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Wstęp

Z końcem grudnia 2018 r. Unia Europejska uzgodniła wszystkie szczegóły pakietu „Czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków” (Clean Energy for all Europeans, dawniej Pakiet zimowy). Jest to największy w historii Wspólnoty 

pakiet dyrektyw i rozporządzeń energetycznych i klimatycznych, który wprowadza w życie ideę unii energetycznej. 

Składa się z ośmiu aktów prawnych, na których wdrożenie państwa członkowskie mają od teraz nie więcej niż dwa lata.

W niniejszym opracowaniu zależy nam na pokazaniu najważniejszych zmian wprowadzanych przez ten pakiet. 

Koncentrujemy się na tym, co ważne dla polskiej elektroenergetyki i ciepłownictwa.  Polska aktywnie uczestniczyła 

w  negocjacjach i zaakceptowała zmiany. Wybraliśmy kierunek i cele, teraz potrzebujemy debaty. Konieczne jest szerokie 

zaangażowanie firm, administracji, nauki i obywateli na temat tego jak wprowadzać zmiany z korzyścią dla społeczeństwa, 

środowiska i gospodarki. Czekają nas duże zmiany, polska energetyka potrzebuje inwestycji. Zadaniem rządu jest 

określenie procesu i zbudowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego, żeby zachęcić inwestorów do działania i umożliwić 

pozyskanie finansowania.  

Do zmian można podejść w dwojaki sposób − traktować je jako dopust boży albo szansę na unowocześnienie energetyki 

i skuteczniejszą ochronę środowiska. My zachęcamy do zastosowania tego drugiego podejścia. 

Jak zawsze zachęcamy do dyskusji.

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera

Prezes Forum Energii 
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1. Cel opracowania  

Sektor energetyczny zmienia się na naszych oczach. Motorem tej transformacji są postęp technologiczny, a także 

potrzeba redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz większej dbałości o środowisko naturalne. Przebudowa systemu 

elektroenergetycznego tworzy nowe wyzwania. Jak zwiększyć wykorzystanie źródeł odnawialnych? Czy nowy system 

będzie stabilny i bezpieczny? Ile będzie kosztować energia? Jak ma wyglądać współpraca energetyczna z sąsiednimi 

państwami? Kto i w jaki sposób ma koordynować politykę energetyczną – Unia Europejska czy każdy kraj oddzielnie? 

Wreszcie, jaka będzie rola nowych uczestników rynku, w tym coraz bardziej aktywnego konsumenta energii?

Odpowiedzią UE na te energetyczno-klimatyczne wyzwania stała się unia energetyczna, a szczególnie pakiet regulacji 

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (Clean Energy for all Europeans1, dawniej Pakiet zimowy). To zestaw 

legislacji, który wprowadza prawne ramy pięciu wymiarów unii energetycznej, takich jak:

• zwiększanie efektywności energetycznej, 

• budowa jednolitego wewnętrznego rynku energii, 

• dekarbonizacja, 

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz 

• większa innowacyjność i konkurencyjność europejskiego sektora energii. 

Wszystkie elementy pakietu weszły już w życie. Teraz czas na jego wdrażanie. Nie tylko dla polskiej elektroenergetyki, 

ale i dla ciepłownictwa będzie to poważny test. Polski sektor energetyczny musi się bowiem zmierzyć z tymi wyzwaniami, 

bo tylko to daje szansę na jego modernizację tak, by stał się bardziej konkurencyjny i przyjazny środowisku.

W niniejszym opracowaniu chcemy wskazać najważniejsze, naszym zdaniem, zmiany dla polskiego sektora energetycznego 

wynikające z pakietu „Czysta energia”. 

2. Główne konkluzje 

1. Odnawialne źródła fundamentem wytwarzania energii

Unia Europejska dąży do przestawienia dużej części produkcji energii na odnawialne źródła − i jest to trend nieodwracalny. 

U podstaw leży realizacja unijnego celu w wysokości co najmniej 32% OZE w 2030 r., co ma przyczynić się do obniżki 

emisji CO
2
 i realizacji zobowiązań międzynarodowych wynikających m.in. z Porozumienia paryskiego. Mimo braku 

wiążących celów krajowych, duże uprawnienia Komisji Europejskiej do kontrolowania rozwoju OZE przez państwa 

członkowskie powinny się przyczynić do skutecznej realizacji unijnych ambicji. Polska najprawdopodobniej znajdzie 

się w gronie państw, które nie wypełnią celu na rok 2020, będzie jednak musiała przyspieszyć rozwój odnawialnych 

źródeł. Na nadrobienie opóźnień otrzyma tylko dodatkowy rok. 

Choć nowe jednostki OZE tracą przywileje w przyłączaniu  do sieci, to nowa struktura rynku podporządkowana jest 

rozwojowi OZE i ich integracji z systemem. Jednocześnie elektrownie oparte na wysokoemisyjnych paliwach kopalnych, 

takich jak węgiel, będą mieć coraz mniejsze możliwości korzystania z pomocy publicznej.

2. Energetyka coraz bliżej ludzi

Nowoczesny unijny rynek energii ma uwolnić potencjał tkwiący w bardzo dużej liczbie małych wytwórców energii. Stąd 

pakiet wprowadza i promuje nowe podmioty na rynku – prosumentów, społeczności energetyczne, podmioty indywidualne 

lub działające wspólnie, np. mieszkańców budynków jednorodzinnych, wielomieszkaniowych, przedsiębiorstwa czy 

organy lokalne. Coraz powszechniej będziemy wytwarzać energię na własny użytek, bo będzie to coraz łatwiejsze, 

1  Zob. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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szczególnie po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych. Dużą rolę odegrają przedsiębiorcy i samorządy, które 

będą mogły promować wytwarzanie czystej energii, często tańszej niż dotychczas oferowana na rynku. A wszystko to 

przy dużym wsparciu, także finansowym, Unii Europejskiej.

3. Nowy model zarządzania energetyką

Realizacja unii energetycznej oznacza, że współpraca na poziomie unijnym oraz regionalnym stanie się podstawą 

tworzenia polityki energetycznej przez państwa członkowskie. To kluczowa zmiana w stosunku do dotychczasowej 

praktyki. Krajowe plany energetyczno-klimatyczne będą drogowskazem dla branży, inwestorów oraz wszystkich 

uczestników transformacji. W ich tworzeniu coraz większą rolę będzie odgrywać Komisja Europejska oraz unijne 

państwa sąsiednie. Współpraca regionalna w wielu obszarach będzie obowiązkowa. Trzeba będzie się nauczyć nowego 

spojrzenia na kwestie techniczne, np. adekwatność zasobów na coraz bardziej połączonych europejskich rynkach 

energii2. Ważne będą też konsekwencje polityczne, np. jak decyzje energetyczno-klimatyczne sąsiadów będą wpływać 

na nasze ceny energii, emisje, bezpieczeństwo dostaw i odwrotnie: jak nasze decyzje będą oddziaływać na innych. Do 

polityki energetycznej i klimatycznej nie będzie można podchodzić już tylko z perspektywy pojedynczego kraju, nawet 

jeśli artykuł 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  daje swobodę państwom członkowskim do decydowania 

o wyborze źródeł energii. Nie wolno zapominać, że Unia Europejska zobowiązała się do budowy jednolitego rynku 

energii, rozwoju energetycznych połączeń międzynarodowych i skutecznej ochrony środowiska. 

Stworzenie wspólnego europejskiego systemu energetycznego jest zadaniem niełatwym, ale pozwoli obniżyć ceny 

energii w UE, umożliwi przepływ wiedzy i doświadczeń oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw. 

4. Nieuchronność reform rynkowych w energetyce

Obowiązek wprowadzenia kolejnych unijnych zasad rynkowych zmieni polską energetykę. Po pierwsze, zmniejszy się 

bariera wejścia na rynek wytwórcy energii, dzięki czemu pojawi się wiele nowych podmiotów odnawialnych źródeł 

energii. Zmiany obejmą wszystkie poziomy – od sieci dystrybucyjnej po funkcjonowanie połączeń transgranicznych 

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania na rynku źródłom 

rozproszonym oraz włączenie odbiorców i magazynów energii. 

Po drugie, zwiększy się konkurencja, w tym ponadgraniczna. Wzrośnie handel energią elektryczną pomiędzy państwami, 

a nadzór nad nim będą sprawować nowo powołane Regionalne Centra Koordynacyjne (RCK). To powinno wymusić 

racjonalizację kosztów i lepsze oferty dla klientów. Aktywny i świadomy odbiorca, wyposażony w nowe prawa, będzie 

niezbędnym elementem konkurencji rynkowej. 

5. Hamowanie wzrostu cen

Odejście od cen regulowanych dla gospodarstw domowych to nie tylko szansa na zwiększenie konkurencji i otwarcie 

rynku, ale także ryzyko wzrostu rachunków za energię. 

Wzrost cen uprawnień do emisji CO
2
, rosnące koszty paliw, nakłady na nowe jednostki wytwórcze i sieciowe wywołały 

lawinowe podwyższenie cen energii w całej Europie. Skala inwestycji związanych z odstawieniami, modernizacją oraz 

budową nowych jednostek jest ogromna. Wprowadzenie realnej konkurencji pomiędzy sprzedawcami energii może 

częściowo powstrzymać wzrosty cen. Wyzwaniem dla rządu jest stworzenie skutecznych mechanizmów polityki 

socjalnej, które zneutralizują te podwyżki. Po ograniczeniu stosowania cen regulowanych ta polityka będzie odgrywać 

główną rolę w walce z ubóstwem energetycznym i w ochronie odbiorców wrażliwych.

2   Adekwatność zasobów to zdolność systemu energetycznego – również regionalnego – do pokrycia przyszłego zapotrzebowania na ener-

gię elektryczną.
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6. Rynek mocy jako rozwiązanie ostateczne

Pakiet „Czysta energia” ogranicza przyznawanie pomocy publicznej dla jednostek konwencjonalnych, w szczególności 

węglowych, emitujących duże ilości CO
2
. Po pierwsze, ze względu na ochronę konsumentów przed nadmiernymi kosztami, 

po drugie, z uwagi na wyeliminowanie wsparcia dla inwestycji szkodzących środowisku. Rynek mocy to ostateczność, 

o ile udowodnimy, że mechanizmy rynkowe, także w ujęciu ponadkrajowym, nie rozwiązują problemu. U podstaw 

takiego podejścia leży założenie, że na jednolitym rynku energii bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar regionalny, 

a nie tylko krajowy. Innymi słowy, zapotrzebowanie na energię powinno być zaspokajane również przez dostawców 

zagranicznych, a w sytuacjach kryzysowych państwa powinny się wzajemnie wspierać w zapewnieniu bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej. Zgodnie z tym podejściem polski rynek mocy będzie musiał przejść procedurę oceny, czy 

problem wystarczalności mocy, tym razem na poziomie europejskim, wciąż istnieje. Stosowaniu przez państwa takich 

mechanizmów wsparcia musi towarzyszyć wprowadzanie reform rynkowych, m.in. uwolnienie cen. 

