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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie Systemu Rekompensat Finansowych 

dla firm narażonych na carbon leakage, 

z tytułu emisji pośrednich. 

 

 

Od lat w Polsce toczy się dyskusja na temat przyszłości polskiej gospodarki. Jednak 

dopiero od niedawna powszechnie zaakceptowano pogląd, iż kluczowym czynnikiem 

umożliwiającym utrzymanie i rozwój potencjału produkcyjnego, którym dysponują 

funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe, są niskie ceny paliw i energii. Że ceny energii 

„czarnej” oferowane krajowym producentom nie mogą być wyższe od tych, które uzyskują 

nasi europejscy konkurenci, a rządzący winni zadbać o to, by podobnie jak jest w innych 

krajach UE, energia elektryczna dla przemysłu nie była obciążana kosztami polityki 

energetycznej, fiskalnej i klimatycznej.   

Po latach bezowocnych apeli o wprowadzenie w Polsce polityki gospodarczej 

chroniącej przemysł przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, oczekiwania odbiorców 

przemysłowych znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci zapisów prawnych, które już 

zafunkcjonowały w praktyce gospodarczej (weszły w życie z dniem 4 maja 2015 r.). Jest to 

redukcja kosztu systemu wsparcia energetyki odnawialnej. W zależności od współczynnika 

„elektrointensywności”, odbiorcy przemysłowi uzyskali możliwość redukcji kosztów wsparcia 

energetyki odnawialnej o 20%, 40% lub 85%, co w praktyce oznacza obniżenie kosztów 

zużywanej energii elektrycznej od kilku do ponad 20 zł/MWh. 

Kolejnym, wprowadzonym wcześniej przez większość krajów UE rozwiązaniem, jest 

planowana redukcja kosztu podatku akcyzowego od energii elektrycznej, która przewiduje 

dwa tryby uzyskiwania redukcji: całkowite zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej 

wykorzystywanej w najbardziej energochłonnych procesach technologicznych, oraz 

zmniejszenie obciążeń zakładów energochłonnych, realizowane poprzez zwrot części 

zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej wykorzystywanej przez te zakłady. 

W praktyce redukcja w/w kosztów zafunkcjonuje od 01.01.2016 r.  

W tej sytuacji największym zagrożeniem dla utraty konkurencyjności, a potem 

rentowności działalności funkcjonujących w Polsce firm energochłonnych, jest wzrost cen 

energii elektrycznej „czarnej” spowodowany wzrostem cen uprawnień do emisji CO2.   

Komisja Europejska, w celu PODNIESIENIA CEN UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2: 

– stworzyła rezerwową pulę uprawnień do emisji CO2 i możliwość sterowania ich liczbą 

na rynku (Market Stability Reserve), 
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– przesunęła/przekazała do rezerwy stabilizacyjnej 900 mln ton uprawnień z lat 2013, 

2014 i 2015 – tzw. backloading, 

Rada Europejska 

‒ zatwierdziła jako cel UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co 

najmniej 40%, 

‒ podniosła roczny wskaźnik zmniejszenia dozwolonych emisji z 1,74% do 2,2% od 

2021r. 

Działania te już spowodowały wzrost cen EUA na rynku. 

 

Systematyczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 od 05.03.2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy dotyczące przewidywanego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 są różne, każda  

z nich jednak przewiduje znaczące wzrosty po 2020 r. i koszt nie mniejszy niż 25 €/EUA  

w 2030 r. 

 

Możliwe scenariusze wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.  
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Tymczasem, aby mówić o utrzymaniu działalności produkcyjnej w dłuższym 

horyzoncie czasowym, oraz tworzeniu perspektywy umożliwiającej rozwój polskich zakładów 

przemysłowych, niezbędna jest stabilizacja ekonomicznych warunków ich funkcjonowania,  

w szczególności w obszarze kosztów decydujących o rentowności tej produkcji. Trudno 

podejmować decyzje o inwestowaniu w nowe technologie, efektywność energetyczną czy 

zwiększenie produkcji wiedząc, że w perspektywie najbliższych lat wzrost ceny energii 

elektrycznej „czarnej” uczyni produkcję przemysłową w Polsce nieopłacalną (przy cenie 

uprawnienia do emisji CO2 na poziomie do 20 €/EUA praktycznie wszystkie firmy 

energochłonne utracą rentowność!). Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw 

zużywających duże ilości energii elektrycznej i charakteryzujących się dużym udziałem 

kosztu energii w wartości produkcji czy w wartości dodanej brutto. 

W polskich warunkach (duży współczynnik emisyjności energetyki), rosnące ceny 

uprawnień do emisji przekładają się na znaczny wzrost krańcowego kosztu wytworzenia  

i w konsekwencji rynkowej ceny energii elektrycznej „czarnej”. 

 

Wpływ rosnących cen uprawnień do emisji CO2 na rynkowe ceny energii elektrycznej w Polsce.  

 

 

Rosnące koszty emisji pośrednich w sytuacji, gdy ceny produkowanych przez 

przedsiębiorstwa energochłonne towarów na rynkach globalnych w wyniku recesji spadają, 

prowadzą do: 

– spadku przychodów z eksportu (przychody nie rosną proporcjonalnie do wzrostu 

kosztów produkcji); 

– pogorszenia wyników finansowych przedsiębiorstw (spadek rentowności produkcji); 

– redukcji przychodów budżetowych (zmniejszony podatek CIT); 
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– braku w przedsiębiorstwach produkcyjnych środków na wprowadzanie innowacyjnych 

technologii, zmniejszenie energochłonności produkcji, rozwoju (w konsekwencji 

utrzymanie lub wzrost poziomu emisji); 

– braku możliwości uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na nowych rynkach  

(w krajach rozwijających się) i oddawanie pola pozaeuropejskiej konkurencji; 

– stopniowego wygaszania produkcji sektorów energochłonnych, wzrostu bezrobocia  

i wydatków budżetowych z tytułu zasiłków dla bezrobotnych; 

– globalnego wzrostu emisji, gdyż przenoszenie produkcji do krajów rozwijających się 

powoduje ich szybki wzrost gospodarczy, któremu towarzyszy wzrost emisji (tym 

większy im bardziej restrykcyjna jest polityka klimatyczna UE). 

Jeśli działalność przemysłowa w Polsce ma się rozwijać, jeśli chcemy by w przemyśle 

powstawały nowe miejsca pracy musimy zadbać o to, by nasi przedsiębiorcy nie byli 

eliminowani z rynków globalnego i europejskiego tylko dlatego, że polski rząd prowadzi 

politykę klimatyczną inną, niż najsilniejsze gospodarczo kraje europejskie. 

Zjawisko ucieczki emisji powoduje negatywne skutki gospodarcze i ekonomiczne dla 

Unii Europejskiej:  

– ograniczenie lub zaprzestanie produkcji na terenie Wspólnoty, 

– przenoszenie miejsc pracy w inne regiony świata („ucieczka miejsc pracy”), 

– odpływ kapitału („ucieczka kapitału”), 

– wzrost bezrobocia i nasilenie negatywnych nastrojów społecznych. 

W wyniku wprowadzenia EU ETS następuje również przenoszenie produkcji w obrębie 

samej UE. Nazywamy to zjawisko wewnętrznym CARBON LEAKAGE. Koszt uprawnień do 

emisji CO2 zawarty w cenie energii elektrycznej „czarnej” powiększa koszty produkcji. 

Poziom wzrostu tego kosztu zależy od emisyjności energetyki w danym państwie 

członkowskim (od udziału węgla w strukturze produkcji energii elektrycznej). 

By temu zjawisku zapobiegać, niezbędne jest wprowadzenie w Polsce systemu 

rekompensat finansowych równoważących przedsiębiorstwom narażonym na tzw. „ucieczkę 

emisji” (carbon leakage) koszt uprawnień do emisji CO2 (EUA), ponoszony w cenie zużywanej 

energii elektrycznej. Rosnąca cena EUA oznacza w Polsce większy niż w innych krajach UE 

wzrost cen energii elektrycznej „czarnej”, wzrost kosztów produkcji i problemy przemysłu  

z utrzymaniem konkurencyjności. 

Z rozwiązania tego korzystają już odbiorcy przemysłowi w innych państwach 

członkowskich UE. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10-sie-15 20 20 19 19 19 19 19 17 17 17 17 17 11 11

11-sie-15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 19 19 19 17 17 15 15 11 11 11 11 11 11 11

12-sie-15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16 16 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

13-sie-15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

14-sie-15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

15-sie-15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Data
Obowiązujące stopnie zasilania w poszczególnych godzinach doby

           

 Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie ograniczeń w dostawach energii elektrycznej 

wprowadzonych przez PSE S.A. w sierpniu 2015 r. 

