	arenie	międzynarodowej	i	coraz	więcej	osób	
przykłada	wagę	do	tego,	w	jaki	sposób	jest	wytwarzana	energia	elektryczna.	
Jest	to	niewątpliwie	zaleta,	którą	sektor	energetyczny	może	wykorzystać	na	
swoją	korzyść.	Jednak	druga	kwestia	to	progi	punktowe.	Najlepszy	uczeń	
będzie	starał	się	dostać	na	kierunek,	gdzie	próg	jest	możliwie	najwyższy.	To	
najprostszy	wskaźnik	prestiżu	oraz	ewentualnych	perspektyw	po	zakończe-
niu	studiów.	Jak	zatem	kształtują	się	progi	na	kierunki	energetyczne	na	pol-
skich	uczelniach	technicznych?	Progi	w	ujęciu	procentowym	dla	ostatnich	 
5 lat zostały przedstawione na rys. 1.	Odniesieniem	jest	maksymalna	możli-
wa	do	zdobycia	liczba	punktów	na	danej	uczelni.

Ujęcie	procentowe	może	wskazać	pewien	trend,	jednak	nie	jest	do	końca	
precyzyjne, ponieważ na każdej z uczelni jest inny przelicznik punktowy. 
Przykład	został	wskazany	w	Tabeli 1.	Jak	wynika	z	danych,	taki	sam	wynik	
na	maturze	daje	zdecydowanie	więcej	punktów	na	Politechnice	Śląskiej	
niż	Warszawskiej.	Ponadto	warto	wskazać,	iż	na	Politechnice	Śląskiej	wy-
niki	z	matury	podstawowej	i	rozszerzonej	się	sumują	[8],	podczas	gdy	na	
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Politechnice	Warszawskiej	są	zamienne	(liczy	się	lepszy,	a	wynik	z	matury	
podstawowej	jest	mnożony	przez	współczynnik	0,5)	[9].

Warto	także	zaznaczyć,	że	w	przypadku	Politechniki	Śląskiej	wystarczy	ma-
tura	podstawowa	i	rozszerzona	z	matematyki,	aby	uzyskać	komplet	punktów.	
Jak	zatem	widać	na	przykładzie,	sam	wynik	procentowy	jest	nieco	wypaczony.

Aby	lepiej	opisać	poziom	wymagań,	łatwiej	będzie	pokazać	to	na	przykła-
dzie	wyników	z	matur.	Nie	da	się	jednak	wprost	stwierdzić,	ile	punktów	z	ma-
tur	należy	uzyskać,	aby	dostać	się	na	kierunek	energetyczny	na	danej	uczelni,	
ponieważ	konfiguracji	punktowych,	które	to	umożliwiają,	jest	wiele.	Należy	
zatem	przyjąć	pewne	założenia.

W	analizie	opieram	się	na	założeniu,	iż	osiągnięcie	wyniku	większego	niż	
80–90	proc.	z	matury	podstawowej	z	matematyki	dla	kandydata	na	studia	tech-
niczne	nie	powinno	stanowić	większego	problemu.	Zatem	w	przypadku,	gdy	jest	
możliwość	dostania	się	na	studia	techniczne	dzięki	wynikom	z	matury	podsta-

Rysunek 1

Progi przyjęcia na studia energetyczne na najlepszych uczelniach w Polsce. 
Źródło: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, 
Politechnika Śląska
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Tabela 1. Procentowo wyrażona liczba punktów uzyskiwana za dany wynik  
z matur z matematyki

Źródło: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska

Wynik z matury  
z matematyki Politechnika Śląska Politechnika Warszawska

Podstawowa 100%
60% 22,2%

Rozszerzona 0%

Podstawowa 100%
80% 22,2%

Rozszerzona 50%

Podstawowa 100%
100% 44,4%

Rozszerzona 100%

wowej, zostaną one uwzględnione w pierw-
szej kolejności, a jedynie w przypadku nie-
wystarczającej	liczby	punktów	będą	brane	
pod	uwagę	matury	rozszerzone.

Wyniki	 z	matur	 potrzebne,	 aby	 do-
stać się na kierunek energetyczny zosta-
ły przedstawione w Tabeli 2, dla roku 2015 
oraz 2019. Wyniki zostały dostosowane 
w	taki	sposób,	iż	wszystkie	matury	na	da-
nym	poziomie	są	równoważne,	tzn.	gdy	
możliwe	jest	przekroczenie	progu	punk-
towego w przypadku uzyskania 100 proc. 
z	matematyki	i	0	proc.	z	fizyki	lub	50	proc.	
z	matematyki	i	fizyki,	pod	uwagę	jest	bra-
na	ta	druga	opcja.	Inaczej	mówiąc,	uzy-
skane punkty zostają rozłożone na wszyst-
kie	przedmioty	w	takim	samym	stopniu.

Na	Politechnikę	Warszawską	jest	przyj-
mowanie	około	120	studentów,	natomiast	
na	AGH	około	180	studentów.	Można	za-
tem	 uznać,	 iż	 300	 studentów	musiało	
w 2015 roku spełnić dość przyzwoite wa-
runki,	aby	dostać	się	na	studia.	Nie	da	się	
jednak ukryć, iż trend jest zniżkowy.

Obecnie	już	nawet	na	Akademię	Gór-
niczo-Hutniczą,	która	jest	drugą	najlepszą	
uczelnią techniczną w kraju pod wzglę-
dem	poziomu	na	kierunku	energetyka	we-
dług	rankingu	„Perspektywy”,	wystarczy	 
20–30	proc.	z	matur	rozszerzonych,	aby	
dostać się na kierunki energetyczne.

Jeśli	chodzi	o	Politechnikę	Warszaw-
ską,	można	uznać,	iż	próg	w	2019	r.	jest	
zadowalający,	jednak	mimo	wszystko	ma-
leje.	Patrząc	na	pozostałe	progi	na	Poli-
technice Warszawskiej, energetyka za-
czyna	 tracić	 swoją	pozycję,	 szczególnie	
na	rzecz	kierunków	związanych	z	infor-
matyką.

Niezbyt	zadowalająco	wygląda	jednak	
sytuacja	na	Politechnice	Śląskiej,	gdzie	aby	
się dostać na kierunek energetyczny, wy-
stawrczy	po	prostu	zdać	maturę.	Zatem	
każdy	chętny	jest	przyjmowany.	Przypo-
mnę	tylko,	że	jest	to	uczelnia	plasowana	
w	najlepszej	czwórce,	jeśli	chodzi	o	kieru-
nek energetyka.

Jakie	są	więc	przyczyny	takiego	stanu	
rzeczy?	Przede	wszystkim	stosunek	liczby	 
miejsc	do	zainteresowania.	Model	finan-
sowania uczelni wyższych powoduje, iż 
niektóre	jednostki	decydują	się	masowo	
przyjmować	 studentów,	 przez	 co	progi	
tracą	na	znaczeniu.	Druga	sprawa	to	jed-
nak	zainteresowanie,	które	–	jak	wynika	
z	progów	–	maleje.
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Tabela 2. Wyniki matur umożliwiające zakwalifikowanie się na kierunki energetyczne na polskich uczelniach

¹  Poziom rozszerzony oraz podstawowy są zamienne, tzn. nie można uzyskać jednocześnie punktów z obu poziomów. Poziom podstawowy jest ważony 
współczynnikiem 0.5, natomiast poziom rozszerzony współczynnikiem 1. Pod uwagę brany jest lepszy wynik. Z tego powodu, przy obowiązujących w tych latach 
progach, nie jest możliwe dostanie się na studia energetyczne na Politechnice Warszawskiej nawet przy uzyskaniu 100 proc. z matur podstawowych, więc nie są 
one brane pod uwagę

²  Fizyka i matematyka są zamienne. Oznacza to, że nie ma konieczności pisania poziomu rozszerzonego z dwóch przedmiotów, ponieważ liczy się tylko ten lepszy. 
Uzyskanie jednocześnie z obu przedmiotów poziomu np. 50 proc. stanowi tyle samo, co uzyskanie 50 proc. z jednego z nich. Przy czym liczy się suma matury 
rozszerzonej i podstawowej. Zatem w analizowanym przykładzie więcej punktów będzie z matury z matematyki, ponieważ brana jest również pod uwagę matura 
podstawowa. Dlatego nie jest konieczne pisanie obu matur, tj. z matematyki i fizyki

³ Język obcy nie jest w ogóle brany pod uwagę. Granica 30 procent wynika z minimalnej liczby punktów koniecznych do zdania egzaminu maturalnego

Rok Uczelnia Matematyka  
podstawowa

Matematyka 
rozszerzona

Fizyka  
rozszerzona

Język  
podstawowy

Język  
rozszerzony

2015

Politechnika 
Warszawska ND¹ 77 77 ND¹ 77

AGH 100 55 ND2 100 55

Politechnika 
Wrocławska 100 21 21 100 21

Politechnika Śląska 60 0 0 30³ 0

2019

Politechnika 
Warszawska ND¹ 73 73 ND1 73

AGH 100 20/30 ND2 100 20/30

Politechnika 
Wrocławska 100 5 5 100 5

Politechnika Śląska 30 0 0 30³ 0

Etap drugi – zachęcenie lub 
zniechęcenie
Kierunki	 okołoenergetyczne	 na	 uczel-
niach	rozwijają	się	w	jeszcze	wolniejszym	
tempie	niż	polska	energetyka	w	stosunku	
do	Zachodu.	Weźmy	przykład	AGH.	Jako	
jedna z niewielu uczelni zdecydowała się 
uruchomić	kierunek	związany	z	energe-
tyką	odnawialną.	Należy	pochwalić	taką	
decyzję,	pytanie	jednak	brzmi,	dlaczego	
tak	późno	i	co	w	tym	czasie	robią	pozo-
stałe	uczelnie?	Oczywiście	kontrargumen-
tem	może	być	fakt,	iż	na	kierunkach	ener-
getycznych istnieją specjalności związane 
z energetyką odnawialną. Z doświadcze-
nia	jednak	wiem,	że	największą	różnicą	
pomiędzy	 specjalnościami	związanymi	
z energetyką konwencjonalną i odna-
wialną	jest	ich	nazwa.	Program	różni	się	
w	niewielkim	stopniu,	a	często	przedmio-
ty	dodatkowo	dobierane	przez	studentów	

jednej	specjalności,	to	przedmioty	obowiązkowe	dla	drugiej	specjalności.	Nie	
byłoby	w	tym	nic	złego,	można	byłoby	to	nawet	uznać	za	chęć	rozwoju	i	po-
szerzenia	wiedzy,	gdyby	nie	fakt,	że	w	obrębie	wybranej	specjalności	ofer-
ta	programowa	jest	tak	ograniczona,	że	po	prostu	nie	ma	w	czym	wybierać.