3.  Kluczowe zmiany wprowadzane przez pakiet „Czysta energia 
dla wszystkich Europejczyków” 

3.1. Więcej Unii Europejskiej w krajowej polityce energetyczno-klimatycznej

Jedną z najbardziej strategicznych zmian wynikających z pakietu jest harmonizacja planowania oraz koordynacja 

wdrażania krajowych polityk energetycznych na poziomie Unii Europejskiej. Ma to zapewnić realizację unijnych celów 

OZE i efektywności energetycznej na rok 2030, większą skuteczność zmniejszania emisji CO
2
, zwiększenie konkurencji 

na rynku energii, a co za tym idzie ograniczanie wzrostu cen energii dla odbiorców w Unii. Zmiany będą wynikały 

z  nowych unijnych instrumentów i kompetencji, takich jak: 

Zintegrowane krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu3

W ramach zarządzania unią energetyczną wprowadzone zostają 10-letnie zintegrowane krajowe plany w dziedzinie 

energii i klimatu (KPEiK). Pierwsze plany obejmują lata 2021−2030. Wszystkie państwa członkowskie szczegółowo 

określą, jak zamierzają zrealizować wspólne cele w pięciu wymiarach unii energetycznej (są to: efektywność energetyczna, 

zintegrowany wewnętrzny rynek energii, dekarbonizacja gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne, badania, innowacje 

i konkurencyjność). Plany dotyczą w głównej mierze realizacji celów na rok 2030 w zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych oraz efektywności energetycznej. 

Udział Komisji Europejskiej w planowaniu krajowym4

Szczególną rolę w procesie przygotowania i wdrażania planów otrzymała Komisja Europejska. Państwa członkowskie 

zobligowane są do konsultacji wstępnych projektów swoich planów z Komisją, która dokonuje ich oceny i na tej podstawie 

wydaje zalecenia w kwestii zmian w planach. Przygotowanie ostatecznych planów, a także ich wdrażanie oraz późniejsze 

aktualizowanie następuje również w ścisłej współpracy z Komisją Europejską. Państwa członkowskie będą też przesyłać 

do Komisji co dwa lata sprawozdania z wykonania planów, a Komisja będzie je oceniać pod kątem zbiorczej realizacji 

unijnych celów i zobowiązań. 

3  Art. 3, 4 rozporządzenia 2018/1999; pełny zapis cytowanych rozporządzeń i dyrektyw, zob. aneks

4  Art. 9, 13, 14 rozporządzenia 2018/1999; pełny zapis cytowanych rozporządzeń i dyrektyw, zob. aneks
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Kontrola przygotowania i realizacji planów5

Realizacja krajowych planów ma zagwarantować skuteczne wdrażanie przez państwa członkowskie wszystkich wymiarów 

unii energetycznej. Następujące mechanizmy pozwolą osiągnąć ten cel:

•  weryfikacja przez Komisję Europejską założeń przyjętych przez państwa członkowskie na etapie 

przygotowywania planów;

•  przedkładanie Komisji sprawozdań z postępu w realizacji planów co dwa lata, poczynając od roku 

2023;

•  monitoring i kontrola działań oraz ich efektów. W przypadku celów OZE i efektywności energetycznej 

kluczową rolę odegrają tzw. trajektorie pokazujące na wykresach ścieżkę realizacji krajowych 

kontrybucji każdego z państw począwszy od 2021 r. do 2030 roku. Zbyt wolny postęp uruchomi 

środki zaradcze;

• konsultacje z innymi państwami jako element rozwijania współpracy regionalnej.

Konsekwencje6 

Krajowy plan – zobowiązanie na lata

Wymienione wyżej działania oznaczają początek planowania oraz wdrażania krajowych polityk energetycznych 

przez państwa członkowskie na poziomie unijnym. Po raz pierwszy pojawi się możliwość zestawienia i porównania 

krajowych polityk energetycznych i klimatycznych wszystkich państw UE. To pozwoli Komisji Europejskiej 

wskazywać nie tylko liderów, ale i państwa, które radzą sobie najgorzej. Plany są jawne i przygotowywane 

według jednego schematu, co zapewnia ich spójność oraz porównywalność. 

Wszystkie podmioty opierające strategiczne działania na krajowej polityce energetycznej  i klimatycznej powinny 

w pełni uwzględnić działania wynikające z krajowych planów, nawet jeśli nie zostały one jeszcze wprowadzone 

do krajowego prawa. W przekazanych Komisji Europejskiej planach szczegółowo opisany będzie m.in. rozwój 

sektorów OZE oraz efektywności energetycznej do 2030 roku. Podmioty, które funkcjonują w elektroenergetyce 

i ciepłownictwie, będą musiały uważnie śledzić przyjęte zapisy oraz ich późniejsze aktualizacje. Będzie to 

istotne również dla wszystkich planujących korzystać ze wsparcia finansowego z budżetu UE lub instrumentów 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycje w energetyce. Uruchamianie unijnych środków finansowych 

będzie bowiem spójne właśnie z krajowymi planami. Zapewne odniesienie do zawartych w nich zadań pojawi 

się również w zaleceniach dla państw członkowskich wydawanych w ramach tzw. semestrów europejskich, 

które wspierają unijne zarządzanie gospodarcze. Cele polityki energetycznej i klimatycznej coraz bardziej będą 

włączone do zadań realizowanych w ramach polityki regionalnej po 2020 roku. 

Z uwagi na swoją szczegółowość i kompleksowość krajowy plan w praktyce stanie się strategicznym dla polskiej 

energetyki dokumentem, niezależnie od Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Ponadto znaczenie planów 

krajowych wzmacnia szereg mechanizmów mających gwarantować ich skuteczne wdrażanie. W związku z tym dla 

bardzo wielu inwestorów, nawet po przyjęciu rządowej strategii polityki energetycznej 2040, zapisy krajowego 

planu będą równie istotne z uwagi na ich umocowanie w systemie zarządzania unią energetyczną.

5  Art. 9−14, 17−25, 29 rozporządzenia 2018/1999; pełny zapis cytowanych rozporządzeń i dyrektyw, zob. aneks

6  Rozporządzenie 2018/1999. Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2001. Transpozycja: do 

30.06.2021 r. Rozporządzenie 2019/943.  Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r., z wyjątkami, m.in.: od 4.07.2019 r. - art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3 

i 6 (pozostałe wyjątki - patrz aneks).
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3.2. Przyspieszenie tempa rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii

Pakiet „Czysta energia” ułatwi inwestowanie w źródła odnawialne zarówno w sektorze energii elektrycznej, jak 

i ciepłownictwie. Jego szereg regulacji wesprze integrację OZE w systemie energetycznym. Odnawialne źródła będą 

się rozwijać szybciej niż dotąd.

Wyznaczenie celu OZE na poziomie 32% do 2030 r. oraz cel dodatkowy dla ciepłownictwa i chłodnictwa7

Udział energii ze źródeł odnawialnych w UE w końcowym zużyciu energii brutto ma osiągnąć w 2030 r. co najmniej 

32%. Jeszcze w 2014 r. Rada Europejska ustaliła ten cel na poziomie 27%, ale z czasem ambicje wzrosły i poziom celu 

podniesiono, głównie z uwagi na spadające koszty inwestycji w odnawialne źródła energii. Co więcej, możliwe jest jego 

kolejne podniesienie już w 2023 r. po ocenie jego realizacji. Jest to cel prawnie obowiązujący wszystkie państwa UE, 

które realizują go poprzez swoje kontrybucje określane w krajowych planach. 

Po raz pierwszy wprowadzono cel dla sektora ogrzewania i chłodzenia. Nie ma on charakteru wiążącego, ale każde państwo 

członkowskie powinno dążyć do zwiększenia udziału OZE w tym sektorze o około 1,3 punktu procentowego rocznie8, 

lub 1,1 punktu procentowego w przypadku uwzględniania ciepła lub chłodu odpadowego. Przy okazji zdefiniowano  

ciepło i chłód odpadowy. Są to produkty uboczne, niemożliwe do uniknięcia m.in. w instalacjach przemysłowych lub 

wytwórczych energii. Bez dostępu do systemu ciepłowniczego lub chłodniczego pozostałyby one niewykorzystane. 

W związku z tymi zmianami rozszerzono zakres funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia dla energii z OZE na 

ciepłownictwo i chłodnictwo, a także na odnawialny gaz, w tym wodór.

Realizacja celu OZE pod nadzorem Komisji Europejskiej9

Mimo że pakiet nie przyjął obowiązkowych celów krajowych, to stworzył unijne mechanizmy i narzędzia, które mają 

zapewnić ich skuteczne wdrażanie jako krajowych kontrybucji. Dotyczą one zarówno elektroenergetyki, jak i ciepłownictwa 

i obejmują:

1.  Proces przygotowania i aktualizacji założeń w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu. 

Na tym etapie wszystkie plany poddawane są ocenie Komisji Europejskiej badającej w szczególności, 

czy wkłady państw są wystarczające do osiągnięcia unijnego celu. Komisja może wydać zalecenia 

w sprawie zmian poszczególnych elementów planów, a ich nieuwzględnienie obliguje państwo do 

przedstawienia uzasadnienia, które musi być podane do wiadomości publicznej.

2.  Ścieżki dojścia (tzw. trajektorie) do celu OZE, tj. prezentacje tempa realizacji kontrybucji w okresie 

2021−2030. Mają charakter orientacyjny, będą uzgadniane indywidualnie z każdym państwem, a ich 

początkowym punktem są aktualnie obowiązujące cele na rok 2020. Nie są jednak dowolne, ponieważ 

przepisy wskazują minimalne poziomy udziału OZE w określonych latach, czyli:

•  w 2022 r. – co najmniej 18% z zaplanowanego (na 2030 r.) w danym państwie wzrostu 

udziału OZE w okresie 2021−2030, 

• w 2025 r. co najmniej 43%, 

 • w 2027 r. co najmniej 65%. 

7 Art. 3 rozporządzenia 2018/1999, art. 2, 3, 19, 23 dyrektywy 2018/2001.

8  Wzrost powinien wynosić orientacyjnie 1,3 punktu procentowego jako średnia roczna wyliczona dla okresów 2021−2025 i 2026−2030, 

poczynając od poziomu osiągniętego w 2020 roku.

9 Art. 4, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 29, 31−34, 36 rozporządzenia 2018/1999.
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Oprócz wspomnianej trajektorii dot. łącznego udziału OZE każde państwo przedstawi szacunkowe 

ścieżki: 

•  wzrostu OZE z podziałem na sektory − elektroenergetyczny, ciepłowniczy 

i chłodniczy oraz transport, 

• zmiany popytu na bioenergię (z biomasy, biogazu i biopaliw) w ww. sektorach, 

• podaży biomasy z podziałem na pochodzenie krajowe bądź zewnętrzne.

3.  Ocena postępu w realizacji celów oraz działań będzie przeprowadzana w cyklach dwuletnich od 2023 r. 

i odnosić się do zaleceń Komisji Europejskiej. Nieuwzględnienie zaleceń przez państwo członkowskie 

wymaga uzasadnienia. Ponadto Parlament Europejski i Rada corocznie oceniają realizację krajowych 

planów na podstawie informacji od Komisji Europejskiej.