 

 

 

 

W sierpniu 2015 r. uznając sytuację wywołaną znacznymi ubytkami mocy 

wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) za krytyczną, Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. (PSE) wprowadziły na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej do odbiorców posiadających 

plany zasilania (przypisane kolejnym stopniom zasilania limity mocy), które mogą być 

aktywowane na wypadek problemów z bilansowaniem KSE. Dnia 10 sierpnia 2015 r.  

w godzinach 1000 do 1700 ogłoszony został 20 stopień zasilania, zaś w godzinach 1700 do 

2200 ogłoszono 19 stopień zasilania. Dnia 11 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów wydała 

rozporządzenie, na mocy którego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej zostały wprowadzone od dnia 11 sierpnia 2015 r. od godziny 2400 do dnia  

31 sierpnia 2015 r. do godziny 2400 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy 

czym dotyczyły one jedynie odbiorców energii elektrycznej posiadających moc umowną 

powyżej 300 kW. Oznacza to, iż możliwością wprowadzenie ograniczeń w dostawach energii 

elektrycznej objęty został cały polski przemysł. W reakcji na ograniczenia mocy 

wprowadzane kolejnymi komunikatami ogłaszanymi przez PSE, zobowiązani odbiorcy 

końcowi ograniczali pobór energii elektrycznej stosownie do posiadanych: umiejętności, 

opomiarowania i informatycznych systemów nadzoru nad poborem, oraz możliwości 

kontrolowania ich reakcji przez Operatorów. Niestety okazało się, iż znacząca część 

odbiorców posiadających jedynie liczniki indukcyjne, bez możliwości kontrolowania poboru 

mocy, na wprowadzane ograniczenia nie zareagowała. 

Stopnie zasilania obowiązujące w dniach 10-15 sierpnia 2015 r. 
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SO 1 N 2 PN 3 WT 4 ŚR 5 CZ 6 PT 7 SO 8 N 9 PN 10 WT 11 ŚR 12 CZ 13 PT 14

3 979 4 763 3 663 3 481 3 674 4 115 4 798 5 916 5 981 4 649 4 910 3 175 2 975 2 775

78,2% 84,8% 75,1% 79,3% 79,4% 60,8% 57,3% 67,4% 78,3% 65,1% 76,2% 80,9% 84,9% 84,0%

Nieplanowane 1 110 855 1 217 908 955 2 650 3 581 2 862 1 657 2 492 1 532 752 530 530

Łącznie ubytki 5 089 5 618 4 880 4 389 4 629 6 765 8 379 8 778 7 638 7 141 6 442 3 927 3 505 3 305

sierpień 2015 r.

Planowane

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), w imieniu przemysłowych 

odbiorców energii elektrycznej, w liście otwartym do Pani Premier wyraziło głęboką 

dezaprobatę dla wielkości, sposobu i trybu wprowadzonych ograniczeń. Pisaliśmy  

o potrzebie obiektywnego wyjaśnienia przyczyn, które stały się bezpośrednim powodem ich 

wprowadzenia, ale postulowaliśmy również przeprowadzenie przez niezależną (od osób  

i instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych) komisję, oceny poprawności realizowanej  

w polskich warunkach strategii:  

1) funkcjonowania i rozbudowy KSE,  

2) finansowania rozwoju różnego rodzaju mocy wytwórczych,  

3) sposobów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego  

realizowanej w ostatnich kilku latach.  

Podkreślaliśmy, iż z punktu widzenia odbiorców przemysłowych istotne jest 

wyjaśnienie przyczyn błędów i zaniechań w obszarze mechanizmów zarządzania popytem 

takich jak: brak w polskim systemie finansowania energetyki taryf strefowych czy 

dynamicznych, niedocenianie potencjału usług, które na rzecz KSE mogą świadczyć odbiorcy 

energii redukując swoje zapotrzebowania (zmniejszenie poboru i zwiększenie generacji 

rozproszonej), wprowadzenie nierealizowalnej w praktyce usługi redukcji zapotrzebowania 

na polecenie OSP oraz obarczonej warunkami nie do zrealizowania, możliwości uczestnictwa 

odbiorców przemysłowych w rynku bilansującym.  

Ale wyjaśnienia wymagają również odpowiedzi na pytania:  

4) w jakim stopniu, do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej doprowadziły 

zwykłe błędy w planowaniu pracy KSE,  

Planowane i awaryjne ubytki mocy JWCD w sierpniu 2015 r. 

 

5) dlaczego 10 sierpnia br. odbiorcy zareagowali zgodnie z oczekiwaniami OSP dopiero 

po 6 godzinach,  
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Reakcja odbiorców na ograniczenia w dostawie energii elektrycznej wprowadzone w dniach 

10-15 sierpnia 2015 r. 

 

6) czy ograniczeniami objęto wszystkie podmioty zobowiązane do ich wprowadzenia na 

równych zasadach, 

7) czy wprowadzając ograniczenia w poborze energii elektrycznej stosowano art. 11d 

ust.5 Ustawy prawo energetyczne, który preferuje odbiorców przyłączonych 

bezpośrednio do sieci przesyłowej: „(OSP), po wyczerpaniu wszystkich możliwych 

działań zmierzających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje 

odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia 

zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń  

i instalacji należących do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania 

ograniczeń”, 

8) z jakich powodów krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło do 

prawie 22 tys. MW o godzinie 1200, po uzyskaniu już wcześniej redukcji o godzinie 

1000 do poziomu 21 tys. MW, 

9) czy są możliwości techniczne (niezbędna funkcjonalność układów pomiarowo 

rozliczeniowych), by wprowadzone ograniczenia skutecznie egzekwować, 

10) dlaczego sposobu działania mechanizmu ograniczania poboru, który przecież nie był 

stosowany od wielu lat, nie weryfikowano a wiedzy o nim, szczególnie w gronie 

mniejszych odbiorców energii, nie upowszechniano, 

11) dlaczego decyzje podjęte przez OSP były takim zaskoczeniem,  

12) dlaczego, w warunkach ograniczeń w dostawach energii elektrycznej (czyli jej 

drastycznego niedoboru), jej ceny na rynku bilansującym tylko przez kilka godzin 

wynosiły ponad 1000 zł/MWh, a po 3 dniach skorygowano je do około 400 zł/MWh 

podczas gdy 11 sierpnia  br. w godzinach szczytowych na TGE notowano 1400 

zł/MWh, 
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13) na jakiej podstawie prawnej PSE wprowadziło korekty cen rozliczeniowych na rynku 

bilansującym, i jakimi kryteriami się kierowało, skoro funkcjonowanie rynku energii 

zostało zawieszone wprowadzeniem ograniczeń jej dostaw.    

Korekta ceny rozliczeniowej energii elektrycznej wprowadzona przez PSE w okresie 

obowiązywania ograniczeń w jej dostawach. 

 

Oczekujemy, iż odpowiedzi na zadane wyżej pytania zostaną udzielone  

w opracowanym przez PSE raporcie o przyczynach wprowadzenia na terenie kraju 

ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., który OSP  

w terminie 60 dni od dnia zniesienia ograniczeń ma obowiązek przedłożyć Ministrowi 

Gospodarki i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

PODSUMOWANIE 

- Przez ostatnią dekadę przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej sumiennie  

i solidarnie ponosili koszty opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, modernizowali 

układy pomiarowo rozliczeniowe i udostępniali swoje dane pomiarowe, budowali 

również systemy informatycznego nadzoru nad poborem energii elektrycznej  

i organizowali działy zarządzania energią elektryczną. Tworzyli przez to możliwości 

techniczne dla precyzyjnego planowania pracy KSE. Po 10 sierpnia 2015 r. okazało 

się jednak, że bezpieczeństwo energetyczne, a w konsekwencji ciągłość produkcji,  

w warunkach wprowadzonych ograniczeń byli w stanie zapewnić jedynie ci z nich, 

którzy wybudowali własne źródła energii.  

- Po latach wprowadzania do energetyki zawodowej zasad rynkowych, permanentnej 

restrukturyzacji koncernów energetycznych, utworzenia Rynku Bilansującego  

i Towarowej Giełdy Energii, kilku etapów przeobrażeń, które doświadczył Rynek 

Energii, w ocenie PSE S.A. niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązania siłowego, 

które było powszechnie stosowane w latach 80. Mimo olbrzymiego wysiłku, który 

wykonali  
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i politycy i energetycy, wróciliśmy na kilka dni do okresu, o którym chcielibyśmy 

wszyscy zapomnieć. 

- Jedyną grupą odbiorców, którzy ponieśli straty w efekcie wprowadzenia ograniczeń  

w dostawach energii elektrycznej byli przedsiębiorcy. PSE wprowadzając korekty cen 

rozliczeniowych rynku bilansującego pozbawiło odbiorców - głównie przemysłowych, 

możliwości choćby częściowego zrekompensowania powstałych strat poprzez 

odsprzedaż nieodebranej energii elektrycznej na rynek bilansujący po wyższych 

cenach.       

   

WNIOSKI i OCZEKIWANIA 

1. Redukcja poboru po ogłoszeniu 20 stopnia zasilania o godzinie 1000 w dniu 

10.08.2015r. była spóźniona, a oczekiwany jej poziom uzyskano dopiero po  

6 godzinach tj. o godzinie 1600. Przypuszczalnie był to czas niezbędny głównie 

Operatorom Systemów Dystrybucyjnych na informowanie, edukowanie, i egzekwowanie 

przeprowadzenia redukcji.  

2. W drugim (11.08.2015 r.) i trzecim (12.08.2015 r.) dniu wprowadzonych ograniczeń 

odbiorcy reagowali z wyprzedzeniem (już o godz. 900), a uzyskiwany poziom redukcji, 

był zbliżony do oczekiwanego. 

3. Pomimo złagodzenia do minimum ograniczeń w dostawie energii już od godziny 1400  

w dniu 12 sierpnia br., zapotrzebowanie w KSE nie wróciło do poziomu z przed 

wprowadzenia ograniczeń, wielkość produkcji nie została przywrócona, a straty 

wynikające z ograniczeń w produkcji odbiorcy przemysłowi ponosili również po ich 

zniesieniu. 