Kolejna	kwestia	to	przestarzały	materiał	oraz	system	nauczania.	Oczywiście,	
że w warunkach polskich wiedza dotycząca jednostek węglowych jest podsta-
wą	i	powinien	ją	posiadać	każdy	inżynier	energetyk,	chociażby	z	uwagi	na	ko-
nieczność	zrozumienia	charakteru	ich	współpracy	z	systemem.	Jednak	trend	
i	nacisk	na	rozwój	i	naukę	o	nowoczesnych	technologiach,	które	obecnie	są	
wdrażane,	ale	także	o	tych,	które	mogą	być	wdrażane,	jest	za	mały.

Ponadto	bardzo	mało	czasu	poświęca	się	na	rzeczy,	które	są	podstawą	
w	pracy	menedżera-inżyniera	w	obecnych	czasach,	a	więc	szeroko	pojęta	
ekonomia	i	prawo.	Studia	wyższe	powinny	przygotowywać	również	do	peł-
nienia	funkcji	zarządczej.	Dla	jasności,	nie	twierdzę,	iż	taka	wiedza	nie	jest	
przekazywana.	Jednakże	jej	ilość,	a	także	nacisk	na	nią	jest	niewspółmierny	
do	tego,	jak	wiele	wymaga	się	z	przedmiotów	często	abstrakcyjnych	i	nie-
związanych z codzienną pracą w energetyce.

Co	więcej,	podział	studiów	na	studia	inżynierskie	i	magisterskie	jest	nie-
przemyślany.	Na	pierwszym	stopniu,	który	powinien	przygotowywać	do	pracy,	 
naucza	się	przede	wszystkim	teorii.	Na	drugim	stopniu,	który	powinien	rozwi-
jać	wiedzę	teoretyczną,	przygotowując	kandydatów	do	pracy	naukowej,	część	
realizowanych	przedmiotów	obejmuje	podobny	materiał	do	tych,	przedstawia-
nych	w	trakcie	studiów	pierwszego	stopnia,	aby	osoby,	które	zmieniły	branżę,	
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były	w	stanie	„nadążyć”.	W	konsekwencji	studiowanie	tego	samego	kierunku	
na	drugim	stopniu	mija	się	z	celem,	ponieważ	poza	samym	tytułem	nie	wią-
że	się	ze	znacznym	rozwojem,	a	na	pewno	nie	takim,	jakiego	można	byłoby	
oczekiwać.

Kolejnym	problemem	jest	kwestia	samej	możliwości	wyboru	swojej	ścieżki	
rozwoju.	Jak	wspomniałem,	energetyka	to	bardzo	obszerna	branża	z	możli-
wością	pracy	w	wielu	różnych	gałęziach.	Mimo	to	polskie	uczelnie	nie	dają	
studentowi	możliwości	obrania	indywidualnej	ścieżki	kształcenia,	tzn.	wy-
boru	przedmiotów,	które	są	zgodne	z	jego	zainteresowaniami.	Obecnie	około	 
85	proc.	realizowanych	przez	studenta	przedmiotów	jest	narzucona.	To	spra-
wia,	że	tak	naprawdę	ścieżka	nauki	jest	z	góry	określona.	W	USA	i	krajach	
Europy	Zachodniej	jest	zupełnie	odwrotnie.	Wybór	ponad	połowy	przed-
miotów	leży	w	gestii	studenta,	który	ustala	plan	wraz	ze	swoim	opiekunem	
naukowym.	Dzięki	temu	każdy	ma	możliwość	określenia	własnej	ścieżki	
rozwoju,	a	jednocześnie	ma	wsparcie	i	krytyczną	ocenę	swoich	wyborów	ze	
strony	osoby	doświadczonej.	W	tej	kwestii	wydaje	się,	że	najlepszym	roz-
wiązaniem	byłoby	zwiększenie	suwerenności	wyborów	studentów,	ale	jedno-
cześnie	oferowany	przez	uczelnie	program	kształcenia	powinien	być	zrewi-
dowany	i	najlepiej	przedyskutowany,	zarówno	z	absolwentami,	jak	i	branżą	
energetyczną,	czyli	potencjalnymi	pracodawcami.

Skoro	już	o	pracodawcach	i	uczelniach	mowa,	warto	wspomnieć	o	ich	współ-
pracy.	Jednak	nie	w	kontekście	przeprowadzania	analiz	czy	wykonywania	badań	
na	potrzeby	przedsiębiorstw,	a	współudziale	w	procesie	kształcenia.	Ten	aspekt	
jest	również	doskonale	rozpoznany	na	Zachodzie.	Niestety	do	nas	jeszcze	nie	
dotarł,	a	przynajmniej	nie	do	branży	energetycznej.	Sytuacja	na	Zachodzie	wy-
gląda	następująco.	Pośród	wielu	przedmiotów	znajduje	się	tzw.	projekt.	Polega	
to	na	tym,	iż	studenci	dzieleni	są	na	kilkuosobowe	grupy,	a	do	każdej	z	nich	zo-
staje	przydzielony	przedstawiciel	jednej	z	firm	z	branży,	który	przedstawia	im	
realny	problem	do	rozwiązania,	a	następnie	koordynuje	ich	działanie	i	wspiera	
w	znalezieniu	rozwiązania	lub	przeprowadzeniu	analizy.	Studenci	operują	na	
realnych danych, a wyniki przez nich uzyskane, jeżeli przyniosły oczekiwany 
efekt,	są	wykorzystywane	do	wdrożenia	opracowanych	rozwiązań.	U	nas	także	
istnieje	coś	takiego,	jak	projekt.	Różnica	polega	jednak	na	tym,	że	student	jest	
skazany	na	siebie	i	w	znacznej	większości	przypadków	rozważania	przez	niego	
prowadzone	są	czysto	teoretyczne	i	oderwane	od	rzeczywistości.	Czy	może	być	
inaczej?	Nie	jest	to	prosta	sprawa,	ponieważ	firmy	nie	chcą	udostępniać	swoich	
danych	do	badań,	a	jak	już	chcą,	to	proces	ten	trwa	tak	długo,	że	najzwyczaj-
niej	w	świecie	studentowi	kończy	się	semestr,	a	pracę	należy	oddać.	Oczywiście,	
student	mógłby	się	tym	zainteresować	np.	rok	wcześniej,	jednak	brak	odgórnej	
organizacji tego typu przedsięwzięcia jedynie utrudnia i wydłuża proces.

Brak	zainteresowania	studentami	energetyki	ze	strony	sektora	mobilizuje	
inne	firmy	do	przejmowania	tych	najzdolniejszych.	Poza	ogromnymi	korpo-
racjami,	które	rok	w	rok	inwestują	w	najmłodszych	i	najzdolniejszych,	cze-
kają	także	mniejsze	firmy,	głównie	z	branży	informatycznej.	I	niestety	nie	
jest	to	jedynie	ostrzeżenie,	to	proces,	który	trwa.

Na	potrzeby	artykułu	przeprowadziłem	krótką	ankietę	wśród	studentów	
ostatniego	roku	energetyki.	W	ankiecie	zapytałem	o	kwestie	oczekiwań,	chęci	
pracy	w	branży	energetycznej,	obecnej	sytuacji	zawodowej,	itp.	Niektóre	wy-
niki	są	niepokojące,	a	jednym	z	nich	jest	właśnie	udział	studentów	energety-
ki	pracujących	w	branży	energetycznej	–	nieco	poniżej	50	proc.	Zatem	ponad	
połowa	studentów	rezygnuje	z	pracy	w	branży,	w	której	są	wykształceni.	Co	
więcej,	1/3	pracuje	obecnie	w	sektorze	IT.	Problem	zatem	dla	branży	energe-
tycznej	jest	ogromny.	Jednostki,	które	powinny	być	w	pierwszej	kolejności	za-
interesowane	absolwentami	kierunków	energetycznych,	a	więc	elektrownie,	
wydają	się	niezbyt	interesować	losami	absolwentów.	Status	elektrowni	jako	
pracodawcy	na	przestrzeni	ostatnich	kilkudziesięciu	lat	zmienił	się	drama-

tycznie.	Od	oczywistego	kierunku	przed	
30–40	laty	dla	absolwentów	studiów	tech-
nicznych, aż do statusu jednostki przesta-
rzałej	i	zapomnianej.	Problem	jednak	po-
lega	na	tym,	iż	ten	brutalny	opis	niewiele	
różni	 się	 od	 rzeczywistości,	 natomiast	
sami	decydenci	w	elektrowniach	pozostają	
w przeświadczeniu, że nowa kadra przyj-
dzie	sama.	Niestety,	nie	przyjdzie.	Chcąc	
zapewnić	sobie	odpowiedniej	jakości	ka-
drę	musiałyby	one	konkurować	z	najwięk-
szymi	korporacjami	świata.	Obecnie	jed-
nak	nie	próbują	one	nawet	przekonywać	
do	siebie,	np.	poprzez	udział	w	targach	
pracy	dla	absolwentów.	