4.  Unijny mechanizm finansowania energii z OZE będzie obowiązywać od 2021 r.  Będzie zasilany 

dobrowolnymi wpłatami państw nierealizujących celu, pochodzącymi np. ze sprzedaży uprawnień 

do emisji CO
2
, a także środkami z funduszy unijnych, innych państw oraz sektora prywatnego. Będzie 

finansować w formie niskooprocentowanych pożyczek i dotacji m.in. wspólne projekty państw 

członkowskich oraz z państwami trzecimi. Energia wytworzona ze źródeł wspartych przez ten 

mechanizm będzie zaliczana w danych statystycznych państw stosownie do ich wpłat. 

Otwarcie krajowych systemów wsparcia OZE dla uczestników transgranicznych10

Systemy wsparcia OZE powinny być dostępne dla uczestników z państw mających bezpośrednie połączenia sieciowe. 

Otwarcie systemów będzie dobrowolne i powinno być wzajemne. Komisja Europejska ocenia, iż udziały w systemach 

producentów z innych państw członkowskich mogą wynosić w latach 2023−2026 co najmniej 5%, a w okresie 2027−2030 

co najmniej 10%. Państwa uczestniczące w systemie decydują o zasadach takiego udziału w umowach, m.in. zasadach 

zaliczania energii wytworzonej w wyniku transgranicznej współpracy. A ta współpraca ma umożliwić wsparcie wspólnych 

projektów pomiędzy państwami członkowskimi.

Do 2023 r. Komisja Europejska przeprowadzi ocenę wdrożenia tego mechanizmu, a do 2025 r. − oceni koszty i korzyści 

tej współpracy. 

Unijna platforma do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii11

W uzupełnieniu otwarcia systemów wsparcia Komisja Europejska powoła unijną platformę do spraw rozwoju odnawialnych 

źródeł energii (Union renewable development platform) zwaną URDP, która poszerzy możliwości obrotu udziałami OZE 

między państwami członkowskimi. Będzie też dopełnieniem dotychczasowych dwustronnych umów zawieranych 

w kontekście konieczności realizacji celów krajowych OZE na rok 2020. Platforma ma kojarzyć popyt i podaż energii 

z odnawialnych źródeł. Umowy między państwami obejmą transfery statystyczne, wspólne projekty lub wspólne 

systemy wsparcia. Platforma będzie też wspomagać efektywne kosztowo osiągnięcie celu na rok 2030. Szczegóły jej 

funkcjonowania zostaną ustalone w aktach delegowanych.

Priorytetowe dysponowanie małymi jednostkami odnawialnych źródeł energii12  

Dotychczas obowiązujące prawo pierwszeństwa lub gwarancji dostępu do systemu oraz prawo dysponowania jednostkami 

OZE zostały ograniczone. Tylko małe instalacje zachowają dysponowanie priorytetowe, tj. jednostki o zainstalowanej 

mocy elektrycznej poniżej 400 kW (w 2026 r. próg ten zostanie obniżony do 200 kW) oraz innowacyjne projekty 

10 Art. 5, 19 dyrektywy 2018/2001.

11 Art. 8 dyrektywy 2018/2001. 

12 Art. 12 rozporządzenia 2019/943.
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demonstracyjne. Państwa członkowskie mogą przyznać ten przywilej również jednostkom stosującym wysokosprawną 

kogenerację o zainstalowanej mocy elektrycznej poniżej 400 kW. Mogą też odstąpić od stosowania tego prawa lub go 

ograniczyć. Jest to jednak uwarunkowane m.in. efektywnie działającymi mechanizmami rynkowymi oraz realizacją 

ścieżki osiągnięcia celu OZE do 2030 r.  zgodnej z krajowym planem. 

Jednostki, które dotychczas korzystały z priorytetowego dostępu oraz dysponowania przed wejściem nowych przepisów 

w życie, tj. przed 4 lipca 2019 r., nadal mogą z nich korzystać. 

Prosumenci energii odnawialnej jako nowy podmiot europejskiego rynku13 

Państwa są zobligowane do tego, by konsumenci mogli stać się prosumentami energii odnawialnej. Prosument ma prawo 

wytwarzać taką energię na własne potrzeby, a także ją magazynować i sprzedawać jej nadwyżki. Jest chroniony przed 

dyskryminacyjnymi, nieproporcjonalnymi opłatami i procedurami za energię wprowadzoną do sieci lub z niej pobraną. Może 

funkcjonować samodzielnie lub za pośrednictwem tzw. koncentratorów, które pełnią role certyfikowanych uczestników 

rynku z prawem handlu energią. Chodzi m.in. o mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, 

choć prosumentami mogą być także przedsiębiorcy, pod warunkiem że wytwarzanie lub magazynowanie energii nie 

jest ich podstawową działalnością. Małe instalacje prosumentów do 10,8 kW będą przyłączane do sieci na podstawie 

zwykłego powiadomienia. Tylko z uzasadnionych przyczyn technicznych lub względów bezpieczeństwa będzie można 

odmówić podłączenia. 

Społeczności energetyczne14 

W celu wzmocnienia rynku czystej energii dopuszczono działanie nowych podmiotów zdefiniowanych jako „społeczności 

energii odnawialnej” (renewable energy communities). Mogą je tworzyć odbiorcy końcowi, podmioty prawne opierające 

się na dobrowolnym uczestnictwie m.in. osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw, organów lokalnych, w tym 

gminnych. Jako podmioty rynku energetycznego zyskują prawo do produkcji, zużywania, magazynowania i sprzedaży 

energii odnawialnej, a także mogą uczestniczyć w systemach wsparcia. 

13 Art. 2, 17, 21 dyrektywy 2018/2001.

14 Art. 22 dyrektywy 2018/2001.
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Konsekwencje15

Realizacja celów OZE na lata 2020 i 2030

Paradoksalnie, mimo braku wiążących celów krajowych, przyjęte metody realizacji celu na rok 2030 powinny 

się przyczynić do szybszego rozwoju OZE w państwach unijnych, niż to było w przypadku wdrażania celów 

krajowych wytyczonych w  pakiecie na rok 2020. W związku z tym, że Polska może nie osiągnąć celu na 2020 r., 

znaczenia nabierają te przepisy, które odnoszą się do niej i innych takich właśnie państw. Nowe regulacje dają 

dodatkowy rok (do końca 2021 r.) na przedsięwzięcie skutecznych środków zaradczych. Jeśli nie będzie jednak 

dostatecznych efektów tych działań, Komisja Europejska w  najgorszym − z możliwych − scenariuszu może 

rozpocząć procedurę postępowania o naruszenie prawa unijnego. To ostateczność, dlatego państwa, które nie 

poradziły sobie z realizacją celu na rok 2020, prawdopodobnie wykorzystają transfery statystyczne, w tym 

w ramach nowej unijnej platformy do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wysokie koszty transferów 

statystycznych skłaniają jednak do przyspieszenia wsparcia OZE, co jest widoczne m.in. w Polsce. Jednym ze 

środków zaradczych będą wpłaty do unijnego mechanizmu finansowania energii z OZE, choć w tym przypadku 

istnieje duże ryzyko realizacji inwestycji poza państwem, które zasili mechanizm. 

Zapisany w krajowym planie cel OZE oraz odniesienie do niego ścieżki dojścia, a nie poziomu jego faktycznej 

realizacji w 2020 r., oznaczają, że wzrost udziału OZE będzie musiał być w miarę równomierny w okresie 

2021−2030. Zatem Polska nie może odkładać rozwoju OZE i polegać przede wszystkim na budowie dużych 

morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Te inwestycje dadzą skokowy wzrost udziału OZE nie wcześniej niż 

po 2025 r., a tymczasem trzeba go będzie wykazywać już na początku wspomnianego okresu. Dlatego dużą 

rolę do odegrania będą miały małe instalacje prosumenckie oraz dalsza transformacja ciepłownictwa. Jednym 

z głównych kierunków „zazielenienia” tego sektora będzie rozwój wysokosprawnych źródeł biomasowych, 

odprowadzających ciepło do systemów ciepłowniczych.

Wykres. Przykłady trajektorii, tj. ścieżki realizacji celu OZE w 2030 r.

PROPOZYCJA POLSKI PRZEDSTAWIONA W PROJEKCIE KPEiK

PROPOZYCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ ZAWARTA W OCENIE PROJEKTU KPEiK
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Źródło: opracowanie własne. 

15  Rozporządzenie 2018/1999. Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2001. Transpozycja: do 

30.06.2021 r. Rozporządzenie 2019/943.  Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r., z wyjątkami, m.in.: od 4.07.2019 r. art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3 

i 6 (pozostałe wyjątki - patrz aneks).
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Nowe podmioty na rynku

Przyjęte regulacje zakładają uruchomienie potencjału tkwiącego na rynku, głównie powstawanie nowych 

podmiotów − małych i średnich wytwórców, którzy staną się prosumentami. Ich rozwojowi będą sprzyjać nie 

tylko regulacje pakietu „Czysta energia”, ale także duże wsparcie instytucjonalne i finansowe UE po 2020 roku. 

Ułatwienia dla prosumentów OZE działających indywidualnie, w sposób zagregowany, czy jako społeczności OZE, 

będą jednym z głównych kierunków wsparcia w ramach wieloletniej perspektywy finansowej UE na lata 2021−2027, 

a także instrumentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przewidywanym efektem będzie postępujący proces 

demokratyzacji rynku, na którym promowane będą podmioty dotychczas w nim nieuczestniczące. Z małych 

instalacji OZE korzyści będą mogli czerpać m.in. mieszkańcy budynków jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe 

budynków wielomieszkaniowych oraz przedsiębiorcy. Najprawdopodobniej firmy, które staną się prosumentami, 

będą motorem rozwoju sektora wytwarzania na własny użytek. Będą miały wiele możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego na uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii. Na takich wytwórców nie będą wpływać 

rosnące ceny uprawnień do emisji, które są istotnym zmiennym kosztem elektrowni opartych na paliwach 

kopalnych. Ponadto przedsiębiorstwa, które zdecydują się zostać prosumentami, zyskają spore oszczędności 

na opłatach sieciowych, w dodatku większe niż w przypadku klientów indywidualnych, którzy płacą niższe 

stawki sieciowe. Takie warunki wydają się bardzo korzystne przede wszystkim dla instalacji fotowoltaicznych. 

Wzrost liczby przedsiębiorstw prosumentów wpłynie na dystrybucję. Operatorzy systemów dystrybucyjnych 

będą musieli zbilansować mniejsze wpływy od przedsiębiorstw, które staną się prosumentami. To powinno 

sprowokować dyskusję o systemie taryfowania uwzględniającego zmiany zachodzące na rynku. 

Utrzymanie priorytetowego dysponowania instalacjami o mocy elektrycznej poniżej 400 kW to kolejny bodziec, 

który będzie pozytywnie oddziaływał na powstawanie małych jednostek odnawialnych źródeł energii. Natomiast 

brak takiego przywileju dla większych instalacji, np. farm wiatrowych, może zrodzić problem ich funkcjonowania 

w okresach małego zapotrzebowania. 