4. Niewielki był stopień wykorzystania połączeń transgranicznych pomimo, że ceny 

energii u sąsiadów Polski były niskie na skutek dużej produkcji w elektrowniach 

słonecznych i wysokiego stanu rezerw hydrologicznych w elektrowniach wodnych: na 

rynku spot w Szwecji ceny hurtowe wynosiły 10 €/MWh, w Niemczech 25 €/MWh,  

a w Czechach 30 €/MWh.  

5. Potencjał usług redukcji zapotrzebowania w polskim systemie elektroenergetycznym to 

około 2500 MW. Odbiorcy przemysłowi od lat apelują do PSE o możliwość ich 

świadczenia na zasadach komercyjnych. Pozwoliłoby to im na przygotowanie 

niezbędnych zasobów technicznych i organizacyjnych gwarantując wysoką 

niezawodność niezbędnych w KSE redukcji, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat 

produkcyjnych.  

6. Po 10 sierpnia 2015 r. wiemy już, że dla obrony KSE trzeba wykorzystywać wszystkie 

rezerwy i możliwości. Wiemy jakie źródła energii w ekstremalnych warunkach się nie 

sprawdziły i dlaczego. Wiemy, że z różnych względów, bezpieczeństwo 
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energetycznego Polski musi się opierać na krajowej generacji, a interwencyjny import 

energii elektrycznej może się okazać zawodny. Wiemy jakie ryzyko dla bezpieczeństwa 

KSE, generują duże bloki energetyczne. Wiemy również, że sytuacja w której przemysł 

ponosi koszty zarówno bezpieczeństwa, jak i utrzymania KSE, bez gwarancji 

zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej jest nie do zaakceptowania.   

7. Jako kraj zgodziliśmy się realizować założenia polityki klimatycznej UE poprzez rozwój 

odnawialnych źródeł energii. W 2014 r. ilość energii elektrycznej wyprodukowanej  

w OZE wyniosła 19,2 TWh, (14,9% zużycia końcowego), a jej wspieranie kosztowało 

odbiorców końcowych około 3 mld. zł. Zasadnym jest, przeznaczenie części z tych 

środków na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania KSE. Należy przypomnieć, że 

energia z OZE ma pierwszeństwo we wprowadzaniu do sieci, a jej producentów nie 

obarczono jak dotąd żadnymi obowiązkami wynikającymi z potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego.  

8. Należy określić warunki bezpiecznego dla KSE rozwoju niestabilnych źródeł energii  

i powiązać finansowanie rozwoju OZE z finansowaniem źródeł systemowych 

niezbędnych do utrzymywania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa KSE.  

9. Należy również wykorzystać możliwości realizacji zobowiązań Polski w zakresie 

redukcji emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i rozwój rozproszonej 

kogeneracji. Technologia ta przynosi korzyści nie tylko w obszarze oszczędności 

energii pierwotnej, ale zmniejsza również zapotrzebowanie na energię elektryczną  

w KSE i przepływy w krajowych sieciach elektroenergetycznych, przez co stabilizuje 

pracę KSE i poprawia jego bezpieczeństwo.  

W warunkach gospodarki rynkowej administracyjne metody wprowadzania 

ograniczeń w dostawach energii elektrycznej winny być ograniczone do sytuacji, w których 

rynkowe metody uzyskiwania redukcji zapotrzebowania w niezbędnej wysokości okazują się 

niewystarczające. Skuteczność odpłatnych i dobrowolnych działań po stronie popytowej  

w optymalizacji kosztów  i zapewnienia bezpieczeństwa systemów energetycznych została 

już sprawdzona w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich. Dlatego też Komisja 

Europejska w swoich dokumentach m.in.:   

- Dyrektywie 2012/27/EC  o efektywności energetycznej, 

- Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane  

z energią, 

- Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu zaleca i nakazuje maksymalizację udziału odbiorców  

i agregatorów w rynku energii, bilansowaniu systemu oraz usługach systemowych.  
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Jednocześnie oczekujemy ograniczenia uprawnień OSP w zakresie wprowadzania 

ograniczeń w dostawach energii do przypadków, gdy wyczerpano wszystkie inne, dostępne 

na zasadach komercyjnych, możliwości.  

Za niezbędne uznajemy również wprowadzenie sytemu, który umożliwi 

kompensowanie strat powstających u przedsiębiorców zmuszanych administracyjnie do 

redukcji swojego zapotrzebowanie i ograniczających z tego tytułu produkcję.  

Za modelowe uznajemy rozwiązanie stosowane w Szwecji, gdzie docelowo 25% 

rezerw mocy będzie pochodziło z demand response (DR), a należne z tytułu świadczenia 

usługi redukcji zapotrzebowania wynagrodzenie obejmujące opłaty zarówno za dostępność 

jak i za wykorzystanie redukcji, określi postępowanie przetargowe. W przypadku 

wprowadzenia administracyjnych  ograniczeń poboru, odbiorcy będą upoważnieni do 

uzyskiwania wysokiego odszkodowania za każdą niedostarczoną MWh. Koszty wynikające  

z tych odszkodowań będą przenoszone na odbiorców poprzez podmioty odpowiedzialne za 

bilansowanie handlowe, i przypisane do poboru w godzinach, w których administracyjne 

ograniczenia obowiązywały. W ten sposób podmioty posiadające sterowalne odbiory są 

zainteresowane usługą DR, odbiorcy dotknięci ograniczeniami nie ponoszą kosztów 

mechanizmów bezpieczeństwa, a na rynku pojawiają się właściwe sygnały cenowe, czyli 

dużo wyższe ceny przy wprowadzonych ograniczeniach. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2
 

w sprawie redukcji obowiązków ciążących na przemysłowych przedsiębiorstwach 

dystrybucyjnych, poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań 

dedykowanych „Zamkniętym Systemom Dystrybucyjnym”. 

 

 

 

I. Uregulowania obowiązujące w UE:  

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 

2009r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca 

dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. UE L 211 z 14.08.2009, s. 55). 

Zamknięte systemy dystrybucyjne 

1) Rozwiązania prawne dotyczące tzw. zamkniętych systemów dystrybucyjnych zostały 

zawarte w art. 28 dyrektywy 2009/72/WE.  

2) Konieczność ich uregulowania wynikała m.in. z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE  

w sprawie C-439/06 z dnia 22 maja 2008 r. oraz uznania potrzeby odmiennego od 

stosowanego do zawodowych przedsiębiorstw dystrybucyjnych podejścia do 

dystrybutorów prowadzących działalność energetyczną na niewielką skalę. 

3) Zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/72/WE państwa członkowskie mogą stworzyć 

krajowe regulacje prawne, które w odmienny sposób będą traktowały dystrybucyjne 

przedsiębiorstwa energetyczne tworzone w oparciu o elektroenergetyczne sieci 

wewnątrzzakładowe, zaopatrujące w energię elektryczną podmioty na ograniczonym 

obszarze. Dotyczy to takich sieci, które stanowią zamknięte systemy, np. w ramach: 

zakładu przemysłowego, obiektu handlowego, czy też miejsca świadczenia usług 

wspólnych. Przesłankami dla takiego podejścia jest albo fakt, że w istocie system 

obsługiwany przez te różne podmioty jest wewnętrznie zintegrowany z technicznego 

lub eksploatacyjnego punktu widzenia, albo system ten dostarcza energię 

elektryczną głównie do właściciela sieci lub do powiązanych z nim przedsiębiorstw. 

4) Do takiej sieci nie powinni być przyłączeni odbiorcy - gospodarstwa domowe.  

5) Wyjątek od pkt. 4) stanowią przypadki, gdy przedsiębiorstwo energetyczne obsługuje 

niewielu odbiorców komunalnych, którzy pobierają niewielkie ilości energii 

elektrycznej i pozostają oni z właścicielem sieci w stosunku zatrudnienia lub  

w podobnym stosunku prawnym. Taki system dystrybucyjny będzie mógł być 

zakwalifikowany jako ZAMKNIĘTY.  

6) Konsekwencją tego jest fakt, że państwa członkowskie mogą postanowić, iż krajowe 

organy regulacyjne zwolnią operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego  
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z wymogu przewidzianego art. 32 ust. 1 dyrektywy 2009/72/WE, zgodnie z którym 

taryfy lub metody stosowane do ich kalkulacji są zatwierdzane przed ich wejściem  

w życie.  

7) W takiej sytuacji taryfy lub metody stosowane do ich kalkulacji poddaje się 

przeglądowi i zatwierdzeniu dopiero na wniosek użytkownika zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego.  

8) Dodatkowo możliwe jest zwolnienie operatora zamkniętego systemu dystrybucyjnego  

z obowiązku zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat powstających  

w zamkniętym systemie dystrybucyjnym i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego,  

w zgodzie z przejrzystymi i niedyskryminującymi procedurami opartymi o zasady 

rynkowe (przetargi publiczne).  

9) Oznacza to, że w przypadku zamkniętych systemów dystrybucyjnych odbiorca nie 

jest pozbawiony swoich uprawnień, a jedynie złagodzone są wymagania stawiane 

przedsiębiorstwom dystrybucyjnym.  

10) Funkcjonowanie tego rodzaju systemów w Polsce, uważanych za tzw. instalacje 

wewnętrzne, powinno być dostosowane do wymogów tej dyrektywy. 