Sytuacja	jest	trochę	lepsza	w	centralach	
grup	energetycznych	(firmach	matkach).	
Ich	struktura	jest	coraz	bardziej	zbliżo-
na	 do	 międzynarodowych	 korporacji,	
w	związku	z	czym	są	bardziej	świadome	
potrzeb	pracownika.	Jednak	z	uwagi	na	
państwowy	charakter	większości	przed-
siębiorstw,	wciąż	ich	podejście	jest	mało	
efektywne.	Często	staże	to	po	prostu	pu-
ste	stanowiska,	nierzadko	nie	oferujące	
w	zasadzie	nic,	poza	wpisem	do	CV.	Moim	
zdaniem,	najgorszym	co	może	być	w	pra-
cy,	to	po	prostu	brak	jakiejkolwiek	pra-
cy.	Specjaliści	wolą	wykonać	zadanie	sami	
w	dwie	godziny,	zamiast	nauczyć	lub	po-
móc	przy	tym	nowo	zatrudnionemu	pra-
cownikowi,	ponieważ	mogłoby	to	zająć	
więcej czasu, a jednocześnie jest to kło-
potliwe	i	wymaga	dodatkowego	zaangażo-
wania.	W	niektórych	przypadkach	może	
się to wiązać z koniecznością poświęce-
nia dodatkowego czasu na rzecz szkolenia 
najmłodszych,	za	co	zwykle	specjaliści	nie	
otrzymują	dodatkowego	wynagrodzenia.	
Kadra	zarządzająca	zapomina	jednak,	że	
z	każdym	kolejnym	razem	młodszy	spe-
cjalista	będzie	coraz	efektywniej	wyręczał	
starszego	specjalistę	w	pracy,	dzięki	czemu	
ten	drugi	będzie	mógł	się	skupić	na	klu-
czowych	zadaniach,	a	jednocześnie	młod-
szy	dostanie	możliwość	rozwoju.	W	dłuż-
szej	perspektywie	zatem	jest	to	sytuacja	
korzystna	dla	obu	stron.	

Innym	aspektem	jest	brak	chęci	pomo-
cy,	który	może	wynikać	z	obawy	o	wła-
sne	stanowisko	i	fakt,	że	młody,	ambitny	
pracownik	może	okazać	się	po	niedłu-
gim	czasie	bardziej	wartościowy.	W	kon-
sekwencji	proces	wdrożenia	może	trwać	
bardzo	długo,	a	brak	obowiązków,	czego	
efektem	jest	poczucie	braku	przydatności	
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i	braku	rozwoju	osobistego,	skłania	naj-
młodszych	pracowników	do	poszukiwa-
nia	tych	możliwości	w	innych	firmach,	
niekoniecznie	 w	 branży.	 Tutaj	 warto	
przytoczyć kolejną statystykę z prze-
prowadzonej	przeze	mnie	ankiety.	Pra-
wie	95	proc.	absolwentów	byłaby	gotowa	
zmienić	 sektor,	gdyby	zaoferowano	 im	
lepsze	warunki	umowy.	Wynika	z	tego	
zatem	wprost,	że	jeżeli	pracodawcy	nie	
zaczną	dbać	o	rozwój	i	dobre	samopoczu-
cie	najmłodszych	pracowników,	te	naj-
zdolniejsze i potencjalnie najcenniejsze 
w	kontekście	przyszłej	pracy	osoby	będą	
szukać	nowego	miejsca.	Czasy,	jakie	pa-
miętają	doświadczeni	energetycy,	tj.	po-
czucie odpowiedzialności, prestiż i trwa-
łość	branży,	już	minęły.	Jeżeli	podejście	
do	pracownika	nie	zacznie	przypominać	
standardów	obowiązujących	w	najbar-
dziej rozwiniętych krajach i sektorach, 
kadra	w	energetyce	będzie	nieustannie	
tracić jakość.

Należy	sobie	 jednak	zdać	sprawę,	 iż	
nie	 jest	 to	 tylko	problem	absolwentów,	
ponieważ	ci	najlepsi	bez	problemu	znaj-
dą	pracę	 i	pasję	w	 innym	sektorze	go-
spodarki	lub	po	prostu	zdecydują	się	na	
wyjazd	za	granicę.	We	wspomnianej	an-
kiecie	aż	75	proc.	absolwentów	już	teraz	
rozważa	zmianę	sektora	lub	wyprowadz-
kę.	O	ile	konkurować	w	kwestii	finanso-
wej	m.in.	z	branżą	IT	może	nie	być	łatwo,	
o	tyle	przekonanie	do	siebie	studentów	po-
przez zaangażowanie ich w ciekawe pro-
jekty	wydaje	się	rozwiązaniem	dostępnym	
od	ręki.	Wymaga	to	pewnych	działań	or-
ganizacyjnych	i	trochę	nakładów	finanso-
wych,	co	powinno	być	jednak	oczywiste	
dla	każdego	menedżera.	Nigdzie	i	nigdy	
zysków	bez	inwestycji	się	nie	osiągnie.

Kto na ratunek?
Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? 
Tak	naprawdę	wszystko	po	trochu.	Zaczy-
nając	od	braku	wspomnianej	współpracy	
uczelni	z	przemysłem	–	co	bezpośrednio	
przekłada	się	na	mniejszą	atrakcyjność	
kierunku	i	mniejsze	możliwości	rozwoju,	
poprzez	przestarzały	program	nauczania,	
brak	wsparcia	w	okresie	studiów	w	postaci	
ciekawych	praktyk	i	stażów,	aż	do	stosun-
kowo	kiepskich	warunków	zatrudnienia	
na początku kariery zawodowej.

Co	zatem	można	zmienić,	od	czego	zacząć,	aby	zmienić	ten	niepokojący	
trend?	Nie	chcę	wskazywać	winnego,	a	także	nie	twierdzę,	iż	podejście	stu-
dentów	jest	nieskazitelne.	Jednak	tą	dojrzalszą	część	czytelników	zachęcam	
do	przypomnienia	sobie	okresu	studenckiego	i	wartości,	którymi	się	czło-
wiek	wtedy	kieruje.	Przebudowa	całego	systemu	edukacji	i	wdrażania	naj-
młodszych	w	etap	pracy	wydaje	się	tak	samo	trudna	i	czasochłonna	jak	prze-
budowa	struktury	wytwarzania	w	Polsce.	Małymi	krokami	można	jednak	
osiągnąć	bardzo	wiele:
•		od	zmiany	podejścia	do	studenta	i	opracowania	lepszego,	zgodnego	z	obec-
nymi	trendami	systemu	nauczania,

•		przez	podjęcie	współpracy	z	przemysłem	w	ramach	przedmiotów	uczel-
nianych,

•		aż	po	chęć	nauki	i	zainteresowanie	losem	tych,	którzy	w	przyszłości	będą	
stanowić	o	jakości	polskiej	branży	energetycznej.
Sytuacja	kadrowa	w	energetyce	nie	jest	najlepsza,	ale	wciąż	możliwa	do	

unormowania.	Rynek	pracy	potrzebuje	wielu	specjalistów	w	różnych	bran-
żach,	dlatego	bez	reakcji	ze	strony	pracodawców	najzdolniejsi	zaczną	przeno-
sić	się	do	innych,	bardziej	atrakcyjnych	sektorów.	Pasja	wśród	najmłodszych	
energetyków	istnieje	tak	samo,	jak	miało	to	miejsce	przed	kilkudziesięciu	laty.	
Jednak	bez	odpowiedniego	wsparcia	ze	strony	doświadczonych	energetyków,	
ta	pasja	może	zanikać.	Celem	powinien	być	jej	rozwój,	a	nie	skuteczne	tłumie-
nie.	Warto	zatem	dawać	najmłodszym	odpowiednie	szanse	rozwoju	i	pozwo-
lić	im	traktować	to	jako	pasję,	a	nie	pracę,	którą	po	prostu	trzeba	wykonać.

To	na	tych,	którzy	obecnie	piastują	wysokie	stanowiska,	spoczywa	odpo-
wiedzialność,	aby	zagwarantować	odpowiednie	zastępstwo	obecnej	kadry	na	
przyszłe lata. 

Na	zakończenie	przytoczę	stwierdzenie	osoby	dużo	bardziej	doświadczonej	
ode	mnie,	które	w	2019	roku	ukazało	się	w	wywiadzie	w	jednym	z	czasopism	
branżowych:	„Kadra	musi	być	kierowana,	nadzorowana	i	rozliczania,	mieć	
perspektywę	–	tego	brakuje”.
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English summary
The increasing public awareness of environmental protection is the cause of many changes 
which have a particular impact on the energy sector. The 21st century has undoubtedly 
become a period of enormous changes, and perhaps even a revolution in the way energy is 
produced. This is an exceptional period, however, not only in this respect. Broad access to 
information offers enormous opportunities for self-development. More and more studies on 
the effectiveness of learning and working are being published. Awareness is also growing in 
terms of the employer's approach to the employee.

In the case of pro-environmental measures, the Polish energy sector, regardless of will-
ingness, is forced to change towards renewable energy. Nonetheless, the working conditions 
and approach to the employee result exclusively from the will of the management. The situ-
ation of Polish universities is also unfavourable, especially technical universities, which for 
years have not even been on the lists of the best universities in the world. Moreover, energy 
faculties, as well as the sector itself, are going through a crisis in comparison to other devel-
oping branches of the economy.

The article indicates the possible reasons for this state of affairs, and also proposes 
directions for actions possible in the near future, which could be an impulse for change. 

Ú
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Relacja z 24. Światowego 
Kongresu Energetycznego

Krystian Kowalewski,
Dyrektor PK WEC

Streszczenie
Światowy	Kongres	Energetyczny	organizo-
wany przez World Energy Council to jed-
no	z	najważniejszych	globalnych	wydarzeń	
energetycznych.	Jest	organizowany	co	trzy	
lata	w	różnych	częściach	świata.	W	roku	
2019	odbyła	się	24.	edycja	kongresu,	a	jej	
gospodarzem	było	Abu	Zabi,	stolica	Zjed-
noczonych	Emiratów	Arabskich.	W	kongre-
sie wzięli udział przedstawiciele ponad 150 
państw,	prawie	1000	przedsiębiorstw,	aka-
demicy,	aktywiści,	przedstawiciel	NGOs	
i	dziennikarze.	Delegację	Polskiego	Komi-
tetu	WEC	na	kongres	stanowili	Zbigniew	
Bicki	i	Ada	Konczalska	z	Rady	Zarządzają-
cej	PK	WEC	oraz	autor	niniejszego	artyku-
łu.	Swoją delegację	miało	również	Minister-
stwo	Energii.	Na	jej	czele	stał	wiceminister	
Tomasz	Dąbrowski,	który	był	panelistą	w	se-
sji	poświęconej	transformacji	energetycznej.