W kierunku otwartych ponadgranicznie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii

Polska stanie przed decyzją, czy uczestniczyć z innymi państwami w otwieraniu swoich systemów wsparcia OZE 

dla producentów energii w tych państwach. Najprawdopodobniej państwa będą się decydować na współpracę 

w pierwszej kolejności z sąsiadami z uwagi na istniejące już między nimi bezpośrednie połączenia. Konsekwencje 

otwarcia systemu dla polskiego sektora będą w dużej mierze zależeć od metod wsparcia oferowanych w Polsce oraz 

krajach sąsiednich po 2021 roku. Transgraniczne otwarcie systemów będzie wymagało współpracy operatorów 

i ustalenia zasad koordynacji użytkowania sieci. Z jednej strony może ono spowodować ucieczkę inwestorów do 

innych państw oferujących bardziej atrakcyjne warunki wsparcia. Z drugiej − wzrosnąć może liczba zewnętrznych 

podmiotów uczestniczących w polskim systemie. W tym kontekście ważne będą umowy między państwami, 

w których określi się zasady zaliczania statystycznego OZE. Ustalenia będą dotyczyły m.in. tego, które państwo 

i w jakim stopniu będzie mogło uwzględnić przyrost udziału OZE w wyniku takiego wsparcia. To w rezultacie 

powinno skłonić sąsiadujące państwa do koordynacji metod wsparcia odnawialnych źródeł energii. 

W przypadku braku dostatecznego otwierania systemów wsparcia przez państwa członkowskie należy się 

spodziewać wprowadzenia przez Komisję Europejską środków zaradczych. Zapewne Komisja będzie kontynuować 

promocję tej formy współpracy ponadgranicznej. Takie działania, łącznie z wnioskami legislacyjnymi, należy 

przewidzieć w kontekście zaplanowanej oceny wdrażania niniejszego mechanizmu do 2023 r. oraz oceniania 

przez Komisję kosztów i korzyści takiej współpracy do 2025 roku.
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3.3. Mniejsze możliwości wspierania energetyki wysokoemisyjnej 

Sektor energetyczny jest jednym z największych odbiorców pomocy publicznej w całej Unii Europejskiej. W rezultacie 

mechanizmy rynkowe są często zaburzone, konkurencja ograniczona, a w wielu przypadkach pomoc państwa jest 

pośrednią formą dotowania wybranych obszarów przemysłu. W ostatnich latach państwa borykające się z brakiem 

wystarczającej mocy coraz częściej stosowały długotrwałe, strukturalne mechanizmy wsparcia (mechanizmy zdolności 

wytwórczych), głównie rynki mocy i rezerwy strategiczne. Pakiet ogranicza możliwości ich stosowania, uznając je za 

środki ostateczne i możliwie krótkotrwałe wtedy, gdy zawiodą inne rynkowe metody zażegnania problemów.

Preferencyjne traktowanie rezerwy strategicznej16 

Pakiet rozróżnia dwa rodzaje mechanizmów wsparcia, które państwa członkowskie mogą wprowadzić jako środek 

ostateczny, gdy istnieje problem z wystarczalnością zasobów na rynku wewnętrznym energii elektrycznej. Są to rezerwy 

strategiczne oraz wszelkie inne mechanizmy, w tym rynki mocy, taki jak funkcjonujący od 2018 r. w Polsce. Rezerwa 

strategiczna traktowana jest preferencyjnie. Państwa członkowskie projektując mechanizm powinny w pierwszej 

kolejności sprawdzić czy będzie ona skutecznym mechanizmem. Aby mógł on być uznany za rezerwę strategiczną, musi 

spełnić szereg warunków, m.in. zasoby w rezerwie muszą być poza rynkiem w okresie obowiązywania umów. Ponadto 

nie otrzymują wynagrodzenia z hurtowych rynków energii lub rynków bilansujących. Zasobami będącymi w rezerwie 

dysponuje się tylko, gdy wyczerpane zostaną bilansujące środki operatorów systemów przesyłowych.

Kiedy można przystąpić do projektowania mechanizmów wsparcia?17

Przed wprowadzeniem mechanizmu zdolności wytwórczych państwo członkowskie musi spełnić szereg warunków. 

Jednym z podstawowych jest przeprowadzenie przez Europejską Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów 

Przesyłowych (ENTSO-E), na podstawie danych operatorów systemów przesyłowych, oceny wystarczalności mocy 

na poziomie europejskim (European resource adequacy assessment, ERAA), która (ocena) może być uzupełniona przez 

ocenę na poziomie krajowym (National resource adequacy assessment,NRAA). Po zidentyfikowaniu problemu państwo 

musi przede wszystkim usunąć jego przyczyny, m.in. niedoskonałości rynku i zakłócenia regulacyjne, m.in. znieść limity 

cenowe i ceny regulowane, a także zwiększyć przepustowość połączeń wzajemnych. Następnie musi przygotować 

kompleksowe badanie na temat możliwego wpływu mechanizmu na sąsiadujące państwa, a potem przeprowadzić 

z nimi konsultacje, przynajmniej z tymi, z którymi ma bezpośrednie połączenia. 

Zasady projektowania nowych mechanizmów oraz warunki funkcjonowania istniejących (w tym limit 

EPS 550 i 350)18

Mechanizmy wsparcia są środkami tymczasowymi, które mogą  być wprowadzone w ostateczności. Ich stosowaniu musi 

towarzyszyć kontynuacja wdrażania środków zaradczych zgodnie z planem zaakceptowanym przez Komisję Europejską. 

Mechanizmy nie mogą obowiązywać dłużej niż 10 lat, a ich skala powinna być stopniowo ograniczana. Z wyjątkiem 

rezerwy strategicznej, muszą być otwarte na transgranicznych dostawców na zasadach rynkowych, niedyskryminujących 

żadnej ze stron. W przypadku funkcjonujących mechanizmów (na dzień 4 lipca 2019 r.) państwa mogą zezwolić na udział 

połączeń wzajemnych w procesie konkurencyjnym jako zagranicznych zdolności wytwórczych. 

Państwa dokonują przeglądu funkcjonujących mechanizmów. Są zobowiązane do przygotowania oceny wystarczalności 

na poziomie europejskim, uzupełnionej ewentualnie oceną krajową oraz planu naprawczego, pod warunkiem że problem 

zostanie potwierdzony oceną. W przypadku, gdy ocena tego nie potwierdzi lub w razie braku akceptacji przez Komisję 

Europejską planu środków zaradczych, państwa nie mogą zawierać nowych umów mocowych w ramach istniejących 

mechanizmów.

16 Art. 21, art. 22 rozporządzenia 2019/943.

17 Art. 20, 21, 23 rozporządzenia 2019/943.

18 Art. 21, 22, 23, 26 rozporządzenia 2019/943.

https://www.entsoe.eu/
https://www.entsoe.eu/
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Jednym z wprowadzonych warunków funkcjonowania jest  limit emisji CO
2
, tzw. EPS. Od 4 lipca 2019 r. obowiązuje 

limit 550 g CO
2
/kWh dla nowych jednostek, tj. nieprowadzących produkcji komercyjnej przed tą datą, a od 1 lipca 

2025 r. dla istniejących jednostek, czyli prowadzących produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r − limit EPS 550 oraz 

dodatkowo limit 350 kg CO
2
 średnio w skali roku na kWe mocy zainstalowanej. Z wymienionych limitów wyłączone 

są zobowiązania i umowy zawarte przed 31 grudnia 2019 r. na cały okres ich trwania. 

Tabela 1. Obowiązujące limity emisji CO2 w ramach mechanizmów wsparcia po 4 lipca 2019 r. 

 JEDNOSTKI 
WYTWÓRCZE

(rozpoczęły produkcję 
komercyjną przed 

4.07.2019)

NOWE JEDNOSTKI 
WYTWÓRCZE

(rozpoczęły produkcję 
komercyjną po 4.07.2019)

FUNKCJONUJĄCE 
MECHANIZMY 

ZDOLNOŚCI 
WYTWÓRCZYCH

w dniu wejścia 
rozporządzenia w życie, 

tj. 4.07.2019

Zobowiązania i umowy 
zawarte przed 31.12.2019

Bez EPS 
na cały okres ważności 

umów

Bez EPS 
na cały okres ważności 

umów

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.01.2020 do 

1.07.2025

Bez EPS 
na okres umów 

i zobowiązań do 1.07.2025
EPS 550 od 1.01.2020

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.07.2025 EPS 550 oraz EPS 350 EPS 550

NOWE MECHANIZMY
ZDOLNOŚCI 

WYTWÓRCZYCH
uruchomione po 

4.07.2019

Zobowiązania i umowy 
zawarte do 1.07.2025

Bez EPS 
na okres umów 

i zobowiązań do 1.07.2025
EPS 550

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.07.2025

EPS 550 oraz EPS 350 EPS 550

Źródło: opracowanie własne. 

Proces akceptacji przez Komisję Europejską19

Po przygotowaniu oceny wystarczalności mocy na poziomie europejskim (EERA) oraz usunięciu zidentyfikowanych 

dysfunkcji rynku i zakłóceń regulacyjnych państwo członkowskie opracowuje plan z harmonogramem wdrażania środków 

zaradczych. Przedkłada go Komisji Europejskiej, która w terminie czterech miesięcy wydaje opinię, czy planowane środki 

są wystarczające, i która może wezwać do wprowadzenia w nim zmian. Państwo członkowskie monitoruje wdrażanie 

planu. Wyniki publikuje w sprawozdaniu rocznym i przekazuje Komisji, która wydaje opinię, czy plan został właściwie 

zrealizowany i czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, państwo może rozpocząć proces notyfikacji. Po akceptacji przez 

Komisję może wdrażać zaprojektowany mechanizm. 

Rozporządzenie wprowadza przewidywalny plan procesu akceptacji mechanizmu wsparcia jako dozwolonej pomocy 

publicznej w sytuacji braku innych możliwości rozwiązania problemu. Definiuje odrębną ścieżkę postępowania dla takich 

mechanizmów, której pomimo obowiązywania sektorowych wytycznych pomocowych dla energetyki20 dotychczas nie było. 

W razie występowania, mimo wprowadzenia środków zaradczych, problemu wystarczalności zasobów, proces akceptacji 

przez Komisję Europejską rezerwy bądź rynku mocy, jako dozwolonej pomocy publicznej, będzie prawdopodobnie 

szybszy niż dotychczas. Komisja będzie bowiem dysponowała już pełnym oglądem sytuacji wraz z odpowiednimi danymi 

i analizami, a dialog z państwem członkowskim będzie prowadzony. Państwa nie mogą wprowadzić mechanizmów przed 

zaopiniowaniem przez Komisję Europejską.