II. Regulacje Polskie:  

Pomimo wskazanych powyżej, dopuszczonych na obszarze UE, możliwości dokonania 

wielu prawnych uproszczeń dedykowanych małym, tzw. zamkniętym systemom 

dystrybucyjnym (w tym tworzonych z wykorzystaniem infrastruktury energetycznej zakładów 

przemysłowych), polski ustawodawca ustanawiając zasady ich funkcjonowania obciążył je 

wszystkimi obowiązkami spoczywającymi na dużych, zawodowych przedsiębiorstwach 

dystrybucyjnych.  

Rosnąca lawinowo ilość tych obowiązków, które nie są związane bezpośrednio  

z działalnością podstawową zakładów przemysłowych (którą jest działalność produkcyjna),  

i do prowadzenia której mali dystrybutorzy nie mają, w przeciwieństwie do zawodowych 

przedsiębiorstw dystrybucyjnych, wyspecjalizowanych służb oraz niezbędnego wsparcia 

technicznego i finansowego (zbyt mała skala prowadzonej działalności) sprawia, iż ich 

wypełnianie staje się coraz trudniejsze, i jest obarczone coraz większym ryzykiem kar, które 

grożą ze strony Prezesa URE w przypadku stwierdzenia uchybień. 

Do niniejszego stanowiska załączamy dwie tabele, które zawierają kalendarium  

i wykaz podstawowych obowiązków, które na dzień dzisiejszy zmuszony jest wypełniać 

odbiorca przemysłowy prowadzący nawet w niewielkiej skali działalność dystrybucyjną  

i posiadający koncesję na jej wykonywanie.  

Nie obejmują one jednak całego szeregu bieżących czynności związanych  

z utrzymywaniem komunikacji z Prezesem URE i odbiorcami końcowymi, takich jak: 

odpowiadanie na wezwania, składanie niezbędnych wyjaśnień, obsługa wszczętych 
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postępowań, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w korespondencji, sporządzanie 

raportów i zestawień, które to czynności wymagają aktywności tych samych pracowników 

przedsiębiorstwa. 

Prezes URE, którego zadaniem jest kontrolowanie przestrzegania prawa, został w tym 

celu wyposażony w cały szereg obowiązków uprawnień i sankcji, również w stosunku do 

małych przedsiębiorstw dystrybucyjnych które w świetle dyrektywy 2009/72/WE można by 

uznać za zamknięte systemy dystrybucyjne. Prowadzone przez Prezesa URE kontrole 

wymagają niejednokrotnie wielomiesięcznych postępowań administracyjnych, angażowania 

sił i środków, które nie są adekwatne do niewielkiej skali prowadzonej działalności 

energetycznej, i generują z tego tytułu znaczne koszty administracyjne.  

III. Proponowane rozwiązania. 

1) Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego definicji pojęcia zamkniętego 

systemu dystrybucyjnego oraz zasad funkcjonowania takich systemów opartych  

o przepisy dyrektywy 2009/72/WE. 

2) Możliwie daleko idące uproszczenie procedur kontrolnych oraz zredukowanie 

obowiązków spoczywających obecnie na operatorach systemów dystrybucyjnych 

funkcjonujących w oparciu o sieci elektroenergetyczne w ramach: zakładu 

przemysłowego, obiektu handlowego czy też miejsca świadczenia usług wspólnych. 

Za optymalne rozwiązanie uznajemy wyłączenie zamkniętych systemów 

dystrybucyjnych z obowiązku pełnienia funkcji OSD. 

3) Punktem wyjścia dla wypracowania najlepszych, oczekiwanych przez małych 

dystrybutorów  rozwiązań, mogą być przepisy projektu ustawy – Prawo Energetyczne  

z dnia 08.10.2012 r. (tzw. Mały Trójpak).  

Art. 96.  

1. Prezes URE, na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

zaopatrującego w energię elektryczną ograniczony i wyodrębniony geograficznie 

obszar, lub zaopatrujący odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 

w liczbie nie większej niż 200, którzy pozostają z przedsiębiorstwem energetycznym 

lub właścicielem sieci w stosunku zatrudnienia może stwierdzić, w drodze decyzji, że 

system dystrybucyjny elektroenergetyczny jest zamknięty, jeśli: 

1) system ten dostarcza energię elektryczną głównie do właściciela sieci, operatora 

tego systemu lub do użytkowników systemu z nim powiązanych lub 

2) procesy energetyczne użytkowników systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego są zintegrowane ze względów technicznych lub 

bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zamkniętego jest 

zwolniony z obowiązku: 
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1) przedkładania taryfy do zatwierdzenia, o ile nowa taryfa nie zawiera cen lub 

stawek opłat wyższych od najwyższych ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez 

Prezesa URE w poprzednim roku kalendarzowym; 

2) opracowywania i przedkładania do uzgodnienia planu rozwoju, o którym mowa  

w art. 165 ust.1; 

3) przyłączania nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej w systemie 

dystrybucyjnym elektroenergetycznym zamkniętym, jeżeli odbiorcy ci 

funkcjonują poza ograniczonym i wyodrębnionym geograficznie obszarem 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

4) opracowywania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, o której mowa w art. 100  

ust. 1; 

5) opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom oraz ich sprzedawcom 

energii elektrycznej standardowych profili zużycia. 

3. Prezes URE, na wniosek użytkownika systemu dystrybucyjnego zamkniętego, 

przeprowadza kontrolę prawidłowości stosowania taryfy, o której mowa w ust. 2 pkt 

1. Jeśli taryfa ta zawiera ceny lub stawki opłat wyższe niż ceny i stawki opłat 

najwyższe w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE w poprzednim roku 

kalendarzowym, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

zamkniętego stosuje taryfę dotychczasową. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie kierunków ewolucji rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej  

w Polsce z perspektywy przemysłu energochłonnego. 

 

 

 

Zwiększanie efektywności energetycznej stało się stałym hasłem-kluczem środków 

finansowych przeznaczanych na rozwój infrastruktury przedsiębiorstw i jest głównym 

katalizatorem zwiększania rentowności przemysłu. Z uwagi na drożejące w perspektywie 

następnej dekady paliwa kopalne, ewolucja rozwiązań promujących oszczędność energii  

w różnych formach na stałe wpisana jest w politykę energetyczną Unii – a trwają starania, 

aby była dostrzegana również w ustawodawstwie Polskim. Poniżej przedstawiono główne 

obszary zainteresowania utworzonego w ramach obu Forów Zespołu ds. efektywności 

energetycznej: 

Polityka 

W ciągu kolejnego roku funkcjonowania Zespołu, podjęto dalsze niezmiernie trudne 

zadanie związane z dostosowaniem systemu wsparcia efektywności energetycznej do realiów 

biznesowych. Za sprawą konsultacji i spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, 

udało się uzyskać realny wpływ na kształt nowej ustawy o efektywności energetycznej. 

Wydaje się, że skutecznie wskazano właściwą ścieżkę służącą pokonaniu barier związanych 

ze stosowaniem narzędzi audytowych w formie audytów energetycznych przedsiębiorstw 

(EED), w prowadzeniu projektów i pozyskiwaniu środków na modernizacje służące poprawie 

bilansu energetycznego. Z uwagi jednak na uwarunkowania związane z końcem kadencji 

sejmu, prace wstrzymano, nad czym rynek odbiorców ubolewa. Monitoring trwających nadal 

prac nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej będzie zatem jednym  

z priorytetowych obszarów zainteresowania Forum w nadchodzących miesiącach. 

Zweryfikowane zostaną również rozwiązania przejściowe związane z funkcjonowaniem rynku 

białych certyfikatów.   

Warto zaznaczyć, że koniec roku 2015, jest również końcem funkcjonowania 

głównych mechanizmów wspierających działania służące poprawie efektywności 

energetycznej dla przedsiębiorstw, pokrywając około 10% wolumenu świadectw 

pochodzenia, dla których wniesiono opłaty zastępcze. Fakt ten pokazuje jak dużo jest 

jeszcze do zrobienia zarówno w sferze popularyzacji wiedzy w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej jak i skutecznej regulacji. Z uwagi na znaczne oddalenie od 

przyjętych do realizacji celów polityki klimatycznej wydaje się niezbędnym zdecydowane 
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działanie na szczeblu ustawodawczym, aby jak najszybciej przywrócić prace nad nowymi, 

skutecznymi przepisami w tym zakresie.  

Produkty 

Nadal spodziewanym działaniem przedsiębiorstw, wzorem dobrze rozwiniętych 

rynków zachodnich, będzie wykorzystanie formuły finansowania trzeciej strony, jako 

dobrego sposobu podnoszenia efektywności z przerzuceniem ryzyka technicznego na firmy 

specjalizujące się w tego typu realizacjach lub animatorów rynku, którymi zgodnie 

z przewidywaniami będą musiały zostać spółki obrotu. Obecne już dzisiaj na rynku produkty 

finansowe w połączeniu z dobra praktyką inżynierską pozwalają w tym zakresie na dalsze 

poszerzanie wachlarza oferowanych usług i dostosowanie go do oczekiwań przedsiębiorstw. 

Nauka 

Korzystając z ostatniej unijnej puli środków, należy istotnie 

zwiększyć zainteresowanie uczelni i instytucji pośredniczących w dystrybucji środków, 

projektami związanymi z zagadnieniami optymalizacji procesów przemysłowych w sposób 

możliwie rynkowy, aby komercjalizacja proponowanych rozwiązania miał silne możliwości 

aplikacyjne. 