Ú
Lokalizacje poprzednich edycji World Energy Congress. Źródło: World Energy Council

Logo World Energy Congress. Źródło: World Energy Council 

Rysunek 1

Wstęp 
Już	po	raz	24	przedstawiciele	polityki,	nauki	i	biznesu	z	całego świata	zebrali	
się na	Światowym	Kongresie	Energetycznym	organizowanym	przez	World	Ener-
gy	Council.	W	tym	roku	gospodarzem	imprezy	było	Abu	Zabi,	stolica	Zjedno-
czonych	Emiratów	Arabskich.	Kongres	w	Abu	Zabi	zgromadził	delegacje	z	prawie	 
150	państw.	Wśród	nich	znajdowała	się również	delegacja	z	Polski.
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Zgromadzenie wykonawcze WEC i posiedzenia 
komitetów stałych
Kongresową	delegację	Polskiego	Komitetu	World	Energy	Council,	oprócz	au-
tora	niniejszego	artykułu,	stanowili	Zbigniew	Bicki	i	Ada	Konczalska	z	Rady	
Zarządzającej	PK	WEC.	Swoją	delegację,	pod	przewodnictwem	wiceministra	
Tomasza	Dąbrowskiego,	miało	również	Ministerstwo	Energii.	

Pomimo	iż	inauguracja	kongresu	była	przewidziana	na	9	września,	przed-
stawiciele	PK	WEC	zameldowali	się	w	Abu	Zabi	już	dwa	dni	wcześniej.	Na	
7	i	8	września	zostały	bowiem	zaplanowane	posiedzenia	komitetów	stałych	
WEC	oraz	Zgromadzenie	Wykonawcze	organizacji.	

Ada	Konczalska	uczestniczyła	w	posiedzeniu	Komitetu	Strategii	i	Komuni-
kacji.	Jest	on	odpowiedzialny	za	promocję	WEC	i	jej	rozpoznawalność	w skali	
światowej,	przygotowywanie	i	realizację	planu	promocji,	przygotowywanie	
kluczowych	informacji	dla	mediów	oraz	strategiczne	działania	w	zakresie	
współpracy	z	innymi	organizacjami	międzynarodowymi.	Jest	również	odpo-
wiedzialny	za	organizację	i	program	Światowego	Kongresu	Energetycznego	
oraz za przygotowanie i wdrażanie strategii WEC. 

Krystian	Kowalewski	wziął	z	kolei	udział	w	posiedzeniu	Komitetu	Studiów,	
ciała	koordynującego	merytoryczne	prace	World	Energy	Council.	To	w	ramach	
tego	podmiotu	opracowuje	się metodologie	oraz	nadzoruje	zbieranie	danych	
do	flagowych	raportów	opracowywanych	przez	WEC:	World	Energy	Resour-
ces,	World	Energy	Trilemma	i	World	Energy	Issues	Monitor.	Komitet	Studiów	
identyfikuje	również	obszary	potencjalnego	zaangażowania	WEC,	opracowu-
je	stanowiska	organizacji	wobec	polityk	publicznych	i	technologii	oraz	ocenia	
kluczowe	dla	działania	organizacji	zagadnienia	w	ramach	koordynowanych	
Sieci	Wiedzy	Technicznej.	

W	tym	miejscu	warto	podkreślić,	że	członkostwo	w	komitetach	stałych	WEC	
nie	jest	przyznawane	według	klucza	narodowościowego.	Każdy	z	komitetów	gru-
puje	ok.	30	ekspertów,	toteż nie	ma	możliwości	zapewnienia	w	nich	reprezen-
tacji	ze	wszystkich,	ponad	90	komitetów	krajowych	PK	WEC.	Choć	oczywiście	

kryterium	zróżnicowania	jest	brane	pod	
uwagę	przy	powoływaniu	członków	komi-
tetu	(w	tym	zakresie	bierze	się pod	uwagę	
parytet	płci,	zróżnicowanie	geograficzne	
oraz sektorowe), to podstawowe znaczenie 
mają kryteria	merytoryczne.	

Oprócz	posiedzeń	komitetów	stałych,	
w dniach poprzedzających kongres przed-
stawiciele polskiej delegacji wzięli udział 
w spotkaniach warsztatowych podczas 
których	 dyskutowano	 o	 pracach	WEC,	
modelu	organizacyjnym	oraz	wyzwaniach	
stojących przed światową energetyką zwią-
zanych	ze	zmianami	klimatycznymi.	

Najważniejszym	z	wydarzeń	poprze-
dzających	kongres	było	jednak	Zgroma-
dzenie Wykonawcze World Energy Coun-
cil.	Wydarzenie	to	odbywa	się	raz	w	roku.	
Podczas	 zgromadzenia	 zatwierdza	 się	
sprawozdania	z	działalności	Prezydenta	
World	Energy	Council,	Sekretariatu	Ge-
neralnego	WEC	oraz	z	prac	poszczegól-
nych	komitetów	stałych.	Zgromadzenie	
przyjmuje	również	budżet	WEC	na	rok	
przyszły.	Decyzje	Zgromadzenia	Wyko-
nawczego	podejmowane	są	przez	krajowe	
komitety	WEC,	z	których	każdy	dyspo-
nuje	jednym	głosem.

Tegoroczne	Zgromadzenie	Wykonaw-
cze	WEC	miało	jednak	charakter	szcze-
gólny,	bowiem	dobiegła	końca	kadencja	
prezydenta	WEC,	 Younghoona	 Davi-

Rysunek 2

Rysunek 3

Polska delegacja na Światowy Kongres Energetyczny. Od lewej: Krystian Kowalewski,  
Ada Konczalska, Zbigniew Bicki. Fotografia ze zbiorów Z. Bickiego.

Jean-Marie Dauger, nowy prezydent WEC.
Źródło: WEC
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da	Kima	z	Korei	Południowej.	Na	 jego	
następcę Zgromadzenie	wybrało	 Jeana
-Marie	Daugera,	dotychczasowego	wice-
prezydenta	oraz	przewodniczącego	Ko-
mitetu	Studiów	WEC.	Nowy	prezydent	
WEC	związany	 jest	 przede	wszystkim	
z	sektorem	gazowym,	pełnił	między	in-
nymi	funkcję	prezesa	Gaz	de	France,	pra-
cował	w	GDF	Suez	oraz	w	Engie.	

Równolegle,	 z	 funkcji	 sekretarza	ge-
neralnego WEC zrezygnował Christoph 
Frei,	pełniący	swoją funkcję	od	2009	r.	
Po	długich	poszukiwaniach	następcy	ko-
misja	pod	przewodnictwem	prezyden-
ta	WEC	zaproponowała	Zgromadzeniu	
Wykonawczemu	kandydaturę Brytyjki	
Angeli	Wilkinson.	Kandydatura	została	
jednogłośnie zaakceptowana przez Zgro-
madzenie.	

Nowa	sekretarz	generalna	WEC	(obo-
wiązki	pełni	od	1	października	2019	r.)	jest	
z	wykształcenia	fizykiem	z	ponad	25-letnim	
doświadczeniem	w	doradztwie	biznesowym	
dla	energetyki.	Dotychczas	pełniła	w	World	
Energy	Council	funkcję	dyrektora	ds.	scena-
riuszy	i	analiz	biznesowych.	

Zgromadzenie	Wykonawcze	podjęło	
również	decyzję	co	do	lokalizacji	World	
Energy	Week	w	roku	2021.	Pod	tą	nazwą	
odbywają się	co	roku	zgromadzenie	wyko-
nawcze	oraz	posiedzenia	komitetów	sta-
łych WEC. W 2021 r. wydarzenie zostanie 

zorganizowane	w	Nur-Sultan	w	Kazachstanie	(w	2018	r.	gospodarzem	imprezy	
był	Mediolan,	zaś	w	2020	wydarzenie	odbędzie	się	w	Bejrucie).	

Najbliższy	World	Energy	Congress	odbędzie	się	zaś	w	roku	2022.	Gospodarzem	
wydarzenia	będzie	Sankt	Petersburg.	

Pierwszy dzień kongresu
24.	Światowy	Kongres	Energetyczny	rozpoczął	się	9	września.	Przemówienie	inau-
guracyjne	wygłosił	Suhail	Al	Mazrouei,	minister	energii	i	przemysłu	Zjednoczo-
nych	Emiratów	Arabskich.	Po	nim	głos	zabrał	Younghoon	David	Kim,	do	końca	
kongresu	pełniący	funkcję	prezydenta	WEC.	Po	wystąpieniach	wprowadzających	
i	programie	artystycznym	na	scenie	pojawił	się	Sultan	Ahmed	Al	Jaber,	prezes	Abu	
Dhabi	National	Oil	Company,	który	w	swoim	przemówieniu	przedstawił	korzyści	
płynące	z	energetycznego	partnerstwa	pomiędzy	krajami	Zatoki	Perskiej.	

Motywem	przewodnim	pierwszego	dnia	kongresu	były	rozważania,	w	jaki	
sposób	energetyka	może	przyczyniać	się	do	wzrostu	dobrobytu.	W	duchu	tych	
założeń	przeprowadzony	został	m.in.	panel	poświęcony	przyszłości	węglowodo-
rów	w	energetyce.	Szczególny	nacisk	położono	na	przyszłość	sektora	węglowo-
dorowego	oraz	miejsce	paliw	kopalnych	w	przyszłych	miksach	energetycznych.	
W	panelu	wzięli	udział:	Mohamed	bin	Khalifa	bin	Ahmed	Al-Khalifa,	minister	
ropy	Bahrajnu,	Suhail	Mohamed	Al	Mazrouei,	minister	energii	i	przemysłu	ZEA	
oraz	Dan	Brouillette,	zastępca	amerykańskiego	sekretarza	ds.	energii.	

W	kolejnym	panelu	zastanawiano	się	nad	możliwymi	ścieżkami	przeprowa-
dzenia	transformacji	energetycznej.	W	dyskusji	wzięli	udział	Awaidha	Al	Marar,	 
prezes	departamenu	energetyki	w	administracji	Abu	Zabi,	Claudio	Descalzi,	 
prezes	ENI,	Fatih	Birol,	dyrektor	Międzynarodowej	Agencji	Energii	(IEA),	 
Francesco	La	Camera,	dyrektor	Międzynarodowej	Agencji	Energii	Odnawialnej	
(IRENA),	Isabelle	Kocher,	prezes	ENGIE	i	Patrick	Pouyanne,	prezes	TOTAL.	