19 Art. 21, 23, 24 rozporządzenia 2019/943.

20 Guidelines on State aid for environmental protection and energy (EEAG) 2014−2020.
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Konsekwencje21

Przepisy dotyczące mechanizmów wsparcia mają zastosowanie od 1 stycznia 2020 r. Wyjątek stanowią zapisy w sprawie 

limitów emisji CO
2
 (EPS 550 i 350) oraz część zapisów nt. przygotowania metodologii przeprowadzenia oceny ERAA, które 

obowiązują od dnia wejścia rozporządzenia w życie, tj. 4 lipca 2019 roku. W zakresie limitów emisyjnych przewidziano 

odstępstwo dla mechanizmów funkcjonujących przed wejściem rozporządzenia w życie. W tym wypadku państwa mogą 

do końca 2019 r. organizować aukcje bez uwzględniania limitów emisji. W związku z tym najważniejsze konsekwencje 

dla funkcjonującego polskiego rynku mocy to:

Obowiązek przeglądu funkcjonujących mechanizmów

Po 1 stycznia 2020 r. Polska oraz wszystkie pozostałe państwa stosujące mechanizmy wystarczalności 

mocy zobowiązane są do przeprowadzenia oceny ERAA i ewentualnie NRAA, takiej jak w przypadku nowo 

projektowanych mechanizmów. Jeśli występowanie problemu wystarczalności mocy nie zostanie potwierdzone,  

nie będzie można zawierać nowych umów. Jeśli natomiast zostanie potwierdzony, państwo musi przygotować 

plan naprawczy z harmonogramem stosowania środków zaradczych, m.in. usunięcia dysfunkcji rynku i zakłóceń 

regulacyjnych. Do czasu akceptacji planu przez Komisję Europejską podpisywanie nowych umów jest wstrzymane. 

21  Rozporządzenie 2018/1999. Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2001. Transpozycja: do 

30.06.2021 r. Rozporządzenie 2019/943.  Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r., z wyjątkami, m.in.: od 4.07.2019 r. - art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3 

i 6 (pozostałe wyjątki - patrz aneks).
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Limity emisyjności CO
2

1.  Do 31 grudnia 2019 r na polskim rynku mocy nie będą obowiązywały limity emisyjności CO
2
. Aukcje 

planowane pod koniec tego roku będą zorganizowane w oparciu o takie same zasady, jak w poprzednim 

roku. Zobowiązania wynikające z dotychczasowych aukcji oraz odbytych  do końca 2019 r. pozostaną 

ważne przez cały okres, na jaki zostaną podpisane umowy. W przypadku Polski, jeśli w wyniku 

tegorocznych aukcji zostaną podpisane najdłuższe umowy tj. 15 lub 17-letnie to będą one obowiązywać 

nawet do 2041 roku. W tej kategorii, w wyniku dotychczas przeprowadzonych aukcji, mieszczą się m.in. 

wszystkie najnowsze inwestycje węglowe, tj. nowe bloki w Kozienicach, Jaworznie, Turowie, Opolu, 

które uzyskały kontrakty na dostawy w latach 2021−2036, oraz Ostrołęka C – na okres 2023−2038.

2.  Od 1 stycznia 2020 r. do 1 lipca 2025 r. do rynku mocy będą mogły być dopuszczone zdolności wytwórcze 

funkcjonujące komercyjnie przed wejściem rozporządzenia w życie, tj. 4 lipca 2019 r., które emitują 

powyżej 550 kg CO
2
/kWh energii elektrycznej oraz powyżej 350 kg CO

2
 średnio w skali roku na kWh 

mocy zainstalowanej. Dotyczy to nie tylko aukcji, ale również zobowiązań obejmujących ten okres. 

Konsekwencje tych zapisów dotyczą głównie jednostek, które w dotychczasowych aukcjach otrzymały 

kontrakty roczne i przed 1 lipca 2025 r. ponownie będą startować w aukcjach. 

3.  Od 1 lipca 2025 r. wszystkie jednostki, których kontrakty zakończą się po tym dniu, i które nie spełniają 

wymogów limitu EPS 550 i 350, będą wykluczone z rynku mocy, tj. udziału w aukcjach, podpisywania 

kontraktów, jak też otrzymywania płatności.

Oznacza to, że na polskim rynku, z uwagi na limit emisyjności CO
2
, będą funkcjonowały jednostki węglowe 

korzystające przez długi czas ze wsparcia w ramach rynku mocy oraz pozbawione takiej możliwości. Wybrane 

moce będą otrzymywać wsparcie wynikające z kontraktów nawet 15-letnich, część z umów na dostawy 5-letnie, 

a pozostałe, w ramach ewentualnie odnawianych kontraktów rocznych, uzyskają wsparcie kilkuletnie, trwające 

nie dłużej niż do połowy 2025 roku.

Pozostałe moce spełniające kryteria emisyjności CO
2
 będą mogły uczestniczyć w rynku bez ograniczeń przez 

cały okres trwania tego mechanizmu.

Tabela 2. Funkcjonowanie limitów emisji CO2 w ramach polskiego rynku mocy

JEDNOSTKI 
WYTWÓRCZE

(rozpoczęły produkcję 
komercyjną przed 

4.07.2019)

NOWE JEDNOSTKI 
WYTWÓRCZE

(rozpoczęły produkcję 
komercyjną po 

4.07.2019)

RYNEK MOCY 
W POLSCE

(jako mechanizm 
funkcjonujący w dniu 

wejścia rozporządzenia 
w życie, tj. 4.07.2019)

Zobowiązania i umowy 
zawarte przed 31.12.2019

Bez EPS 
na cały okres ważności 

umów

Bez EPS 
na cały okres ważności 

umów

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.01.2020 do 

1.07.2025

Bez EPS 
na okres umów 

i zobowiązań do 1.07.2025
EPS 550 od 1.01.2020

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.07.2025 EPS 550 oraz EPS 350 EPS 550

Źródło: opracowanie własne. 
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Wprowadzenie rezerwy strategicznej jako alternatywa? 

Wprowadzenie przez Polskę dodatkowego mechanizmu np. w postaci rezerwy strategicznej będzie wymagać 

przejścia przez cały proces przeznaczony dla nowych mechanizmów, a także wykazania, że funkcjonujący rynek 

mocy nie jest wystarczający. Zaznaczyć należy, że po 1 lipca 2025 r. w rezerwie nie mogłyby uczestniczyć jednostki 

węglowe. Przy obowiązującym w Unii Europejskiej stanie prawnym oznacza to bardzo małe prawdopodobieństwo 

ustanowienia w Polsce nowego mechanizmu. 

Tabela 3. Funkcjonowanie limitów emisji CO2 w przypadku wprowadzenia nowego mechanizmu wsparcia, 
np. rezerwy strategicznej w Polsce

JEDNOSTKI WYTWÓRCZE
(rozpoczęły produkcję 

komercyjną przed 
4.07.2019)

NOWE JEDNOSTKI 
WYTWÓRCZE

( rozpoczęły produkcję 
komercyjną po 

4.07.2019)

EW. NOWY MECHANIZM
ZDOLNOŚCI 

WYTWÓRCZYCH, 
NP. REZERWA 

STRATEGICZNA
uruchomiony po 

4.07.2019

Zobowiązania i umowy 
zawarte do 1.07.2025

Bez EPS 
na okres umów 

i zobowiązań do 1.07.2025
EPS 550

Zobowiązania i umowy 
zawarte od 1.07.2025

EPS 550 oraz EPS 350 EPS 550

Źródło: opracowanie własne. 

3.4. Łączenie rynków

Budowa jednolitego rynku energii nie będzie możliwa bez połączenia rynków krajowych i udrożnienia możliwości 

handlu energią. Unia Europejska przyjęła w związku z tym następujący cel:

Zwiększenie poziomu zdolności przesyłowych dostępnych dla obrotu międzystrefowego do minimum 70%22

Państwa członkowskie zobowiązane są do corocznego wzrostu zdolności przesyłowych na  potrzeby obrotu 

międzystrefowego. Celem jest osiągnięcie minimalnego poziomu 70% takich zdolności najpóźniej do 31 grudnia 2025 

roku. Pozostałe 30% może być wykorzystane na potrzeby m.in. przepływów kołowych i  wewnętrznych na każdym 

krytycznym elemencie sieci. Wzrost ma być osiągany corocznie w równym stopniu w okresie 2020−2025. Ograniczone 

czasowo odstępstwa są możliwe w wyjątkowych przypadkach związanych z koniecznością utrzymania bezpieczeństwa 

operacyjnego. Nadzór nad realizacją tego zobowiązania sprawują: 

•  Agencja do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), 

•  Regionalne Centra Koordynacyjne,

•  krajowe organy regulacyjne, m.in. poprzez stałe oceny i sprawozdania operatorów systemów 

przesyłowych. 

Jeśli państwa nie będą realizować tego zadania, zmienione mogą być konfiguracje obszarów obejmujących te państwa. 

Uczestnicy rynku uzyskają dostęp do maksymalnego poziomu zdolności połączeń oraz sieci przesyłowych na zasadach 

rynkowych. Zdolności przesyłowe są także przedmiotem swobodnego obrotu na rynku wtórnym pod warunkiem, że 

22  Art. 15, 16 rozporządzenia 2019/943.



17

Małymi krokami do wielkich zmian.  Wpływ pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” na energetykę

operator systemu przesyłowego jest o tym poinformowany. Poza wyjątkowymi sytuacjami związanymi z koniecznością 

utrzymania bezpieczeństwa systemu, poziom zdolności połączeń wzajemnych nie może być ograniczony, aby zarządzać 

przepływami wynikającymi z transakcji zawieranych wewnątrz obszarów rynkowych, bądź zaradzić ograniczeniom 

w ramach własnych obszarów rynkowych. 

Konsekwencje23

Większa konkurencyjność 

Zaplanowane procesy liberalizacyjne i łączenie rynków powinny przyczynić się do zwiększenia konkurencji. 

Rosnący poziom handlu transgranicznego postawi podmioty obecne na polskim rynku przed wyzwaniem 

uczestnictwa w bardziej konkurencyjnych warunkach niż dotychczas. Z uwagi na duże różnice w Polsce i państwach 

sąsiednich w kosztach i cenach energii zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i przemysłowych należy 

się spodziewać, że te procesy przyspieszą reformy rynkowe. W tym kontekście dla podmiotów polskiego rynku, 

które wytwarzają energię przede wszystkim z wysokoemisyjnego węgla, bardzo istotnym czynnikiem będą 

koszty zmienne paliwa oraz obowiązkowego zakupu uprawnień do emisji CO
2
. Warto podkreślić, iż za realizację 

do końca 2025 r. celu zwiększenia do minimum 70% poziomu zdolności przesyłowych dostępnych dla obrotu 

międzystrefowego odpowiadać będą Regionalne Centra Koordynacyjne. W związku z tym istotny będzie rodzaj 

i poziom zaangażowania polskiego operatora systemu przesyłowego w powstanie i funkcjonowanie nowego 

podmiotu.

3.5. Odejście od taryf regulowanych

Wprowadzenie mechanizmów rynkowych oznacza odejście od regulowania cen dla konsumentów. Pakiet przenosi 

zadanie walki z ubóstwem energetycznym na barki polityki socjalnej państw. Te działania regulują:

Ograniczenia możliwości stosowania cen regulowanych dla gospodarstw domowych oraz 

mikroprzedsiębiorstw

Państwa członkowskie powinny chronić dotkniętych ubóstwem energetycznym i  odbiorców wrażliwych będących 

gospodarstwami domowymi24 głównie za pomocą polityki socjalnej lub środków innych niż interwencje publiczne 

w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej. Mają one swobodę definiowania takich odbiorców oraz kryteriów 

ubóstwa energetycznego. W wyjątkowych przypadkach interwencje publiczne regulujące ceny są dozwolone dla:

23  Rozporządzenie 2018/1999. Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2001. Transpozycja: do 

30.06.2021 r. Rozporządzenie 2019/943.  Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r., z wyjątkami, m.in.: od 4.07.2019 r. - art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3 

i 6 (pozostałe wyjątki - patrz aneks).