Pozwoli to promować rodzime innowacje związane z naszymi przedsiębiorstwami 

i naukowcami. Jednocześnie wyszkoleni inżynierowie, rozumiejący zasadność ograniczenia 

zużycia energii będą doskonałym partnerem do wdrażania programów poprawy efektywności 

energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

 

Spodziewany rozwój rynku efektywności energetycznej powinien umożliwić  

w najbliższym roku skuteczną implementację w polskim prawodawstwie dyrektywy EED 

(2012/27/EU). Jednocześnie umożliwi to przedsiębiorstwom spojrzenie na własną 

gospodarkę energetyczną krytycznym okiem i realizację najbardziej opłacalnych inwestycji. 

Zwiększanie efektywności jest procesem długotrwałym, ale jednocześnie najtańszym dla 

gospodarki biorąc pod uwagę budowę nowych źródeł energii i ciągłe podnoszenie 

konkurencyjności produkcji przemysłowej. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie modelu systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. 

 

 

 

 

Europa pomimo braku oczekiwanego nowego globalnego porozumienia 

klimatycznego pragnie pozostać liderem światowej agendy klimatycznej. Wynika to  

z założenia, że inwestycje niezbędne do przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji 

wyzwolą bodźce popytowe wspierające budowę nowoczesnych przewag konkurencyjnych 

przemysłu unijnego. Ponadto, pozbawiona tak korzystnych warunków geologicznych Europa, 

jak i Ameryka Północna, będąc w tej sytuacji skazaną na wysokie koszty energii elektrycznej 

w przyszłych dekadach przyjmuje, że jest to jedyna właściwa ścieżka dalszego rozwoju 

starego kontynentu, przy zachowania konkurencyjności wobec USA i Chin. Dostrzegając więc 

narastającą nierównowagę pomiędzy popytem a podażą surowców priorytetem staje się 

wsparcie najefektywniejszych form wytwarzania energii, którego koszt będzie znikomy  

w porównaniu do wpływu, jaki na relatywne ceny energii w Unii Europejskiej mają 

wzrastające ceny surowców kopalnych oraz importowego z rosyjskiego gazu ziemnego. 

Odpowiedź na to wyzwanie stanowią jednostki wysokosprawnej kogeneracji.   

Przemysłowi odbiorcy energii elektrycznej są doskonale przygotowani do 

produkowania energii i zarządzania jej zużyciem. Charakteryzują się znaczącym 

zapotrzebowaniem na moc oraz energię elektryczną i cieplną, są wyposażeni  

w infrastrukturę pomiarową, sieciową i informatyczną pozwalającą kontrolować bieżące 

parametry poboru mediów energetycznych. Stwarza to w przemyśle możliwość 

powszechnego stosowania technologii kogeneracyjnych i produkcji energii elektrycznej  

i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, tj. z oszczędnością energii pierwotnej 

dochodzącą do 30% (w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni 

i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej). Dla środowiska oznacza to natomiast 

znaczącą redukcję emisji CO2 oraz niskiej emisji pochodzących z małych ciepłowni  

i domowych pieców, przekładająca się na wsparcie realizacji unijnego celu obniżenia 

groźnych dla zdrowia człowieka cząsteczek w powietrzu, w tym najbardziej szkodliwych 

pyłów o wielkości do 2,5 mikrona. 

Rozwój kogeneracji przemysłowej oraz komunalnej wpisuje się także w pilną 

konieczność wykreowania w Polsce trzech segmentów technologicznych: pomostowych (tj. 

źródeł węglowych), rozwojowych (tj. odnawialnych źródła energii (OZE) i efektywności 
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energetycznej) oraz ubezpieczających (tj. źródeł gazowych). Wykreowanie tych segmentów 

jest szczególnie ważne w aspekcie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, jak 

i bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Oznacza 

to, że kogeneracja przemysłowa może stanowić trzon skutecznego i efektywnego sposób 

kreowania segmentu ubezpieczającego dla rozwoju OZE, umożliwiając efektywne 

stabilizowanie systemu elektroenergetycznego. 

Wysokosprawna kogeneracja to także mitygacja ryzyka kosztów osieroconych 

związanego z ujawniającym się szokowo potencjałem obniżki cen OZE (zwłaszcza paneli 

fotowoltaicznych, technologii zasobnikowych) oraz smart grid. Ryzyko kosztów osieroconych 

tworzą nowe bloki węglowe klasy 1000 MW, których czas życia w polskich warunkach należy 

szacować na 40 lat i więcej oraz bloki jądrowe klasy 1600 MW, dla których czas życia należy 

antycypować na ponad 60 lat (w tym wypadku decydujące znaczenie mają resursy reaktorów 

jądrowych). Nie istnieje natomiast istotne ryzyko kosztów osieroconych w przypadku 

autogeneracji, gdzie czas życia wysokosprawnej kogeneracji gazowej ocenia się na około  

25 lat, przy bardzo dużym czasie wykorzystania rocznego. 

Obecnie jednym z funkcjonujących instrumentów służących do zapewnienia realizacji 

celu w zakresie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest system 

wsparcia operacyjnego oparty o system świadectw pochodzenia. Poziom wsparcia 

uzależniony jest od wielkości produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

W niniejszym kształcie ma on funkcjonować do końca 2018 roku. 

Biorąc pod uwagę powyższe korzyści społeczne i środowiskowe oraz aspekt 

bezpieczeństwa energetycznego, wynikające z rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, a także 

konieczność dalszej poprawy efektywności procesu wytwarzania i przesyłania energii 

elektrycznej w świetle przyjętego przez Radę Unii Europejskiej pakietu klimatyczno-

energetycznego 2030 postulowane jest ukształtowanie przez państwo polskie 

horyzontalnego systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji uwzględniającego dynamikę warunków gospodarczych oraz istotnych wydarzeń, 

które wpływały i nadal będą kształtować sytuację polskiego przemysłu.  

Przyjęte rozwiązanie nie może jednak wpisywać się w dzisiejszą konstrukcję rynku 

energii, który nadal w dużym stopniu jest dopasowany do realiów scentralizowanego, 

wielkoskalowego modelu energetyki, w którym odbiorcy końcowi postrzegani są jako 

pasywni uczestnicy rynku (płatnicy).  

W dobie poszukiwania przez polski przemysł optymalnego sposobu, z punktu 

widzenia efektywności ekonomicznej, zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną, 

ciepło i gaz, oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako 

utrzymanie ich nieprzerwanych dostaw, należy opowiedzieć się za aukcyjnym modelem 

wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Powinien on jednak 
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wspierać technologie i lokalizacje, dla których wytwarzanie energii w kogeneracji będzie 

najbardziej efektywne ekonomicznie, a więc naturalnie kogenerację przemysłową, przy 

jednoczesnym wprowadzeniu analogicznych zwolnień systemowych dla przedsiębiorstw 

energochłonnych, jak ma to miejsce w przypadku odnawialnych źródeł energii.  

Jedynie tak skonstruowany model pozwoli na rozwój kogeneracji przemysłowej, 

mogącej stanowić istotny element bezpiecznego funkcjonowania KSE, przy kontynuacji 

polityki Państwa nakierowanej na poprawę konkurencyjności polskiego przemysłu. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie niezbędnych rozwiązań w zakresie usług systemowych zapewniających 

aktywny udział odbiorców przemysłowych. 

 

 

 

W sierpniu 2015 roku po raz pierwszy od prawie 30 lat przywołano w Polsce  

20 stopień zasilania. Ze względu na wysokie temperatury i niski poziom wody w rzekach 

oraz awarie w elektrowniach cieplnych 1/3 mocy w elektrowniach systemowych było 

niedostępnych. Wprowadzenie administracyjnych ograniczeń dostaw dla ponad 8 tysięcy 

odbiorców o największym zużyciu energii było w dużej mierze nieskuteczne. Zamiast 

wynikających z umów ponad 6000 MW, redukcja zapotrzebowania wyniosła jedynie o 2500 

MW i to w znacznej mierze z kilkugodzinnym opóźnieniem. Tym 8 tysiącom firm grozi teraz 

ukaranie przez Prezesa URE, gdyż dotychczas stosowane przepisy były albo niemożliwe do 

realizacji, lub też odbiorcy nie mieli świadomości ich konsekwencji. Jedynie niewielka grupa 

najbardziej przygotowanych odbiorców zapobiegła wystąpieniu blackoutu, ograniczając 

produkcję pomimo ponoszonych strat i dostosowując się do wprowadzonych ograniczeń. 

Deficyty mocy, według obecnej oceny Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) mogą 

się powtarzać w najbliższych latach, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa życia  

i zdrowia obywateli oraz znacząco zwiększając techniczne i ekonomiczne ryzyko działalności 

firm w Polsce.  

Jako Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) apelujemy o niezwłoczne 

wprowadzenie odpowiednio wynagradzanych usług redukcji zapotrzebowania dających OSP  

szybkie i niezawodne narzędzie do zapobiegania deficytom mocy i elastycznego reagowania 

na zmienność produkcji energii odnawialnej. Część odbiorców jest w stanie przystosować się 

do świadczenia takich usług. Wiąże się to jednak z kosztami, które są nie tylko znacznie 

niższe niż koszty, które nie przygotowani odbiorcy ponoszą w przypadku administracyjnych 

ograniczeń dostaw lub blackoutu, ale także niższe od kosztów które trzeba by ponieść dla 

zapewnienia rezerw mocy po stronie wytwórczej. Wynagrodzenie za świadczenie tych usług 

pozwoli na podniesienie niezawodności świadczenia tych usług i jednocześnie na 

sprawiedliwą dystrybucję kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich odbiorców. 