Wydarzeniem	pierwszego	dnia	kongresu	było	jednak	z	całą	pewnością	wystą-
pienie	Abdela	Aziza	al	Sauda,	ministra	energetyki	Arabii	Saudyjskiej,	powołanego	
na	stanowisko	poprzedniego	dnia.	W	swoim	pierwszym	publicznym	wystąpieniu	
minister	podkreślał	dobre	relacje	z	poprzednikiem,	Khalidem	al-Faliha	(uważa-
nym	powszechnie	za	głównego	architekta	porozumienia	naftowego	OPEC+)	oraz	
deklarował	brak	woli	politycznej	ingerencji	w	działanie	Saudi	Aramco.	Minister	
zapowiedział	również,	że	transformacja	energetyczna	Arabii	Saudyjskiej	zostanie	
przeprowadzona	w	oparciu	o	energetykę jądrową,	a	przetarg	na	dwie	pierwsze	
elektrownie jądrowe zostanie ogłoszony już w 2020 r. Warto odnotować, że nie-
długo	po	wystąpieniu	ministra	doszło	do	ataku	na	saudyjskie	rafinerie,	co	znalazło	
odzwierciedlenie	we	wzroście	cen	ropy	naftowej,	odczuwalnym	również	w	Polsce.	

Drugi dzień kongresu
Drugi	dzień Światowego	Kongresu	Energetycznego	poświęcono	przede	wszyst-
kim	spodziewanym	zmianom	w	energetyce.	W	kluczowym	panelu	zastanawiano	
się	nad	pozycją	konsumenta	na	zmienionym	rynku	energii.	Starano	się	przedsta-
wić	możliwe	ścieżki	interakcji	konsumentów	z	systemami	elektroenergetycznymi	
oraz	zwiększania	ich	aktywnej	roli	w	procesach	energetycznych.	Wśród	paneli-
stów	znaleźli	się	m.in.	Mohamed	Al	Hammadi,	prezes	Emirates	Nuclear	Energy	
Corporation,	Wei	Kou,	prezes	State	Grid	Corporation	of	China,	Alexey	Likha-
chev,	dyrektor	generalny	Rosatomu,	Kim	Yin	Wong	prezes	Singapore	Power	Ltd.	
oraz	Steve	Berberich,	prezes	California	Independent	System	Operator	(CISO).	

W dalszej części dnia, w panelach prowadzonych paralelnie, zastanawiano 
się m.in.	nad	kwestią	rosnącego	znaczenia	paliw	gazowych	w	globalnej	energe-
tyce.	Audytorium	mogło	poznać m.in.	amerykańskie	doświadczenia	związane	

Rysunek 4

Angela Wilkinson, nowa sekretarz generalna WEC. 
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z	eksportem	gazu	łupkowego	oraz	rosnące	znaczenie	produkcji	paliwa	gazowego	
z	metanu	dla	australijskiej	gospodarki.	W	panelu	wzięła	również	udział	przed-
stawicielka	Gazpromu,	Elena	Burmistrova.	

Równolegle	dyskutowano	o	możliwościach	wykorzystania	technologii	block-
chain	do	obniżenia	kosztów	transakcyjnych	pomiędzy	mniejszymi	uczestni-
kami	rynku	energii	oraz	nad	potencjalnym	rozwojem	tzw.	„Internetu	rzeczy”	
w	energetyce.	Doświadczenia	w	zakresie	pokrycia	całego	kraju	smart	meterin-
giem	prezentowała	w	tym	kontekście	prezydent	Estonii	Kersti	Kaljulaid.	Oprócz	
niej	w	panelu	wzięli	udział	m.in.	przedstawiciele	International	Energy	Research	
Centre	i	Global	Blockchain	Business	Council.	

Osobny	panel	poświęcono	transformacji	krajów	afrykańskich.	Przedstawio-
no	podczas	niego	postępy	afrykańskich	państw	w	zakresie	wdrażania	rynku	
energii	i	wykorzystywania	OZE.	Dyskutowali	m.in.:	Timipre	Sylva,	minister	ds.	
ropy	naftowej	Nigerii,	Gabriel	Mbaga	Obiang	Lima,	minister	górnictwa,	energii	
i	przemysłu	Gwinei	Równikowej	oraz	Kornelia	Shilunga,	wiceminister	górnic-
twa	i	energii	Namibii.	

Drugiego	dnia	kongresu	odbyły	się ponadto	sesje	poświęcone	rozwojowi	
miast	(m.in.	z	udziałem	burmistrza	Rotterdamu),	cyberbezpieczeństwu,	oraz	 
finansowaniu inwestycji w energetyce.

Trzeci dzień kongresu.  
Wystąpienie Tomasza Dąbrowskiego
Wiodącym	tematem	środowych	obrad	były	nowe	kierunki	rozwoju	poli-
tyk	publicznych.	Jeden	z	paneli	został	poświęcony	uwzględnianiu	założeń	
trylematu	energetycznego	przy	projektowaniu	nowych	rozwiązań	dla	sek-
tora	energetycznego.	Wziął	w	nim	udział	Tomasz	Dąbrowski,	wiceminister	
energii. 

Oprócz	polskiego	ministra	w	panelu	dyskutowali	Jose	Dominguez	Abascal,	
hiszpański	wiceminister	energii,	John	Pierce,	prezes	Australijskiej	Komi-
sji	ds.	Rynku	Energii,	Philip	Lowe,	były	szef	Dyrekcji	Komisji	Europejskiej	 

ds.	Energetyki	i	Konkurencji,	współtwo-
rzący	raport	World	Energy	Trillema.

Ramy	 dyskusji	 wyznaczał	 właśnie	
f lagowy	raport	World	Energy	Council,	
World	 Energy	 Trilemma.	W	 ramach	
trylematu	podejmuje	 się	próbę	pogo-
dzenia	ze	sobą	bezpieczeństwa	i	stabil-
ności dostaw energii, dostępu do niej 
oraz	zrównoważonego	wpływu	energe-
tyki	na	środowisko	naturalne.	Podczas	
panelu	poruszano	m.in.	 tematy	trans-
formacji	 energetycznej,	 udziału	 kon-
sumentów	w	 rynku	 energii	 i	wpływu	
OZE	 na	 bezpieczeństwo	 energetycz-
ne.	Minister	 akcentował	 konieczność	
ewolucy jnego	 charakteru	 transfor-
macji	 energetycznej,	 by	 uchronić	 się	
przed	drastycznym	wzrostem	cen	ener-
gii	 i	kosztami	społecznymi	dla	 regio-
nów	górniczych.	Zdaniem	ministra,	dla	
skutecznego przeprowadzenia trans-
formacji	energetycznej	niezbędna	 jest	
międzynarodowa	solidarność.	Priory-
tetowe ujęcie przy planowaniu trans-
formacji	powinny	zaś	mieć	stabilne	do-
stawy	energii	do	odbiorców	i	to	w	tym	
duchu	projektowane	powinny	być	przy-
szłe	miksy	energetyczne.	

Oprócz	panelu	z	udziałem	polskiego	
ministra,	przeprowadzono	również	dys-
kusję	 o	 roli	 administracji	 państwowej	
w	adresowaniu	przyszłych	wyzwań sto-
jących	przed	energetyką.	W	panelu	tym	
wzięli	udział	Joao	Galamba,	portugalski	
wiceminister	energii,	Diego	Mesa	Puyo,	
wiceminister	energii	z	Kolumbii	oraz	Ser-
ge Colle, partner zarządzający w EY. 

W	ramach	sesji	paralelnych	dyskuto-
wano	zaś	m.in.	o	bezpieczeństwie	ener-
getycznym	w	północnej	Afryce	i	na	Bli-
skim	Wschodzie,	spodziewanym	postępie	
globalnych	 działań	 na	 rzecz	 klimatu	
i perspektywach rozwojowych stojących 
przed	Ameryką	Północną.	

Ostatniego	dnia	Kongresu	(12	wrze-
śnia)	audytorium	miało	okazję	wysłucha-
nia	podsumowujących	kongres	wystąpień	
sekretarza generalnego WEC Christopha 
Freia	oraz	występującego	w	roli	gospoda-
rza	kongresu	ministra	energii	i	przemy-
słu	ZEA	Suhaila	Mohameda	Al	Mazro-
uei.	Jako	ostatni	głos	zabrał	Alexander	
Novak,	rosyjski	minister	energii.	Zapro-
sił on	zebranych	na	25.	Światowy	Kongres	
Energetyczny,	który	odbędzie	się	w	roku	
2022	w	Sankt	Petersburgu.	

Rysunek 5

Robot Ducab.
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English summary
World	Energy	Congress	organized	by	World	Energy	Council	is	one	of	the	
main	global	energy	events.	It	is	organized	every	three	years	in	different	parts	
of	the	world.	In	2019,	the	24th	edition	of	the	congress	was	hosted	by	Abu	Dha-
bi,	the	capital	of	the	United	Arab	Emirates.	The	congress	was	attended	by	over	
150	countries,	almost	1,000	companies,	academics,	activists,	representatives	of	
non-governmental	organizations	and	journalists.	Polish	Committee	of	WEC	
was	represented	by	Zbigniew	Bicki	and	Ada	Konczalska	from	the	Governing	
Board	of	the	PK	WEC	and	author	of	this	article.	Polish	Ministry	of	Energy	
has	their	own	representation,	headed	by	deputy	minister	Tomasz	Dąbrowski,	
who	was	also	a	panelist	in	a	session	devoted	to	finance	transformation.	

Pawilony wystawowe
Integralną częścią	kongresu	była	wysta-
wa,	składająca	się	z	pawilonów	prowadzo-
nych	przez	ponad	300	wystawców.	Wśród	 
nich znajdowały się pawilony poszcze-
gólnych	państw,	m.in.:	ZEA,	Arabii	Sau-
dyjskiej,	Korei	Południowej,	Rosji,	 pre-
zentujących najnowsze rozwiązania 
technologiczne wykorzystywane w tych 
krajach.	Uwagę	 uczestników	 kongresu	
starały	 się	 również	przyciągnąć	wysta-
wiające	swoje	produkty	przedsiębiorstwa.	
Szczególnie	wyróżniało	się	tu	Virgin,	któ-
re przed halą wystawową ustawiło odwzo-
rowany	1:1	model	wagonu	superszybkiego	
pociągu	hyperloop	oraz	producent	kabli	
i	światłowodów	z	Dubaju	–	Ducab,	pre-
zentujący	wykorzystywane	przez	 siebie	
technologie	przy	wykorzystaniu	2,5-me-
trowego	robota.	