24  Definicja odbiorców wrażliwych jest ustalana przez państwa; może się odnosić do ubóstwa energetycznego oraz m.in. do zakazu odłącza-

nia takim odbiorcom energii w sytuacjach krytycznych. Może ustalać poziom dochodu, udział wydatków na energię w dochodzie, efektyw-

ność energetyczną budynków mieszkalnych, zależność od urządzeń elektrycznych ze względu na stan zdrowia, wiek lub inne kryteria - art. 

28 dyrektywy 2019/944.  
Ubóstwo energetyczne − państwa ustanawiają kryteria oceny gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym, np. takie jak niskie do-

chody, wysoki udział wydatków na energię w dochodzie do dyspozycji oraz niska efektywność energetyczna - art. 29 dyrektywy 2019/944.
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a)  dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz odbiorców wrażliwych będących gospodarstwami domowymi 

pod warunkiem, że będą: 

•  ograniczone w czasie,

•  proporcjonalne wobec ich beneficjentów i 

•  jasno określone, przejrzyste i niedyskryminujące,

•  zagwarantują dostęp do odbiorcy na równych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, 

•  włączą do krajowego planu orientacyjny cel zmniejszenia ubóstwa energetycznego wraz 

z przedstawieniem działań, m.in. w polityce społecznej.

b)  odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz dla mikroprzedsiębiorstw, którzy nie są dotknięci 

ubóstwem energetycznym ani nie są odbiorcami wrażliwymi pod powyższymi warunkami, a ponadto:

•  towarzyszy im wprowadzanie konkurencji na rynku, tj. cen detalicznych ustalanych rynkowo, oraz 

metody oceny postępu tych działań;

•  cena powinna przewyższać koszty;

•  regulacje nie powinny zaburzać działania rynku hurtowego;

•  beneficjenci będą mogli wybierać spośród ofert rynkowych. W tym celu raz na kwartał powinni 

otrzymywać odpowiednią informację, a także 

•  mieć możliwość instalacji inteligentnego licznika bez dodatkowych opłat. 

Warunki stosowania cen regulowanych25

Państwo członkowskie powiadamia Komisję Europejską o wprowadzeniu środków zgodnych z powyższymi zasadami 

i może je niezwłocznie stosować. Powiadomienie powinno zawierać: 

•  opis beneficjentów oraz liczbę odbiorców będących gospodarstwami domowymi, których dotyczy 

dany środek;

•  czas trwania regulacji;

•  opis metody ustalania ceny;

•  przyczyny zastosowania środków i ich wpływ na konkurencję. 

Komisja Europejska będzie monitorować, które państwa wciąż stosują regulowane ceny, a także stopień wprowadzania 

konkurencji między dostawcami. Do początku lat 2022 i 2025 otrzyma od państw odpowiednie sprawozdania na ten temat 

pokazujące postęp w przechodzeniu na ceny rynkowe. Na tej podstawie do 31 grudnia 2025 r. przedstawi sprawozdanie, 

któremu może towarzyszyć wniosek ustawodawczy określający datę zakończenia stosowania cen regulowanych. 

25  Art. 5, 28−29 dyrektywy 2019/944.
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Konsekwencje26

Konieczność uwolnienia cen

Od początku 2021 r. Polska, stosująca ceny regulowane dla klientów indywidualnych, będzie zobligowana do 

uwolnienia cen. Utrzymanie regulacji będzie możliwe tylko w bardzo ograniczonym stopniu i skali, na pewno nie 

w takiej formule, jak dotychczas. Urynkowienie cen jest jednym z warunków, które państwo powinno uwzględnić 

przed przystąpieniem do projektowania mechanizmów zdolności wytwórczych, takich jak rezerwy strategiczne 

czy rynki mocy. Polska nie będzie więc mogła zwlekać z uwolnieniem cen. Kilka czynników, w tym wysokie 

ceny uprawnień do emisji CO
2
, wpływają na koszty większości wytwórców w Polsce. Konsekwencją mogą być 

podwyżki cen za energię. Natomiast uruchomienie skutecznej konkurencji pomiędzy firmami energetycznymi 

może wyhamować wzrosty cen. Dodatkowo, zgodnie z nowymi regulacjami wysokie ceny energii będą mogły 

być kompensowane w głównej mierze instrumentami polityki socjalnej. 

Te kwestie zapewne w dużym stopniu będą oddziaływać na sferę polityczną, która będzie się przekładać również 

na presję na podmioty rynku energetycznego kontrolowane przez państwo. 

3.6.  Regionalizacja − wzmocnienie procesów decyzyjnych i współpracy uczest-
ników rynku

Przyspieszyć budowę jednolitego rynku energii ma regionalizacja. Ponadgraniczna współpraca w określonych regionach 

będzie obejmować operatorów nie tylko sieci przesyłowych, ale i dystrybucyjnych. Wyzwaniem jest otwarcie rynków 

i zwiększenie handlu energią pomiędzy państwami UE, a także współpraca w razie kryzysów energetycznych. Służyć 

temu mają:

Powołanie Regionalnych Centrów Koordynacyjnych27

W celu uzupełnienia regionalnej współpracy operatorów systemów przesyłowych, w tym m.in. realizacji minimum 70% 

poziomu zdolności przesyłowych dostępnych dla obrotu międzystrefowego. zostaną powołane Regionalne Centra 

Koordynacyjne.

Zasięg geograficzny Regionalnych Centrów zostanie wyznaczony przez Agencję do spraw Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki na podstawie propozycji przedłożonej do 5 stycznia 2020 r. przez Europejską Sieć Operatorów 

Elektroenergetycznych (ENTSO-E). Do 5 lipca 2020 r. wszyscy operatorzy systemów przesyłowych z każdego regionu 

przedłożą danym organom regulacyjnym wniosek o utworzenie Regionalnych Centrów Koordynacyjnych i określą m.in. 

siedzibę, rozwiązania organizacyjno-finansowe, w tym formę prawną, statut i regulamin wewnętrzny. Po zatwierdzeniu 

przez organy regulacyjne Regionalne Centra zastąpią dotychczasowych koordynatorów do spraw bezpieczeństwa 

regionalnego. 

Regionalne Centra uzupełniają pracę operatorów systemów przesyłowych poprzez wykonywanie zadań o znaczeniu 

regionalnym, głównie o charakterze analitycznym, m.in. wyznaczają zdolności przesyłowe na  potrzeby obrotu 

międzystrefowego – kluczowe w kontekście celu zwiększenia możliwości transgranicznego handlu do minimum 70% 

dostępnych zdolności przesyłowych, analizy bezpieczeństwa, tworzenia wspólnych modeli sieci.

26  Rozporządzenie 2018/1999. Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2001. Transpozycja: do 

30.06.2021 r. Rozporządzenie 2019/943.  Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r., z wyjątkami, m.in.: od 4.07.2019 r. - art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3 

i 6 (pozostałe wyjątki - patrz aneks).

27 Art. 16, 35−37 oraz Załącznik I rozporządzenia 2019/943.

https://www.entsoe.eu/
https://www.entsoe.eu/
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Operatorzy systemów przesyłowych pozostają odpowiedzialni za zarządzanie przepływami energii elektrycznej 

oraz zapewnianie bezpiecznego, niezawodnego i efektywnego systemu elektroenergetycznego. Regionalne Centra 

Koordynacyjne mogą wskazywać tzw. skoordynowane działania (dotyczące zdolności przesyłowych oraz analiz 

bezpieczeństwa) oraz wydawać zalecenia dla operatorów systemów przesyłowych (w kwestii pozostałych zadań). 

Operator może nie realizować skoordynowanego działania tylko wtedy, gdy wykaże, że skutkowałoby to naruszeniem 

bezpieczeństwa pracy systemu. Natomiast zalecenia są niewiążące. 

Europejski koordynator operatorów systemów dystrybucyjnych28 

Rozwój OZE jest ściśle związany z rozwojem systemów dystrybucyjnych. Ich operatorzy powinni być motorem zmian. 

W celu nawiązania przez nich instytucjonalnej współpracy w Unii powołana zostanie organizacja Operatorów Systemu 

Dystrybucji UE (OSD UE) 

Do 5 lipca 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych mają przedłożyć Komisji Europejskiej i Agencji do spraw 

Współpracy Organów Regulacji Energetyki projekty statutu i  regulaminu wewnętrznego oraz wykaz członków, a także 

zasady finansowania (przez zarejestrowanych członków OSD UE). Po uzyskaniu aprobaty lub ewentualnej korekcie ze 

strony Komisji lub Agencji operatorzy ustanawiają organizację OSD UE, przy czym sposób wewnętrznej organizacji 

oraz podejmowania decyzji nie zależą od nich, lecz są ustanowione w rozporządzeniu w sprawie rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej. 

Wart podkreślenia jest fakt, iż w zarządzie OSD UE będzie zasiadać, oprócz prezesa, także 27 przedstawicieli członków, 

z czego po 9 przedstawicieli: dużych operatorów (u ponad 1 mln użytkowników sieci), średnich (od 100 tys.  do 1 mln 

użytkowników sieci) i małych (mniej niż 100 tys. Użytkowników sieci). Z uwagi na fakt, iż w UE duzi operatorzy odpowiadają 

za dystrybucję do około 80% mieszkańców UE, a średni i mali operatorzy łącznie do około 20%, oznacza to istotne 

niedoreprezentowanie największych operatorów. 

Tabela 4. Zarząd OSD UE

PREZES

9 członków
reprezentujących przedstawicieli

dużych operatorów mających 
ponad 1 mln użytkowników sieci

9 członków
reprezentujących przedstawicieli

średnich operatorów mających 
100.000 - 1 mln użytkowników sieci

9 członków
reprezentujących przedstawicieli

małych operatorów mających 
mniej niż 100.000 użytkowników

Odpowiadają za dystrybucję do  

ok. 80% mieszkańców UE

Odpowiadają za dystrybucję do  

ok. 20% mieszkańców UE

Najważniejsze zadania OSD UE:

•  promocja eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych w koordynacji z eksploatacją i planowaniem 

sieci przesyłowych;

•  integracja odnawialnych źródeł energii oraz rozproszonego wytwarzania i magazynowania energii;

•  ułatwianie elastyczności i odpowiedzi odbioru oraz dostępu użytkowników sieci do rynku;

•  rozwój cyfryzacji systemów dystrybucyjnych, wspieranie zarządzania danymi;

•  udział w opracowywaniu kodeksów sieci, w tym prowadzenie na szeroką skalę konsultacji ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami na temat nowych kodeksów, a także współpraca z Europejską Siecią 

Operatorów (ENTSO-E) w zakresie swoich zadań. 

28 Art. 53−55 rozporządzenia 2019/943.
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Regionalne plany na wypadek kryzysów elektroenergetycznych29

Łączenie rynków energii państw UE wymaga lepszej koordynacji pomiędzy operatorami systemu elektroenergetycznego 

w razie jego kryzysu. Chodzi o awarie wytwarzania energii lub przesyłu, ataki terrorystyczne, kryzys paliwowy itd. 