Obecnie stosowane przez OSP mechanizmy redukcji zapotrzebowania są daleko 

niewystarczające, czego OSP jest świadome, gdyż nie zdecydowało się na ich wykorzystanie  

w przypadku wystąpienia deficytu mocy. Rezerwy mocy poprzez odpłatne redukcje 
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zapotrzebowania są najtańszymi i jednocześnie, co szczególnie istotne najszybszymi  

w implementacji mechanizmami zapewniającymi dostępność nowych rezerw mocy. 

Efektywność i skuteczność odpłatnych i dobrowolnych działań po stronie popytowej  

w optymalizacji kosztów i zapewnienia bezpieczeństwa systemów energetycznych została 

już sprawdzona w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich i może sięgać 10% 

szczytowego zapotrzebowania. Dlatego też Komisja Europejska w swoich dokumentach 

m.in.:   

 Dyrektywa 2012/27/EC  o efektywności energetycznej 

 Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane  

z energią 

 Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu zaleca lub nawet nakazuje maksymalizację udziału 

odbiorców i agregatorów w rynku energii, bilansowaniu systemu oraz usługach 

systemowych. Ten potencjał jest w praktyce w Polsce niewykorzystany, lub 

podejmowane są działania pozorne. 

Jednocześnie wnosimy o znaczące ograniczenie ustawowych uprawnień Operatora 

Systemu Przesyłowego w zakresie wprowadzania ograniczeń dostaw energii. Ograniczenia 

takie powinny być wprowadzane w przypadkach wyczerpania wszystkich innych dostępnych 

możliwości (w tym także zakontraktowanych odpłatnych redukcji zapotrzebowania) i za 

odszkodowaniem dla ograniczanych odbiorców).  
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie koncepcji Rynku Mocy  

uwzględniającej oczekiwania odbiorców przemysłowych oraz sposób jej realizacji. 

 

 

Stan istniejący. 

Obecny rynek mocy w Polsce jest w fazie projektowania. W krajach członkowskich UE  

funkcjonujące rynki mocy są weryfikowane i podlegają badaniom i analizie na wrażliwość 

rynku, skuteczność inwestycji i pomocy publicznej. Mimo, że istnieje kilka potencjalnych 

modeli rynku mocy, to mnogość wariantów ich implementacji może doprowadzić do 

wypaczenia spodziewanych efektów wdrożenia. Kształt rynku może ograniczyć 

funkcjonowanie pewnych technologii wytwórczych i prowadzić do niezamierzonego 

zniekształcenia mechanizmów rynkowych. Rynek mocy może być również traktowany, jako 

jedno z ważnych narzędzi wspierających politykę inwestycyjną. Precyzyjne określenie celów 

wdrożenia pozwoli dopiero na projektowanie jego kształtu. Obecnie w Polsce rynek mocy 

wypełnia model rezerwy trwałej i ma charakter szczątkowego rynku mocy, a adresowany jest 

do niewielkiego grona jednostek wytwórczych. Rozwiązaniem zbliżonym do rezerwy trwałej 

jest interwencyjna rezerwa zimna kontraktowana przez PSE S.A. Usługi interwencyjnej 

rezerwy zimnej mogą być świadczone przez producentów energii, którzy mają w planach 

wyłączenie do 2017 roku najstarszych (często nierentownych) bloków. Zgodnie z tym 

modelem wytwórcy mogą utrzymywać te bloki w rezerwie w zamian za stałe płatności 

realizowane przez OSD. Szacunki PSE wskazują, iż w takiej rezerwie winno utrzymywać się 

ok. 1000 MW mocy. Dotychczas na potrzeby interwencyjnej rezerwy zimnej zakontraktowano 

454 MW mocy z dwóch bloków Zespołu Elektrowni Dolna Odra. W Polsce poza tym 

funkcjonuje operacyjna rezerwa mocy, są to zdolności wytwórcze będące w ruchu albo 

postoju, stanowiące nadwyżkę mocy dostępnej dla OSP ponad zapotrzebowaniem na energię 

elektryczną. 

 Badania KE w sprawie rynków mocy objęły 11 krajów, w tym Polskę. Badania 

sektorowe pod katem pomocy państwa obejmujące krajowe środki mają zapewnić, że 

odpowiednie moce wytwórcze będą stale dostępne, aby uniknąć przerw w dostawie energii, 

nie zakłócając jednocześnie konkurencji ani wymiany handlowej na jednolitym rynku Unii 

Europejskiej. KE wskazuje, że badanie jest uzupełnieniem strategii UE na rzecz unii 

energetycznej, której zadaniem jest utworzenie połączonego, zintegrowanego  

i bezpiecznego rynku energii elektrycznej w Europie. Przypomina się jednocześnie  

o wytycznych dotyczących pomocy państwa w zakresie ochrony środowiska i energii,  
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a mianowicie czy mechanizmy zapewniające moce wytwórcze są zgodne z zasadami pomocy 

państwa. Państwa członkowskie muszą wykazać, że takie środki są konieczne i nie zakłócą 

konkurencji na jednolitym rynku UE – nie mogą bez uzasadnienia faworyzować niektórych 

producentów lub rodzajów technologii i nie tworzyły barier w handlu transgranicznym.  Na 

przykład, w niektórych przypadkach bardziej wydajne może być zainwestowanie w poprawę 

połączenia sieci elektroenergetycznej między krajami UE niż budowa nowych elektrowni. 

Przewiduje się, że ostateczne wyniki badania sektorowego, którym zostały objęte kraje UE 

zostaną opublikowane w połowie 2016 roku. W ocenie i komunikacie Komisji Europejskiej 

dotyczącej Unii Energetycznej stwierdza się, że obecnie wiele krajów członkowskich 

wykorzystuje przestarzałe i niespójne podejście do oceny bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej. Wspólna praca krajów członkowskich i KE powinna określać obiektywną, unijną 

ocenę bezpieczeństwa dostaw odzwierciedlającą sytuacje w krajach członkowskich. Powinno 

to uwzględniać przepływy cross-border, produkcję z OZE, zarządzanie popytem oraz 

możliwości magazynowania. Mechanizmy mocowe powinny być wprowadzone tylko w celach 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, jeśli regionalna ocena wystarczalności wykaże taką 

potrzebę.  

W kontekście planowanego wprowadzenia regionalnej oceny wystarczalności 

zdolności wytwórczych, w ocenie PSE S.A. należy się spodziewać, że planowany mechanizm 

mocowy w Polsce może zostać zablokowany przez KE. W Polsce takiej analizy nie 

przeprowadzono a projekt rynku mocy jest projektem, który powstał na zlecenie energetyki 

zawodowej TGPE wykonanej przez EY. Przeprowadzając analizę na poziomie regionalnym 

kluczowym jest zastosowanie dla wszystkich krajów uczestniczących w takiej analizie 

jednolitych zasad i kryteriów w wszystkich obszarach uwzględniając w tym specyfikę 

poszczególnych krajów. KE zapowiada wzmocnioną integrację regionalną, która ma być 

etapem przejściowym do integracji europejskiej. Mają być utworzone regionalne centra 

operacyjne w celu bardziej efektywnego planowania i zarządzania wymianą 

międzysystemową. W opinii PSE S.A., KE przykłada dużą wagę do rozbudowy infrastruktury 

przesyłowej, głównie w kontekście integracji OZE, zgodnych z wytycznymi dotyczących 

transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. 

Rynek mocy w energetyce. 

Według URE, i potwierdza to PSE, do roku 2025 nie będzie występowało zjawisko 

braku mocy w systemie elektroenergetycznym. Należy spodziewać się, że z powyższych 

przesłanek rynek mocy w elektroenergetyce nie powstanie przynajmniej do 2023 roku. 

Jeśli rynek mocy, to jaka jego formuła? Czy tylko formuła wypracowania reguł dla 

inwestycji w energetyce? Czy rynek mocy jest nam potrzebny, a w szczególności jaki? Czy 

powinna być zgoda społeczna, czy za dostępne moce podatnicy powinni zapłacić? 



 FOEEiG 

FORUMCO2 

 

25 

Formuła nie powinna dyskryminować producentów energii ze względu na 

wykorzystywane przez nich rodzaje paliwa spełniającego wymogi regulacyjne i prawne. 

Mechanizm mocowy zapewniając moc w systemie zawsze powinien w szczególności 

zagwarantować niskie ceny energii i konkurencyjność polskiej gospodarki. Należy 

uwzględnić fakt, że nasze produkty muszą konkurować z rynkiem europejskim i światowym. 

Aby tak było cena energii dla odbiorców przemysłowych nie może być wyższa od rynków 

otaczających. Należy też pamiętać, że koszt energii elektrycznej  

w budżetach domowych naszych obywateli jest na wysokim poziomie w porównaniu  

z pozostałymi krajami europejskimi. Z całą pewnością rynek mocy powinien opierać się na 

mechanizmie giełdowym, gdzie przedsiębiorstwa oferują kupno mocy, zawierające cenę. 

Chodzi tu o rynek wtórny pomiędzy uprawnionymi uczestnikami.   

Rynek mocy w Polsce nie może być jedynie pomysłem i apetytem na kolejne 

inwestycje w energetyce wielkosystemowej, który mógłby zapewnić zwrot z kapitału. 