Oprócz	wystaw	krajowych	i	przedsiębior-
ców,	swoje	pawilony	miały	również	ośrod-
ki	akademickie	i	organizacje	pozarządowe.
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Metodyka Building Information Modelling 
– BIM na czas, czas na BIM!

Urszula Szymańska- 
-Żbikowska,
PSE Innowacje

Krzysztof Kazubski,
PSE Innowacje

Bartosz Królikowski, 
PSE Innowacje

Marta Babicz, 
PSE Innowacje

Wstęp
Operator	Sieci	Przesyłowej	(OSP)	zarządza	pracą	Krajowego	Systemu	Elek-
troenergetycznego,	posługując	się	analogią	zdrowego	organizmu	–	OSP	za-
pewnia	mu	nie	tylko	wydajne	krążenie,	poprzez	pracę	Krajowej	Dyspozycji	
Mocy	(KDM),	ale	i	dobry	stan	układu	mięśniowo-kostnego,	czyli	infrastruk-
tury	sieci	przesyłowej	w	Polsce.	Operator	stale	dba	o	dobry	stan	techniczny	
istniejącej	sieci,	jak	również	sukcesywnie	dokonuje	rozbudowy	o	nowe	ele-
menty,	tam	gdzie	parametry	infrastruktury	nie	odpowiadają	rosnącym	po-
trzebom	odbiorców	energii.

Zarówno	ustawodawstwo	Unii	Europejskiej,	jak	i	krajowe	regulacje	praw-
ne	zobowiązują	OSP	do	realizacji	powyższych	działań	w	sposób	optymal-
ny	kosztowo	dla	ochrony	odbiorców	końcowych	energii	przed	nadmiernymi	
obciążeniami	finansowymi.	Poszukując	jak	najbardziej	optymalnych	metod	
wykorzystania	potencjału	osobowego	oraz	sprzętowego	i	dostępnych	środ-
ków	finansowych,	w	trakcie	prowadzonych	inwestycji	sięgnięto	po	metodykę	
BIM,	czyli	z	ang.	Building Information Modeling,	stosowaną	z	powodzeniem	od	
dłuższego	czasu	w	procesach	inwestycyjnych	w	budownictwie	kubaturowym.

Początki BIM
Metodyka	BIM	znalazła	po	raz	pierwszy	zastosowanie	w	sektorze	budowlanym,	
gdzie	zidentyfikowano	duży	potencjał	oszczędności	w	całym	cyklu	inwestycyjnym.	
Na	cykl	ten	składa	się	faza	przed-inwestycyjna	(planowanie),	faza	inwestycyjna	
(projektowanie	i	budowa),	faza	operacyjna	(użytkowanie,	utrzymanie	i	moderni-
zacja	budynku)	i	faza	likwidacji	(demontaż/wyburzenie	budynku	i	porządkowanie/

rekultywacja	terenu).	Zarządcy	budynków	
doszli	do	wniosku,	że	dokumentując	i	utrzy-
mując	w	ustandaryzowany	sposób	wszyst-
kie dane i decyzje powstające w toku inwe-
stycji,	od	planowania	do	likwidacji,	można	
uniknąć	wielu	nadmiarowych	prac	inwen-
taryzacyjnych,	zoptymalizować	czynności	
utrzymaniowe	i	modernizacyjne,	np.	po-
przez planowanie kolejności i koincydencji 
inspekcji,	prac	remontowych	czy	modyfika-
cji	budynku,	a	co	za	tym	idzie	ograniczyć	
koszty	utrzymania.	Oszczędności	z	tytułu	
stosowania	metodyki	BIM	szacowane	są	na	
ok.	20	proc.	wartości	inwestycji	w	całym	cy-
klu	życia	obiektu	budowlanego.	

Skala	korzyści	zarejestrowanych	w	pi-
lotażowych	projektach	 infrastruktural-
nych	 realizowanych	 z	wykorzystaniem	
metodyki	BIM	sprawiła,	 że	 takie	kraje,	
jak:	USA,	Kanada,	Japonia,	Australia	czy	
niemal	wszystkie	kraje	Europy	Zachodniej	
z	Wielką	Brytanią,	Norwegią,	Danią	i	Fin-
landią	(kraje	skandynawskie	stosują	meto-
dykę	BIM	już	od	2007	roku),	zdecydowały	
się	na	jej	szerokie	zastosowanie	w	obsza-
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Racjonalne	wykorzystanie	środków	publicznych	przeznaczanych	na	reali-
zację	zamówień	publicznych,	niezależnie	od	ich	rodzajów	(dostawy,	usługi,	
roboty	budowlane)	i	określonych	przez	ustawodawcę	możliwych	do	wyko-
rzystywania	procedur,	stanowi	problem,	z	którym	borykają	się	inwestorzy	we	
wszystkich	krajach.	Managerowie	od	lat,	jak	to	już	zostało	wcześniej	wskazane	
w	niniejszym	artykule,	poszukują	rozwiązań,	które	uczynią	szeroko	rozumiany	
proces	inwestycyjny	racjonalnym,	nie	tylko	ze	względu	na	wydatkowane	środ-
ki	finansowe,	lecz	także	na	jego	organizację.	Nowoczesne	metody	zarzadzania	
inwestycją,	i	to	już	od	fazy	definiowania	wymagań	dla	wykonawców	na	etapie	
przygotowania postępowania, pozwalają usprawnić ten proces. Z punktu wi-

rze	inwestycji	w	infrastrukturę	publiczną,	
gdzie	transparencja	działań	i	terminowa	
realizacja przedsięwzięć przy ściśle okre-
ślonej	puli	środków	są	kluczowe.

BIM w zamówieniach 
publicznych
Metodyka	BIM	w	2014	roku	została	również	
wskazana	w	obowiązujących	regulacjach	
prawnych Unii Europejskiej dotyczących 
zamówień	publicznych	w	UE,	czyli	w	dy-
rektywie	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
2014/24/UE	w	sprawie	zamówień	publicz-
nych	oraz	dyrektywie	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i	Rady	2014/25/UE	ws.	udziela-
nia	zamówień	przez	podmioty	działające	
w sektorach gospodarki wodnej, energety-
ki, transportu i usług pocztowych. Zgod-
nie	z	tymi	dyrektywami	stosowanie	me-
todyki	BIM	jako	narzędzi	elektronicznego	
modelowania	danych	budowlanych	może	
być	wymagane	przez	państwa	członkow-
skie	w	zamówieniach	publicznych,	jednak-
że	pod	warunkiem	jej	ogólnej	dostępności.	
Do	tego	czasu	podmioty	zamawiające	mu-
szą	zaoferować	alternatywne	elektronicz-
ne	środki	dostępu	będące	w	powszechnym	
użyciu.	Powyższa	idea	została	uwzględnio-
na	również	w	krajowym	porządku	praw-
nym	poprzez	nowelizację	Prawa	zamówień	
publicznych	z	13	maja	2016	roku.

Rysunek 1

Cykl życia infrastruktury.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Zobrazowanie obiektów kubaturowych: nastawni i pomieszczeń obwodów wtórnych w modelu BIM.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Rysunek 2
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dzenia	BIM	(jako	metody	zarządzania	inwestycją)	dla	wykonawcy	ważne	jest	
nie	tylko	to,	co	zamawiający	określi	jako	przedmiot	zamówienia,	lecz	również	
metodyczny	sposób,	w	jaki	będzie	on	ten	przedmiot	realizował.	W	związku	
z	tym	należy	tak	określić	warunki	udziału	w	postępowaniu	i	kryteria	oceny	
ofert,	aby	uwzględnić	jego	specyfikę.

Jak	pokazuje	praktyka,	w	wielu	przypadkach	całkowite	koszty	zrealizowanej	bu-
dowy	znacznie	przewyższają	planowane	nakłady,	a	terminy	z	harmonogramów	nie	
są	dotrzymywane.	W	efekcie	inwestycja	planowana	np.	na	dwa	lata	w	rzeczywisto-
ści	realizowana	jest	znacznie	dłużej.	Obecnie	podstawową	postacią	dokumentacji	
projektowej	jest	wciąż	forma	analogowa,	czyli	papierowa	(mimo,	że	wytwarzana	
jest	z	wykorzystaniem	oprogramowania	komputerowego,	które	znacząco	przyspie-
sza	jej	powstawanie).	Ten	sposób	prowadzenia,	przechowywana,	a	w	szczególno-
ści	udostępniania	dokumentacji,	powoduje	wiele	problemów	komunikacyjnych	
i	zbędnych	opóźnień	jej	obiegu,	a	w	konsekwencji	–	nieprozumień	będących	po-
chodną niejednoznacznej interpretacji danych w niej zawartych.

Metodyka	BIM	wprowadza	modele	BIM	i	wykorzystuje	je	do	współpracy	
pomiędzy	wszystkimi	uczestnikami	procesu	inwestycyjnego.	W	ten	sposób	
jednorodnie	zarządzana	jest	informacja	przez	inwestora,	projektantów,	gene-
ralnych	wykonawców,	a	także	inne	podmioty	uczestniczące	w	opracowaniu	
modeli	BIM.	Takie	podejście	umożliwia	optymalizację	działań,	która	w	efek-
cie doprowadzi do ziszczenia się idei zawartych w przytoczonych powyżej 
aktach	prawnych,	pozwalając	zaoszczędzić	publiczne	środki.

Nie	zapominajmy	jednak,	że	wykonawcy,	startując	w	postępowaniach	
przetargowych	na	uzyskanie	zamówienia	publicznego,	muszą	mieć	zagwa-
rantowane	poszanowanie	zasad	uczciwej	konkurencji.	Dlatego	też	niezmier-
nie	istotne	jest	opracowanie	standardów,	które	zamawiający	będą	mogli	wy-
korzystać,	tworząc	specyfikację	istotnych	warunków	zamówienia.