Organy krajowe zostały zobowiązane do przygotowania planów działania we współpracy z operatorami państw 

sąsiednich. Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych opracuje regionalne scenariusze kryzysowe, wskazując 

najistotniejsze rodzaje ryzyka dla poszczególnych regionów. Wsparcie regionalne w czasie kryzysu będzie pociągało 

ustalone i zaakceptowane warunki kompensacji, które muszą być na sprawiedliwym poziomie i odzwierciedlać koszty 

pomocy. Wprowadzono obowiązek informowania Komisji Europejskiej i państw sąsiednich o powstaniu kryzysu. 

Wzmocniona rola Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki30

Funkcjonująca od 2011 r. Agencja ma za zadanie wspierać integrację rynku i harmonizację ram regulacyjnych, a także 

uzupełniać i koordynować prace krajowych organów regulacyjnych na szczeblu unijnym. Agencja zajmuje się rynkami 

zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego; pełni kluczową funkcję w opracowaniu zasad dotyczących sieci 

i rynku w Unii Europejskiej. W obliczu pogłębiania regionalnej współpracy nowych podmiotów, jak Regionalnych 

Centrów Koordynacyjnych i OSD UE oraz rosnącej liczby połączeń transgranicznych Agencja uzyskała wzmocnioną 

rolę w nadzorze regulacyjnym nad ENTSO-E oraz RCK i OSD UE.

Konsekwencje31

Operatorzy systemów przesyłowych a funkcjonowanie Regionalnych Centrów Koordynacyjnych 

Regionalne Centra Koordynacyjne, mimo próby przypisania im (na etapie negocjowania rozporządzenia w sprawie 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej) szerokich i silnych kompetencji, będą odgrywać tylko rolę koordynacyjną. 

Za zarządzanie przepływami energii i zapewnienie bezpieczeństwa systemu pozostaną odpowiedzialni krajowi 

operatorzy systemów przesyłowych. Jednak Regionalnym Centrom Koordynacyjnym przypisano rolę wsparcia 

osiągnięcia celu minimum 70% zdolności przesyłowych do handlu transgranicznego. Najprawdopodobniej w toku 

przyszłych nowelizacji unijnego prawa ich znaczenie będzie rosnąć, czemu będzie towarzyszyć przekazywanie 

dodatkowych kompetencji. Impulsem może być ocena realizacji ww. celu w okresie 2020−2025. Określenie 

szczegółów sposobu funkcjonowania Centrów zależy w dużej mierze od ustaleń pomiędzy operatorami systemów 

przesyłowych. Stąd istotne jest zaangażowanie polskiego operatora w prace przygotowawcze, a następnie 

w funkcjonowanie Centrum. Z uwagi na duże doświadczenie, które mają europejscy operatorzy we współpracy 

w UE, m.in. w Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych (ENTSO-E), można założyć, że współpraca 

w Regionalnych Centrach będzie nadal efektywna. 

29 Art. 5, 6, 10−12, 14, 15 rozporządzenia 2019/941.

30 Rozporządzenie 2019/942.

31  Rozporządzenie 2019/943; Stosowanie: od dnia 1.01.2020 r. z wyjątkiem: (z wyjątkami – zob. aneks), od 4.07.2019 r. − art. 16, art. 35, 36 

(oraz inne – zob. aneks). Rozporządzenie 2019/941; Stosowanie: od 4.07.2019 r. Rozporządzenie 2019/942; Stosowanie: od 4.07.2019 r.

https://www.entsoe.eu/
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Współpraca między operatorami systemów dystrybucyjnych

Dla polskich operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy rozpoczną współdziałanie w nowej strukturze, tj. 

OSD UE, wyzwaniem będzie zdobycie doświadczenia w działaniu ponadkrajowym, budowaniu relacji z innymi 

operatorami, skuteczne uczestnictwo w unijnych procesach decyzyjnych kształtujących warunki funkcjonowania 

sektora dystrybucji. Tym bardziej że mając ponad 1 mln użytkowników, będą niedoreprezentowani w zarządzie. 

To stawia interesy tej grupy w mniej korzystnej sytuacji niż średnich i małych dystrybutorów z innych państw. 

Jednocześnie jednym z głównych zadań organizacji OSD UE będzie ułatwianie integracji rosnącej liczby nowych 

jednostek OZE, w tym z małych instalacji, wytwarzania rozproszonego, które stanowić będą coraz większą 

konkurencją dla dużych wytwórców wykorzystujących paliwa kopalne. 

3.7. Wzmocnione prawa klientów 

Jednym z najważniejszych zadań pakietu „Czysta energia” jest wzmocnienie praw klientów na rynkach energii elektrycznej 

oraz ogrzewania i chłodzenia. Mają być świadomymi i aktywnymi uczestnikami rynku, dzięki którym zwiększa się 

konkurencja oraz jakość oferowanych usług. Najważniejsze zmiany:

Zwiększenie praw konsumentów energii elektrycznej

•  Umowy ze zmiennymi cenami energii elektrycznej32

Państwa członkowskie zapewniają, że odbiorcy końcowi, którzy mają zainstalowany tzw. inteligentny licznik, będą mogli 

się zwrócić co najmniej do jednego dostawcy i każdego dostawcy z ponad 200 tys. odbiorców końcowych o zawarcie  

umów z  dynamicznymi cenami energii elektrycznej. Ta regulacja będzie wprowadzona najpóźniej od początku 2021 roku. 

•  Zmiany dostawcy33

Konsumenci zyskają prawo zmiany dostawcy w ciągu trzech tygodni (od 2026 r. w ciągu 24 godzin), bez dodatkowych 

opłat przynajmniej dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. 

•  Narzędzia porównywania ofert34

Państwa członkowskie mają obowiązek stworzenia ogólnodostępnych, czytelnych i bezpłatnych narzędzi on-line do 

porównywania ofert na dostawy energii elektrycznej. 

•  Korzystanie z inteligentnych systemów opomiarowania35

Państwa członkowskie przystępujące do wprowadzania takich systemów zapewniają, że koszty, w których będą 

partycypować odbiorcy końcowi, będą przejrzyste i niedyskryminacyjne, z uwzględnieniem długoterminowych korzyści. 

Wdrożenie  takich systemów może być uzależnione od analizy kosztów i korzyści. Jeżeli zostało ocenione negatywnie, 

to każdy odbiorca końcowy, ponosząc związane z tym koszty, ma prawo do tego, by został u niego zainstalowany 

lub, w stosownych przypadkach, zmodernizowany inteligentny licznik. Zaoferowane warunki powinny być rozsądne 

i  efektywne kosztowo. Po negatywnej ocenie wprowadzenia systemów opomiarowania państwa członkowskie 

przeprowadzą  ponowną analizę kosztów i korzyści przynajmniej co cztery lata lub częściej. 

32 Art. 11 dyrektywy 2019/944.

33 Art. 12 dyrektywy 2019/944.

34 Art. 14 dyrektywy 2019/944.

35 Art. 5, 19, 21 dyrektywy 2019/944.
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Konsumenci objęci interwencjami publicznymi w zakresie regulowania cen za dostawy energii elektrycznej mają prawo 

do instalacji inteligentnych liczników bez dodatkowych opłat oraz do otrzymania propozycji takiej instalacji, a także 

niezbędnych informacji i pomocy w tym zakresie. 

Niniejsze przepisy dotyczą przyszłych instalacji oraz instalacji zastępujących starsze inteligentne liczniki. Systemy już 

zainstalowane lub których instalację rozpoczęto przed 4 lipca 2019 r. mogą być nadal użytkowane. Natomiast systemy, 

które nie spełniają wymogów funkcjonalności, nie mogą być użytkowane po 5 lipca 2031 roku.

Prawa odbiorców ciepła i chłodu

•  Opomiarowanie ogrzewania i chłodzenia, opomiarowanie podlicznikami i podział kosztów36

Państwa członkowskie zapewniają, że końcowi odbiorcy systemu ciepłowniczego i chłodniczego będą mieli możliwość 

nabycia po konkurencyjnych cenach liczników. 

W budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem centralnego ogrzewania lub chłodzenia 

bądź zaopatrywanych z systemów ciepłowniczych instaluje się indywidualne liczniki do pomiaru zużycia dla każdego 

modułu budynku, jeżeli jest to technicznie wykonalne i efektywne kosztowo, tzn. proporcjonalne do potencjalnych 

oszczędności energii. Gdy nie jest to możliwe, stosowane są indywidualne podzielniki kosztów ciepła, chyba że państwo 

członkowskie wykaże, że montaż takich podzielników nie byłby opłacalny. Liczniki i podzielniki zamontowane po 

25 października 2020 r. muszą umożliwiać zdalny odczyt. 

•  Rozliczenia i informacje o zużyciu37 

Jeśli liczniki lub podzielniki kosztów ciepła są zainstalowane, wszyscy użytkownicy końcowi powinny otrzymywać 

dokładne i wiarygodne informacje o rozliczeniach i zużyciu ciepła. Dotyczy to osób fizycznych i prawnych nabywających 

energię dla własnego użytku lub osób fizycznych i prawnych zajmujących indywidualny budynek czy moduł w budynku 

wielomieszkaniowym lub wielofunkcyjnym. 

•  Informacje na temat efektywności energetycznej i udziału OZE38

Odbiorcy końcowi uzyskują prawo do informacji na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich 

systemach ciepłowniczych i chłodniczych. Informacja ta powinna być łatwo dostępna, np. na stronach internetowych 

dostawców, w rozliczeniach rocznych, lub na żądanie.

•  Możliwość odłączenia od systemu39

Odbiorcy systemów ciepłowniczych i chłodniczych, które nie są efektywne lub nie staną się takimi do 31 grudnia 2025  r. 

w oparciu o plan zatwierdzony przez właściwy organ, uzyskują prawo odłączenia się od takich systemów poprzez 

zakończenie lub zmianę umowy w celu samodzielnej produkcji ciepła lub chłodu z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. 

36 Art. 9 a−c, Załącznik VII a dyrektywy 2018/2002.

37 Art. 10 a dyrektywy 2018/2001.

38 Art. 24 dyrektywy 2018/2001.

39 Art. 24 dyrektywy 2018/2001.
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Konsekwencje40

Prośrodowiskowe zachowania konsumentów 

Rozszerzone prawa i wzmocniona pozycja klientów wraz z postępującą liberalizacją na rynkach energetycznych 

powinny się przyczynić do wzrostu konkurencji, a w konsekwencji lepszej jakości oferowanych usług. Bardziej 

świadomi konsumenci energii elektrycznej i cieplnej będą mogli decydować o czasie oraz ilości konsumowanej 

energii. Rosnąca skłonność klientów do racjonalnych wyborów na rynku może dzięki wzmocnionym prawom stać 

się również bodźcem do rozwoju prosumentów. To istotne szczególnie w kontekście coraz wyższych kosztów 

działania podmiotów, które wytwarzają energię z paliw kopalnych i przez to obarczone są koniecznością zakupu 

uprawnień do emisji CO
2
. 

W najbliższej przyszłości należy się spodziewać wzrostu u konsumentów świadomości kosztów środowiskowych. 