Jakikolwiek model rynku nie może doprowadzić do wzrostu cen energii. Czy rynek mocy 

będzie oparty na wolumenie, czy na cenie jak to ma miejsce w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, 

czy we Włoszech? Należy pamiętać, że rynek mocy musi być oparty o filozofię stałej puli 

środków, jakie społeczeństwo i odbiorcy mogą ponieś, a podział tych środków pomiędzy 

cenę za energię, a cenę za moc powinien wynikać z przyjętej doktryny energetycznej. System 

ewentualnego rynku mocy powinien być zdecentralizowany. Istotne jest, by uwzględniona 

została specyfika regionu, spełnione zostały obowiązujące regulacje - w takim rynku moc  

zarówno odbiorcy, jak i wytwórcy mają takie same prawa decydowania  

i wpływania na ostateczną cenę energii. W rynku mocy o nowym spojrzeniu priorytetem 

powinny być nowe technologie, które zagwarantują rozwój, bezpieczeństwo środowiska,  

a w szczególności ochronę zdrowia i życia człowieka. Uwzględnione powinny być możliwości 

rozbudowy inteligentnych systemów przesyłowych, dywersyfikacji źródeł wytwarzania 

opartych o mix energetyczny, w którym jedno źródło wytwórcze nie powinno stanowić 

większego udziału jak 30% do 40%, dalej wykorzystanie agregatora do optymalizacji mocy 

zapotrzebowanych z rozwojem technologii magazynowania. 

Biorąc pod uwagę, że w Europie funkcjonuje pięć modeli rynku mocy, a każdy z nich 

nie jest jeszcze systemem oswojonym i nie uwzględnia wymagań i regulacji prawnych. 

Rozsądne jest zatem, aby w Polsce uwzględnić wszystkie słabe i mocne strony, a przede 

wszystkim mocno zaangażować się w prace na rzecz tworzenia rynku europejskiego, być 

jego kreatorem i poważnie potraktować badania sektorowe przeprowadzane przez KE, 

których wyników należy oczekiwać w drugiej połowie 2016 roku. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz FORUMCO2 

w sprawie propozycji zmian w Dyrektywie ETS w zakresie utrzymania 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 

 

 

 

Przedsiębiorstwa i branże współpracujące w ramach FOEEiG oraz FORUMCO2 po 

analizie opublikowanej 15 lipca 2015 roku propozycji zmiany dyrektywy 2003/87/EC pragną 

zwrócić uwagę na kilka najbardziej istotnych problemów i zagadnień, które w naszej ocenie 

wymagają dalszych dyskusji oraz, które są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności 

przedsiębiorstw i ochrony naszych branż przed ucieczką emisji.  

1. Zmiana do art. 10a rewizja benchmarków 

 Zaproponowane coroczne zmniejszanie benchmarków produktowych o 1%, 0,5% lub 

1,5% w odniesieniu do każdego roku pomiędzy 2008 aż 2030 roku, oznacza, że poziom 

benchmarków będzie znacząco niższy od obecnego rzeczywistego poziomu osiąganego 

przez najbardziej efektywne instalacje. Propozycja ta stoi wiec w sprzeczności  

z wcześniejszymi konkluzjami Rady Europejskiej w sprawie ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030 z dnia 23 października 2014 roku, zgodnie z którymi 

najbardziej efektywne instalacje w każdym sektorze nie powinny ponosić nieuzasadnionych  

i nadmiernych kosztów polityki klimatycznej. 

Ponadto, w naszej opinii, brak jest podstaw do przyjęcia, że postęp technologiczny, 

mający na celu redukcję emisji CO2 we wszystkich branżach narażonych na ucieczkę emisji 

będzie postępował w tym tempie. Przeciwnie w przypadku wielu branż np. chemicznej, 

nawozowej, szklarskiej, metalurgicznej, cementowej czy wapienniczej, postęp 

technologiczny w obszarze redukcji emisji dwutlenku węgla jest w wielu obszarach 

praktycznie niemożliwy ze względu na brak komercyjnie dostępnych, alternatywnych 

technologii. Benchmarki powinny być więc obliczane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych 

danych i nie mogą być sztucznie redukowane.  

Założenia liniowej redukcji benchmarków nie są możliwe do zrealizowania,  

w szczególności w sektorach z dużym udziałem emisji procesowych. Dla takich emisji nie ma 

technologicznych możliwości redukcji. W związku z tym, przydziały bezpłatnych uprawnień 

dla tej części emisji, nie mogą podlegać obligatoryjnej, „księgowej” redukcji (CSCF oraz 

liniowa redukcja benchmarku) dopóki nie zostanie wprowadzona, na skalę przemysłową, 

technologia alternatywna (CCU). 
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2. CSCF i MSR 

Proponowane przez Komisję rozwiązania dotyczące obniżenia poziomu benchmarku 

oraz wprowadzenia ustalonej ilości uprawnień na aukcję i stosowania między innymi 

współczynnika CSCF  sprawiają, że wbrew założeniom (par. 2.4, 2.8) konkluzji Rady również 

najlepsze instalacje będą ponosiły znaczne koszty emisji. W naszej ocenie należy przyjąć 

rozwiązania, które ostatecznie nie doprowadzą do zaniżenia ilości niezbędnych bezpłatnych 

uprawnień dla sektorów narażonych na ucieczkę emisji. W tym zakresie należy całkowicie 

zrezygnować ze współczynnika CSCF oraz wykorzystać uprawnienia wycofane z rynku  

w ramach mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej MSR na potrzeby zapewnienia odpowiedniej 

ilości bezpłatnych uprawnień dla przemysłu w latach 2021 – 2030.  

3. Nowe kryteria tworzenia listy sektorów i podsektorów narażonych na carbon leakage 

Zmiany dotychczasowych kryteriów kwalifikacji sektorów przemysłowych na listę 

sektorów narażonych na ucieczkę emisji w naszej opinii są dla wielu branż nie do przyjęcia. 

Nowe kryteria sprawiają, że co najmniej kilkanaście sektorów miedzy innymi przemysłu 

chemicznego, w tym produkcja nawozów, nie będzie znajdować się na nowej liście sektorów 

carbon leakage przez co przysługująca im pula darmowych uprawnień skurczy się do 30% 

wielkości bazowej (dotychczasowej). Do tej pory przyjęte kryteria umieszczenia danej 

działalności na listę carbon leakage były na tyle elastyczne, że aktualizacja tej listy nie 

doprowadzała do tak drastycznego jej ograniczenia. Jest to swoisty przejaw dyskryminacji 

niektórych branż i zaniedbywania przez Komisję Europejską aspektu konkurencyjności wielu 

gałęzi europejskiego przemysłu, i to wbrew deklaracjom Rady Europy  

w ramach polityki klimatycznej do roku 2030. 

4. Dynamiczna alokacja uprawnień 

Omawiany projekt Komisji nie uwzględnia w pełni podnoszonego wielokrotnie 

postulatu dynamicznej alokacji uprawnień. Jakkolwiek projekt Komisji idzie w tym zakresie  

w dobrym kierunku, to w naszej ocenie dostosowanie ilości uprawnień do aktualnej 

produkcji (dla roku N-1, N-2) także w przypadku, gdy jej wzrost nie wynika  

z przeprowadzania nowych inwestycji jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia zbliżonej 

do optymalnej liczby uprawnień sektorom narażonym na ucieczkę emisji. 

5. Rekompensaty kosztów pośrednich emisji CO2 

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy rosnące koszty polityki klimatycznej będą  

w największym stopniu obciążać dużych odbiorców energii. Jednym z mechanizmów 

wsparcia  sektorów przemysłu w ramach funkcjonowania systemu EU ETS  również w okresie 

2021 – 2030 (faza 4), są rekompensaty kosztów pośrednich CO2. W naszej ocenie fakt, że 

systemy rekompensat nie funkcjonują we wszystkich krajach Unii ma istotny negatywny 

wpływ na konkurencyjność na rynku europejskim.  
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Jest to szczególnie dotkliwe dla polskiego przemysłu i tych jego branż, których 

produkty konkurują na swoich rynkach właściwych z produktami z państw wspierających 

swój przemysł przez rekompensaty kosztów pośrednich CO2. Istotne jest zatem aby 

konkurencja na rynku europejskim nie była zaburzona i systemy rekompensat funkcjonowały 

na tych samych zasadach we wszystkich państwach członkowskich. Jesteśmy zdania, że 

Dyrektywa powinna nakładać obowiązek przyznawania rekompensat przez kraje 

członkowskie z tytułu wzrostu kosztów energii elektrycznej spowodowanego 

funkcjonowaniem UE ETS (emisje pośrednie), na poziomie ujętym w Dyrektywie. 

Ponadto Dyrektywa powinna zagwarantować równe traktowanie dla modelu 

outsourcingu poszczególnych procesów produkcyjnych w stosunku do modelu, w którym te 

procesy produkcyjne są realizowane bezpośrednio wewnątrz zakładów (insourced 

production). Model outsourcingu zapewnia środowiskowe i ekonomiczne korzyści dla 

przemysłu Unii Europejskiej dzięki możliwym synergiom, zwiększeniu efektywności 

energetycznej oraz kosztowej produkcji, dlatego mechanizm alokowania/rekompensat 

kosztów emisji bezpośrednich i pośrednich w ramach ETS powinien gwarantować zasady 

równej konkurencji w tym zakresie. Szczególną uwagę zwracamy na znaczący udział 

działalności przemysłu energochłonnego (np. produkcja gazów technicznych), w łańcuchu 

dostaw mediów do przedsiębiorstw narażonych na tzw. carbon leakage. Aby uniknąć 

dodatkowego obciążenia tych przedsiębiorstw z tytułu kosztów emisji pośrednich 

poniesionych przez ww. przemysł energochłonny, system wsparcia w ramach ETS powinien 

gwarantować rekompensatę kosztów pośrednich emisji także dla procesów wydzielonych  

w formie outsourcingu (np. produkcja gazów technicznych na potrzeby procesów 

metalurgicznych, chemicznych i innych). 