Dużym	osiągnięciem	jest	stosowanie	standardu	IFC	(ang.	Industry Founda-
tion Classes),	dotyczącego	zapisu	i	organizacji	informacji,	związany	z	modelowa-
niem	(budową	modeli)	BIM.	IFC	to	neutralna	i	otwarta	specyfikacja,	która	nie	

jest kontrolowana przez jednego producen-
ta	oprogramowania.	Jest	to	bazowy	format	
plików	oparty	o	model	danych	opracowany	
przez	Building-	SMART¹ w celu ułatwienia 
interoperacyjności	w	branży	budowlanej.

IFC	to	sprawdzone	w	wielu	projektach	
na	całym	świecie	rozwiązanie	wspierają-
ce	współpracę	w	procesach	wykorzystu-
jących	metodykę	BIM.	 Jest	 to	 schemat	
danych	przeznaczony	do	wymiany	infor-
macji	 pomiędzy	 aplikacjami	używany-
mi	do	projektowania,	nadzoru	realizacji	
i	utrzymania	budynków.	IFC	jest	rozwią-
zaniem	używanym	w	procesach	BIM,	po-
nieważ	stanowi	czytelną	dla	komputerów	
reprezentację	fizycznych	i	funkcjonalnych	
cech	budowli,	jak	również	bazę	informacji	
dla	całej	branży	projektowo-budowlanej.

Rysunek 3

Kluczowe elementy BIM.
Żródło: https://bimcorner.com/pl/wszystko-co-powinienes-wiedziec-o-podstawach-technologii-bim/

1  BuildingSMART to międzynarodowa organizacja  
non-profit, która została założona w celu wsparcia  
firm w zakresie zintegrowanej współpracy  
w obszarze projektowania, budownictwa i zarządzania 
nieruchomościami. Głównym celem organizacji 
jest dostarczenie uniwersalnego fundamentu dla 
współdzielenia informacji i udoskonalenia procesów  
w branży projektowo-budowlanej. Cel ten realizowany 
jest poprzez działania na rzecz opracowania 
standardów, norm i narzędzi wspierających wymianę 
informacji niezależnie od stosowanej platformy IT. 
Na świecie organizacja jest reprezentowana przez 
BuildingSMART International Ltd. Lokalnie poprzez 
liczne sekcje regionalne także w Polsce.
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Standard	IFC	zawiera	informacje	obej-
mujące	wiele	faz	projektowanych	obiek-
tów,	 które	 składają	 się	 na	 pełny	 obraz	
przebiegu	procesu	 inwestycyjnego	–	od	
idei,	poprzez	projektowanie,	budowę	i	eks-
ploatację	aż	do	remontu	lub	rozbiórki.

Podczas	 gdy	 zastosowanie	metodyki	
BIM	może	nieco	podwyższać	koszty	wy-
twarzania	dokumentacji	na	etapie	planowa-
nia,	projektowania	i	budowy,	zdecydowanie	
ogranicza całkowite koszty inwestycji na 
etapie	budowy,	użytkowania,	utrzymania,	
modernizacji	i	likwidacji.	To	zainspirowa-
ło	managerów	do	zastosowania	metodyki	
BIM	również	przy	tzw.	inwestycjach	linio-
wych,	jak:	drogi,	wodociągi,	infrastruktu-
ra przeciwpowodziowa, gazociągi czy sieci 
przesyłowe	i	dystrybucyjne	energii	elek-
trycznej.	Szczególnie,	że	utrzymanie	 in-
frastruktury	liniowej	jest	często	większym	
wyzwaniem	niż	sama	jej	budowa.

BIM krok po kroku
Building	Information	Modeling	(BIM)	to	
metodyka	holistycznego	zarządzania	da-
nymi	o	stanie	poszczególnych	elementów	
infrastruktury	na	każdym	z	etapów	cyklu	
życia.	Kluczowe	elementy	tej	metodyki	to:
1. modele BIM,	które	gromadzą	ustruktu-

ryzowane dane według wcześniej okre-
ślonych reguł kolejności ich dostarcza-
nia oraz wskazania odpowiedzialności 
za nie w trakcie procesu inwestycyjne-
go.	Modele	BIM	mogą	być	wizualizo-
wane	w	formie	trójwymiarowej.	W	od-
różnieniu	od	standardowego	modelu	
3D,	model	BIM	jest	obiektowy	i	dzięki	
temu	zawiera	oprócz	informacji	geome-
trycznych	(pozwalających	umiejscowić	
element	infrastruktury	w	przestrzeni),	
dane i właściwości.

2. wspólne środowisko danych (ang. 
Common Data Environment	–	CDE),	
czyli	 system	 do	 komunikacji,	 koor-
dynacji	 i	 zarządzania	dokumentacją	
projektową	w	oparciu	o	modele	BIM.	
Warunkiem	 niezbędnym	 działania	
w	metodyce	BIM	jest	stałe	zapewnie-
nie	aktualności	danych	w	tym	systemie,	
a	więc	bieżąca	ich	aktualizacja	w	mia-
rę	zmiany	stanu	elementów	infrastruk-
tury	i	zasilanie	bazy	nowymi	danymi	
przez	osoby	projektujące,	utrzymujące	
lub	modernizujące	infrastrukturę.

	Stosowanie	dużych	i	złożonych	baz	danych	jest	powszechnie	stosowane	
na	co	dzień	w	wielu	dziedzinach,	jednakże	zapewnienie	aktualności	da-
nych	w	CDE	i	utrzymanie	komunikacji	pomiędzy	uczestnikami	procesu	
inwestycyjnego	są	największym	wyzwaniem	we	wdrożeniu	metodyki	BIM.	
Poniżej	zestawiono	trzy	kluczowe	aspekty	zastosowania	metodyki	BIM	 
w	zarządzaniu	infrastrukturą:

Standaryzacja
Podmioty	zarządzające	infrastrukturą	w	skali	regionu	lub	kraju,	jak	OSP	lub	
Operatorzy	Systemów	Dystrybucyjnych	(OSD),	stoją	przed	wyzwaniem	obsłu-
gi	tysięcy	elementów	infrastruktury:	zlokalizowanych	punktowo	jak	transfor-
matory	czy	złącza	oraz	liniowo	jak	linie	naziemne	wraz	z	podtrzymującymi	je	
masztami	czy	linie	podziemne.	Warunkiem	niezbędnym	sprawnego	zarządza-
nia	jest	opracowanie	i	wdrożenie	standardów	lokalizacji,	budowy,	użytkowania	
i	utrzymania	tej	infrastruktury	–	jednolitych	dla	rozległego	geograficznie,	jak	

Rysunek 4

Wzorcowe modele stacji, linii i obiektów kubaturowych wypracowane na potrzeby PSE.  
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Ú
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i	zróżnicowanego	pod	względem	rozwią-
zań	technicznych	parku	zarządzanej	infra-
struktury.	Modele	BIM	muszą	zarówno	co	
do	formatu,	jak	i	zakresu	odpowiadać	usta-
lonym	dla	całego	cyklu	życia	infrastruk-
tury	standardom,	tak	by	były	zrozumiałe	
(i	przydatne)	dla	podmiotów	zaangażowa-
nych	w:	projektowanie,	budowę,	użytkowa-
nie,	utrzymanie,	modernizację	i	likwida-
cję	infrastruktury.	Standaryzacja	danych	
zapewnia	więc	wspólny	język	na	potrzeby	
komunikacji	między	podmiotami	związa-
nymi	z	infrastrukturą	na	przestrzeni	lat,	
a nawet dekad. 

W	świetle	braku,	uzgodnionej	na	po-
ziomie	UE	czy	międzynarodowym,	stan-
daryzacji	modeli	BIM	dla	infrastruktury,	
wyzwaniem	jest	dostosowanie	szczegó-
łowości	danych	wprowadzanych	do	mo-
delu	do	potrzeb	każdej	 z	 faz	cyklu	ży-
cia	projektu.	Nadmierna	szczegółowość	
danych	może	z	jednej	strony	zniechęcać	
użytkowników	do	jej	zasilania,	a	z	dru-
giej	–	spowalniać	jej	działanie.	Kluczo-
wym	jest	więc	dostosowanie	zakresu	da-
nych	do	potrzeb	wdrażającej	metodykę	
BIM	organizacji.	

Digitalizacja
Digitalizacja,	czyli	przechodzenie	z	domi-
nujących	dotychczas	analogowych	form	
przechowywania	danych	i	dokumentów	
na	 ich	cyfrową	formę.	Cyfrowe	nośniki	
i	bazy	skojarzone	z	narzędziami	pozwala-
jącymi	na	ich	przetwarzanie	stanowią	ko-
lejny	niezbędny	warunek	funkcjonowania	
CDE.	Choć	proces	digitalizacji	może	być	

Rysunek 5

Przykładowe przekroje z modelu BIM– budynek GIS i infrastruktura naziemna.  
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Wyniki skanowania 3D infrastruktury naziemnej stacji Stara Miłosna.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Rysunek 6
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wspierany	przez	narzędzia	automatyzują-
ce	go,	to	jednak	przez	lata	będzie	wyma-
gał zaangażowania człowieka w zakresie 
kwalifikacji danych do digitalizacji, ich 
kategoryzacji i weryfikacji prawidłowo-
ści	przeniesienia	z	formy	analogowej	na	
cyfrową.