To trend, który jest wyraźnie zauważalny w większości państw Europy Zachodniej. Dotyczy postaw klientów 

i zachowań podmiotów oferujących energię. Prezentowanie jak najmniejszych kosztów środowiskowych staje 

się jedną z podstaw budowania wizerunku przedsiębiorstw na tych rynkach. Wydaje się, że również w Polsce ten 

trend będzie coraz częściej obecny. Klientów, którzy będą brać pod uwagę nie tylko koszty energii elektrycznej 

i cieplnej, ale także fakt, czy energia pochodzi ze źródeł odnawialnych, będzie przybywać. Wiele z przedsiębiorstw 

zostanie prosumentami lub będzie dążyć do konsumowania tylko zielonej energii, m.in. z uwagi na swoją reputację. 

Prawa, które w większości zaczną obowiązywać od 2021 r., umożliwią weryfikację i szerokie publikowanie 

danych na temat pochodzenia energii. 

3.8. Efektywność energetyczna i realizacja unijnego celu na rok 2030

Pakietowi „Czysta energia” przyświeca zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Dotyczy całego łańcucha 

energetycznego – wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i końcowego zużycia. Korzyści z poprawy efektywności to m.in. 

redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa bezpieczeństwa energetycznego Unii, jakości powietrza i stanu zdrowia 

mieszkańców, obniżenie kosztów energii dla konsumentów i zwiększenie konkurencyjności. Realizacji unijnych planów 

w zakresie efektywności energetycznej służyć mają następujące zmiany:

Cel efektywności energetycznej 32,5% oraz 0,8% corocznych oszczędności do 2030 roku41

Poziom celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej został podniesiony co najmniej do 32,5% z możliwością 

kolejnego zwiększenia w 2023 r. po uprzedniej ocenie. Cel pozostaje indykatywny, unijny. Ponadto państwa członkowskie 

są zobowiązane do zapewnienia łącznych oszczędności końcowego zużycia energii odpowiadających rocznym nowym 

oszczędnościom wynoszącym co najmniej 0,8% zużycia energii końcowej w okresie 2021−2030. Cel 32,5% będzie 

realizowany poprzez kontrybucje państw członkowskich określane w krajowych planach.

Współczynnik energii pierwotnej (PEF) na poziomie 2,142

Domyślna wartość współczynnika PEF dla sektora elektroenergetycznego została obniżona z 2,5 do 2,1. Do 25 grudnia 

2022 r. Komisja Europejska dokona przeglądu współczynnika na podstawie danych uzyskanych z krajowych planów. 

Kolejne przeglądy będą przeprowadzane co cztery lata. 

40  Dyrektywa 2019/944; Transpozycja: do 31.12.2019 r. − art.70 pkt 5 lit. a),  do 25.10.2020 r. − art.70 pkt 4, do 31.12.2020 r. − art. 11–24 

(oraz inne – zob. aneks). Dyrektywa 2018/2002; Transpozycja: do 25.06.2020 r. z wyjątkiem: do 25.10.2020 r. − art. 1 pkt 5–10 oraz pkt 3 i 

4 załącznika. Dyrektywa 2018/2001;  Transpozycja: do 30.06.2021 r.

41 Art. 1, 7 dyrektywy 2018/2002, Art. 3 rozporządzenia 2018/1999.

42 Załącznik IV dyrektywy 2018/2002.
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Mechanizmy zapewniające realizację unijnego celu efektywności energetycznej do 2030 roku43

W ramach systemu zarządzania unią energetyczną ustanowiono mechanizmy, które mają zapewnić realizację celu 

dotyczącego efektywności energetycznej poprzez krajowe kontrybucje unijnych członków. Mechanizmy te obejmują: 

•  Proces przygotowania, oceny i aktualizacji krajowych planów. Wszystkie plany na etapie przygotowania 

oraz aktualizacji poddawane są ocenie Komisji Europejskiej badającej w szczególności, czy planowane 

wkłady są wystarczające do zbiorczego osiągnięcia unijnych celów, w tym dotyczącego efektywności 

energetycznej. Komisja może wydać zalecenia w sprawie zmian poszczególnych elementów planów. 

Ich nieuwzględnienie obliguje państwo do przedstawienia uzasadnienia, które musi być podane do 

wiadomości publicznej. 

•  Trajektorie prowadzące do osiągnięcia unijnego celu. Określone są jako orientacyjne, obejmują 

lata 2021−2030, będą uzgadniane indywidualnie z każdym państwem, które określi swój wkład jako 

bezwzględny poziom zużycia energii pierwotnej i zużycia energii końcowej w latach 2020 r. i 2030 

wraz z orientacyjną trajektorią pokazującą niniejszy okres.

•  Sprawozdania z postępu. Składane co dwa lata począwszy od 2023 r., będą zawierać informacje 

na temat realizacji  trajektorii i celów  oraz powinny się odnosić do zaleceń Komisji Europejskiej. 

Ponadto Parlament Europejski i Rada corocznie oceniają wykonanie krajowych planów na podstawie 

informacji od Komisji Europejskiej. 

•  Polityki i środki o charakterze krajowym oraz wspólnotowym. Są to m.in.: krajowe systemy wsparcia, 

uproszczenie procedur administracyjnych, zalecenia dla państw wydane w ramach europejskiego 

semestru, zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego.

Konsekwencje44

Efektywność energetyczna przede wszystkim 

Przyjęte metody realizacji unijnego celu poprawy efektywności energetycznej wskazują, że podobnie jak 

w przypadku OZE, będzie on bardziej kontrolowany i skuteczniej wypełniany przez wszystkie państwa 

członkowskie niż dotychczasowy cel na rok 2020. Polska prawdopodobnie zrealizuje cel na rok 2020. Zaznaczyć 

jednak trzeba, że jest jednym z niewielu państw, które miały możliwość wzrostu zużycia energii w stosunku 

do roku bazowego 2005. W perspektywie roku 2030 trzeba będzie wprowadzić mechanizmy zmniejszające 

zużycie energii zgodnie z przyjętą trajektorią od roku 2021 do roku  2030. Jednym z sektorów, który będzie 

musiał zwiększyć wysiłki, jest ciepłownictwo. Jak podkreśla Komisja Europejska w tzw. semestrach europejskich 

polskie sieci ciepłownicze w małych i średnich miejscowościach wciąż potrzebują istotnych inwestycji z uwagi 

na brak realizacji przez większość z nich kryteriów efektywności energetycznej. 

Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” stanowi priorytet całego pakietu. Podobne podejście 

znalazło odzwierciedlenie w mechanizmach wsparcia finansowego transformacji energetycznej przy użyciu 

środków z budżetu UE i instrumentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Stąd sektor energii elektrycznej 

oraz cieplnej otrzyma większe wsparcie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. 

43 Art. 4, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 29, 31, 32, 34, 36 rozporządzenia 2018/1999.

44   Dyrektywa 2018/2002; Transpozycja: do 25.06.2020 r. z wyjątkiem: do 25.10.2020 r. − art. 1 pkt 5–10 oraz pkt 3 i 4 załącznika. 

Rozporządzenie 2018/1999; Stosowanie: od 10.01.2019 r. (z wyjątkami – patrz aneks).
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4. Podsumowanie

Powołana przez UE w 2015 r. unia energetyczna stanowi kolejny etap w reformowaniu europejskiej polityki energetycznej 

i klimatycznej. Jej wdrożenie zapewnić ma pakiet „Czysta energia”, który jest podstawą prawnej architektury dla energetyki. 

Pakiet jasno określa kierunki i sposoby transformacji, na pierwszym miejscu stawiając źródła odnawialne. Kładzie duży 

nacisk na zbudowanie energetyki otwartej na regionalną współpracę, a także konkurencję. Założenia pakietu znalazły 

również wyraz w unijnych politykach regionalnej, gospodarczej i finansowej. Promuje je również nowa przewodnicząca 

Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w idei „Zielonego ładu dla Europy”. Unijne instytucje w rozpoczynającej się 

kadencji będą się koncentrować na wdrażaniu pakietu. Realizację niezbędnych reform wspomagać będą środki zarówno 

z budżetu UE na lata 2021−2027, jak i z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Pakiet „Czysta energia” jest bezprecedensowym zestawem licznych zmian, często o charakterze ewolucyjnym, jednak 

ich liczba i spójność, także z innymi unijnymi politykami, pozwalają oczekiwać wielkich zmian. 
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5. Aneks 

Terminy publikacji, wejścia w życie oraz transpozycji lub stosowania poszczególnych aktów pakietu „Czysta energia”

Akty prawne 
Publikacja w Dzienniku 

Urzędowym UE
Wejście w życie Transpozycja / Stosowanie

Rozporządzenie 2018/1999 
z dnia 11.12.2018 r. 

w sprawie zarządzania unią 
energetyczną i działaniami 

w dziedzinie klimatu

21.12.2018 r. 10.01.2019 r.

10.01.2019 r. z wyjątkiem:

od 1.01.2021 r.
Art. 40, art. 53 ust. 2, 3 i 4, art. 

54 ust. 3 lit. a), art. 54 ust. 4 
oraz art. 55.

Dyrektywa 2018/2001 
z dnia 11.12.2018 r. 

w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych 

21.12.2018 r. 24.12.2018 r. do 30.06.2021 r.

Dyrektywa 2018/2002 z dnia 
11.12.2018 r. w sprawie 

efektywności energetycznej
21.12.2018 r. 24.12.2018 r.

do 25.06.2020 r. z wyjątkiem:

do 25.10.2020 r. - art. 1 pkt 
5–10 oraz pkt 3 i 4 załącznika

Rozporządzenie 2019/941 
z dnia 5.06.2019 r. w sprawie 

gotowości na wypadek 
zagrożeń w sektorze energii 

elektrycznej

14.06.2019 r. 4.07.2019 r. od 4.07.2019 r.

Rozporządzenie 2019/942 
z dnia 5.06.2019 r. 

ustanawiające Agencję Unii 
Europejskiej ds. Współpracy 

Organów Regulacji 
Energetyki

14.06.2019 r. 4.07.2019 r. od 4.07.2019 r.

Rozporządzenie 2019/943 
z dnia 5.06.2019 r. w sprawie 
rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej

14.06.2019 r. 4.07.2019 r.

od dnia 1.01.2020 r. 
z wyjątkiem:

od 4.07.2019 r.
art. 14, 15, art. 22 ust. 4, 

art. 23 ust. 3 i 6, art. 35, 36 
i 62 oraz art. 14 ust. 7 i art. 15 

ust. 2, art. 16.

Dyrektywa 2019/944 z dnia 
5.06.2019 r. w sprawie 
wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii 

elektrycznej 

14.06.2019 r. 4.07.2019 r. 

do 31.12.2019 r.
art.70 pkt 5 lit. a) 

do 25.10.2020 r.
art.70 pkt 4

do 31.12.2020 r.
art. 2–5, art. 6 ust. 2 i 3, art. 7 
ust. 1, art. 8 ust. 2 lit. j) oraz l), 
art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 2–12, 

art. 11–24, art. 26, 28 i 29, 
art. 31–34 i 36, art. 38 ust. 2, 

art. 40 i 42, art. 46 ust. 2 
lit. d), art. 51 i 54, art. 57–59, 

art. 61–63, art. 70 pkt 1–3, 
pkt 5 lit. b) i pkt 6 oraz 

załączniki I i II 
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