Optymalizacja
Standaryzacja	formatu	i	zakresu	danych	
wraz z ich digitalizacją pozwalają zastoso-
wać	narzędzia	optymalizacji	zarządzania	
infrastrukturą	z	wykorzystaniem	modeli	
BIM.	Zestawienie	danych	geograficznych,	
technicznych,	zapisu	kluczowych	działań	
w	 procesie	 zarządzania	 infrastrukturą	
i	ich	zmienności	w	czasie	pozwala	osią-
gnąć	szereg	korzyści.	Są	to:
•	 optymalizacja	prac	–	projektowych,	in-

wentaryzacyjnych	czy	inspekcyjnych;
•	 szybsze	 i	 łatwiejsze	 wychwytywa-

nie	błędów	i	wprowadzanie	zmian	na	
etapie planowania, projektowania czy  
modernizacji;

•	 efektywna	komunikacja	między	pod-
miotami	 odpowiedzialnymi	 za	 po-
szczególne	 etapy	 cyklu	 życia	 infra-
struktury;

•	 precyzyjne	harmonogramowanie	prac	
w	zakresie	budowy,	utrzymania,	remon-
tów,	rozbudowy,	likwidacji	w	sposób	mi-
nimalizujący	m.in.	potrzebę	wyłączeń;

•	 dokładniejsze	oszacowania	 i	ograni-
czenie	kosztów	budowy,	utrzymania	
czy	modernizacji	infrastruktury,	m.in.	
dzięki	szybciej	i	precyzyjniej	tworzo-
nym	zestawieniom;

•	 automatyzacja	generowania	raportów	
czy	wizualizacji	infrastruktury;

•	 zwiększenie	niezawodności	 i	wydłu-
żenie	czasu	życia	infrastruktury	dzię-
ki	terminowym	inspekcjom,	naprawom	
czy	modernizacji;

•	 możliwość	 optymalnego	 kosztowo	
wdrożenia	 rozwiązań	na	 rzecz	 efek-
tywności	energetycznej,	minimalizacji	
wpływu	infrastruktury	na	środowisko	
i	człowieka;

•	 podniesienie	bezpieczeństwa	persone-
lu prowadzącego prace inspekcyjne, 
utrzymaniowe,	modernizacyjne,	roz-
budowy;

•	 wzmocnienie	bezpieczeństwa	dostępu	
do danych poprzez zapewnienie użycia 
poziomów	dostępu	dla	(grup)	użytkow-
ników	CDE.

Pilotażowe zastosowanie metodyki BIM w PSE
W	celu	usprawnienia	procesów	inwestycyjnych	PSE	SA,	przy	aktywnym	za-
angażowaniu	PSE	Innowacje,	zdecydowało	się	w	ramach	pilotażu	zastosować	
metodykę	BIM	do	wybranych	inwestycji	infrastrukturalnych	przeprowadza-
nych	przez	Centralną	Jednostkę	Inwestycyjną	(CJI)	w	ramach	przetargów	pu-
blicznych	uruchomionych	w	2017	i	2018	roku.	

Działania	na	rzecz	pilotażowego	wdrożenia	BIM	w	GK	PSE,	po	przeprowa-
dzeniu	analizy	słabych	i	mocnych	stron	oraz	szans	i	zagrożeń	(ang.	Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities and Threaths Analysis	–	SWOT),	podzielono	na	dwa	
strumienie	prac:
1.		Wspólnego	środowiska	danych	CDE	zapewniającego	wymianę	informa-

cji	między	wszystkimi	podmiotami	zaangażowanymi	na	różnych	eta-
pach	cyklu	życia	infrastruktury	w	GK	PSE,	jak	dostawcy	elementów	in-
frastruktury	czy	usług	jej	budowy	czy	konserwacji;

2.		zdefiniowania	wzorcowych	modeli	BIM	dostosowanych	do	specyfiki	in-
frastruktury	przesyłu	energii	elektrycznej	i	potrzeb	OSP,	w	szczególności	
CJI	i	Departamentu	Eksploatacji	PSE	SA.

Rysunek 7

Transformator ze stacji Stara Miłosna wprowadzony do Modelu BIM przed i po digitalizacji, 
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Ú
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Sekwencja prac nad wdrożeniem metodyki BIM.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Rysunek 8

Tabela 1. Analiza SWOT zastosowania metodyki BIM w GK PSE

Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Mocne strony Słabe strony

• Jedno źródło dokumentacji projektowej
• Kontrolowana kompletność i aktualność dokumentacji
• Efektywna platforma wymiany danych pomiędzy uczestnikami procesów
• Weryfikacja postępu prac/zgodności stanu
• Redukcja ryzyk wynikających z błędów projektowych – identyfikacja 

kolizji na etapie koncepcji projektu
• Wsparcie standaryzacji
• Hierarchiczna struktura dokumentacji projektowej
• Wizualizacja 3D
• Jednoznacznie określana odpowiedzialność

• Długotrwały (do kilku lat) proces budowy kompetencji BIM
• Wymagane wdrożenia specjalistycznego oprogramowania i szkolenia
• Długi czas zwrotu/uzyskania pełnych korzyści
• Różna reprezentacja geometryczna i przestrzenna obiektów technicznych
• Relacje przestrzenne nieobsługiwane jako topologia 
• Wymóg stałej współpracy z wykonawcami

Szanse Zagrożenia

• Ujednolicenie procesu technicznego porównania ofert/wariantów
• Rozwijanie nowych umiejętności i wiedzy w organizacji
• Stymulowanie innowacyjności wykonawców
• Zmniejszenie TCO (koszty eksploatacyjne) dla infrastruktury przesyłowej
• Przyspieszenie implementacji zmian projektowych 
• Pełna symulacja procesu inwestycyjnego
• Wytworzenie standardów modeli dla sieci przesyłowych
• Uniwersalne zastosowanie w budownictwie

• Niski poziom BIM w Polsce
• Mała popularność metodyki BIM wśród wykonawców inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej
• Brak narodowej strategi BIM w Polsce 
• Destabilizacja tradycyjnych metod realizacji zadań inwestycyjnych/konieczność

wytworzenia nowego sposobu pracy oraz typów kontraktów realizacyjnych
• Niechęć do zmian/trudność we wdrażaniu metodyki BIM
• Naturalna większa koncentracja na realizacji procesu budowy 

niż na zarządzaniu informacją
• Początkowo ograniczone zastosowanie

Ú
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Opracowane	na	potrzeby	projektów	pi-
lotażowych	w	GK	PSE	wymagania	BIM	
i	wzorcowe	modele	BIM	dla	obiektów	sta-
cyjnych,	 liniowych	 i	kubaturowych,	po-
zwoliły	wypracować	dedykowany	GK	PSE	
standard	BIM	obejmujący:	
•	 system	klasyfikacji	obiektów,	
•	 kryteria	 weryfikacji	 jakości	 modeli	

obiektów,
•	 listę	wymagań	zarządzania	 informa-

cją,	danych	realizacyjnych	i	kompeten-
cji	oferentów	(ang.	Employer’s Informa-
tion Requirements	–	EIR),

•	 plan	 realizacji	 wykonania	 opraco-
wywany	 przez	 dostawców	w	 zakre-
sie	 standardów	 pracy,	 posiadanych	
kompetencji	 i	 potencjału	 dla	 speł-
nienia	 wymagań	 informacyjnych	
zleceniodawcy (ang. BIM Execution  
Plan	–	BEP).

Rysunek 9

Przykład wizualizacji kompleksowych informacji o elemencie stacji transformatorowej.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje

Rysunek 10

Model BIM stacji Stara Miłosna: rzut z lotu ptaka, budynek GIS z dachem, budynek GIS bez dachu, spacer po wnętrzu budynku GIS.  
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje
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Standardy	te	będą	uwzględniane	w	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Za-
mówienia,	a	zgodność	z	ww.	wymogami	BIM	będzie	podstawą	oceny	ofert	
w	ogłaszanych	przez	PSE	przetargach	publicznych.	

Wyniki	powyższych	pilotażowych	działań	będą	podstawą	decyzji	o	zasad-
ności	szerszego	zastosowania	metodologii	BIM	w	GK	PSE	w	przyszłości.

Podsumowanie
Metodyka	BIM	w	GK	PSE	to	nie	tylko	trójwymiarowa	wizualizacja,	z	którą	
BIM	jest	bardzo	często,	lecz	niepoprawnie	kojarzony,	ale	–	metoda	całościowe-
go	zarządzania	danymi	o	elementach	infrastruktury	w	całym	cyklu	inwestycyj-
nym	w	dedykowanym	systemie.	Właściwie	skonstruowane	i	odpowiednio	za-
rządzane	środowisko	CDE	to	źródła	informacji	pozwalające	optymalizować	
działania	na	rzecz	utrzymania,	modernizacji	i	rozbudowy	infrastruktury,	za-
równo	w	czasie,	jak	i	w	przestrzeni.	W	rezultacie	BIM	pozwala	zwiększyć	efek-
tywność	wykorzystania	środków	publicznych	poprzez	minimalizację	kosztów	
budowy	i	zarządzania	infrastrukturą.	Jest	jednocześnie	metodyką	mającą	po-
tencjał	zastosowania	przez	GK	PSE	w	ramach	przetargów	publicznych	na	re-
alizację	inwestycji	infrastrukturalnych	i	eksploatacji	infrastruktury.	
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English summary
Building	Information	Modeling	(BIM)	has	
been	developed	 for	decades	 in	 the	 con-
struction	sector	to	optimize	CAPEX	and	
OPEX	costs	of	individual	buildings	thro-
ughout	their	full	life-cycle,	including	the-
ir	design,	construction,	maintenance	and	
decommissioning.	Advantages	of	BIM	as	
a	tool	to	store,	update	and	manage	data	on	
individual	building	components’	structure,	
maintenance	needs,	inspection	schedules,	
results	of	inspections	and	their	proven	ef-
ficacy in collision detection at the design 
phase and costs reduction at the construc-
tion,	maintenance	and	decommissioning	
phases	have	inspired	broader	BIM	imple-
mentation	extended	from	individual	buil-
dings	to	linear	infrastructure.	Since	ener-
gy	transmission	lines	owned	and	operated	
by	the	Polish	Transmission	System	Opera-
tor	(TSO)	Polskie	Sieci	Elektroenergetycz-
ne	S.A.	are	a	perfect	example	of	complex,	
vast	infrastructure	requiring	regular	ma-
intenance	works,	a	pilot	implementation	of	
BIM	has	recently	been	launched.	The	article	
enumerates	potential	benefits	of	BIM	im-
plementation	by	the	TSO	and	preliminary	
results	to	be	basis	for	future	decision	on	its	
broader	use	in	PSE	for	the	sake	of	further	
costs	and	time	optimization	of	transmis-
sion	system	management	in	Poland.	

Rysunek 11

Przykład wizualizacji danych na temat właściwości wybranego elementu infrastruktury.
Źródło: Opracowanie własne PSE Innowacje
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