6. Przeznaczenie dochodów z aukcji 

Dyrektywa powinna  ponadto obligować, nie tylko zalecać, przeznaczenie dochodów  

z aukcji przez kraje członkowskie w wysokości ponad 50% na cele związane z redukcją 

emisji, które sama określa. Wzmocnienie zapisów jest potrzebne, ponieważ wiele krajów UE 

wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać przychody z aukcjoningu (sprzedaży uprawnień  

w drodze aukcji) na cele nie związane z redukcją emisji, co podważa pośrednio sens 

funkcjonowania systemu ETS.  

Jeśli chodzi o rekomendacje dla wykorzystania środków uzyskanych z aukcjoningu, 

dodatkowo należy uwzględnić możliwość ich wykorzystania na wsparcie inwestycyjne 

przedsięwzięć związanych ze znaczącą redukcją emisji gazów cieplarnianych, istotną dla 

spełnienia przez dany kraj UE zobowiązań redukcyjnych. Chodzi tu nie tylko o stosowanie 

wsparcia przykładowo dla technologii CCS (Fundusz dla innowacji),  ale również – jak  

w przypadku obniżenia emisyjności energetyki w Polsce - zastosowanie rodzimych paliw 
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kopalnych do produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, a dla wielu 

obszarów przemysłu – zmniejszenie emisyjności i zwiększenie efektywności procesów. 
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Stanowisko Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 

w sprawie kierunków liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego. 

 

 

 

 

Gaz jest jednym z głównych surowców energetycznych warunkujących prowadzenie 

procesów produkcyjnych oraz energetycznych w szeregu strategicznych sektorach 

gospodarki w szczególności dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego, 

hutniczego czy produkcji niektórych materiałów budowlanych. Dlatego też warunki 

kontraktacji tego surowca determinują poziom konkurencyjności krajowych przedsiębiorców, 

w skali europejskiej jak i w ramach globalnej konkurencji istniejącej w poszczególnych 

gałęziach przemysłu. Równocześnie rozwój rynku europejskiego jest bezpośrednio związany  

z kształtem rynku energii w Państwach Członkowskich UE. Ponadto gaz, ze względu na swoją 

możliwość osiągania znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla w procesach 

energetycznych, ma szczególną rolę w wypełnianiu misji klimatycznej. W związku  

z powyższym FOEEiG, opowiada się za kompleksowym zredefiniowaniem roli gazu ziemnego 

i innych paliw gazowych w polityce przemysłowej i energetycznej UE i Polski,  

w szczególności w ramach ich zastosowania jako surowca materiałowego oraz 

energetycznego.  

Strategicznym filarem, na którym powinno opierać się wskazane powyżej nowe 

podejście do wykorzystania gazu ziemnego, jest optymalne dla uczestników rynku gazu 

przeprowadzenie procesu jego liberalizacji w Polsce, nakierowane przed wszystkim na 

finalne obniżenie cen tego surowca dla krajowego przemysłu. W związku z powyższym, 

celem postępującego procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce powinno być ukierunkowanie 

go na stworzenie konsumentom gazu realnej alternatywny w zakresie wyboru ofert 

kontraktowania gazu ziemnego, tak na rynku krajowym, jak i szerzej na rynkach państw 

ościennych w ramach budowanego europejskiego rynku gazu. Równocześnie nowe, 

wolnorynkowe zasady kontraktowania gazu powinny opierać się na kryteriach ekonomicznej 

opłacalności danej oferty oraz bezpieczeństwa (stabilności) realizacji dostaw dla odbiorców 

 

W świetle tych założeń, FOEEiG stoi na stanowisku, że proces liberalizacji rynku gazu  

w zakresie finalnego uwolnienia spod administracji regulacji cen gazu dla odbiorców 

końcowych, determinowany przepisami wspólnotowymi oraz konieczności wykonania przez 

Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 września 2015 r. (sprawa nr C-
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36/14), powinien zostać przeprowadzony w sposób bezpieczny dla obiorców gazu, w tym 

zabezpieczający odbiorców w możliwie pełny sposób przed ryzykiem wzoru cen paliwa 

gazowego.  

 

Jak pokazała praktyka stosowania nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, rynek gazu w Polsce w sposób płynny i z korzyścią 

dla wszystkich jego uczestników implementował do bieżącego stosowania konstrukcję taryfy 

maksymalnej, która z jednej strony zabezpiecza odbiorców przed wzrostem cen, a z drugiej 

pozwala konstruować oferty w postaci między innymi specjalnych programów rabatowych, 

które należy uznać za pierwszy krok w kontraktowaniu gazu w oparciu o mechanizmy 

wolnorynkowe. Dlatego też, zniesienie taryfy dla odbiorców przemysłowych w Polsce będzie 

logicznym następstwem  realizacji założeń Trzeciego pakietu energetycznego Unii 

Europejskiej oraz kolejnym krokiem w budowie rynkowych zasad zaopatrzenia w gaz 

ziemny. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz planowane w drugim kwartale 

2016 roku procedowanie rozwiązań legislacyjnych dotyczących stopniowego uwolnienia cen 

gazu  

w drodze zmiany ustawy prawo energetyczne 1 , FOEEiG wyraża przekonanie, że proces 

ustawowego uwolnienia cen gazu w Polsce dla odbiorców powinien opierać się na 

następujących założeniach: 

• Powinien być ściśle skorelowany z podstawowym okresem kontraktacji gazu jakim jest 

rok gazowy, dlatego też pierwszym możliwym okresem, który należy brać pod uwagę 

dla uwolnienia cen gazu jest początek roku gazowego 2016-2017 (od 1 października 

2016 roku do 30 września 2017 roku) albo kolejny nowy rok gazowy. Tak 

ukształtowany, w przyszłej ustawie harmonogram uwalniania cen gazu pozwoli  

z jednej strony przygotować się rynkowi na płynne przejście z kontraktów 

obowiązujących w obecnym roku gazowym opartym o konstrukcję taryfy maksymalnej 

na kontraktowanie wolnorynkowe na kolejny pełny rok gazowy, a z drugiej określi 

Prezesowi URE precyzyjny termin do jakiego powinien zatwierdzać taryfy gazowe. 

• Harmonogram uwalniania cen gazu powinien być maksymalnie uproszczony z punktu 

widzenia podziału odbiorców na grupy, które mają podlegać kolejnym następującym 

po sobie zwolnieniom z taryfikacji. Aktualny stan konkurencji na rynku gazu w Polsce, 

mierzonym miedzy innymi ilością zmian sprzedawcy paliw gazowych, a także specyfiką 

kontraktowania gazu inną dla odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej  

a odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, uprawnia do stwierdzenia, że 

                                                

1  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2042,Projekt-
ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne.html  

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2042,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne.html
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2042,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne.html
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większa konkurencja istnieje właśnie na sieciach dystrybucyjnych gazu, gdzie 

niezależni od PGNiG S.A. dostawcy gazu posiadają możliwości pełnego zastąpienia 

dotychczasowego dostawcy paliw oferując odbiorcom konkurencyjną ofertę, co 

przekłada się na statystyki prowadzone przez Prezesa URE w zakresie ilości zmian 

sprzedawcy paliw gazowych. Dlatego też, wprowadzanie stopniowego uwalniania cen 

dla poszczególnych kategorii odbiorców w ramach grup odbiorców gazu nie będących 

odbiorcami w gospodarstwach domowych będzie nieuzasadnionym i nierównym 

utrzymywaniem ochrony taryfowej mniejszych odbiorców biznesowych gazu, kosztem 

największych odbiorców przemysłowych. Zdaniem FOEEiG zakładane uwolnienie cen 

gazu w Polsce powinno być podzielone zasadniczo na dwa etapy: 1) uwolnienie cen 

gazu dla wszystkich odbiorców nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych 

oraz 2) uwolnienie cen gazu dla gospodarstw domowych. 

• W ramach ustawowego mechanizmu uwalniania cen gazu należy rozważyć utrzymanie 

kompetencji dla regulatora tożsamej do obecnie wynikającej z zapisów art. 49 ust.1 

prawa energetycznego, w ramach którego Prezes URE może cofnąć udzielone 

zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryfy w przypadku ustania warunków 

uzasadniających zwolnienie. Według FOEEiG, ustawa powinna pozostawiać organom 

regulującym możliwość administracyjnego oddziaływania na rynek gazu w przypadku, 

gdy nastąpiłyby nieprzewidywane wzrosty cen gazu i\lub pogorszenie się warunków  

w bezpieczeństwie dostaw gazu, co skutkuje istotnym pogorszeniem się sytuacji 

ekonomicznej odbiorców gazu. 

• Równolegle do procedowania ustawowego mechanizmu uwalniania cen gazu powinny 

zostać przeprowadzone pilne zmiany legislacyjne likwidujące bariery administracyjne 

dla rynku gazu tj. zmian rozporządzenia dywersyfikacyjnego oraz dostosowanie 

systemu zapasów obowiązkowych gazu do wymagań prawa wspólnotowego  

i ułatwiającego tworzenie oraz utrzymywanie zapasów tego surowca w Polsce (np. 

wdrożenie umów biletowych w zakresie zapasów gazu); 

• Docelowo proces liberalizacji rynku gazu w Polsce, oraz zakładane zmiany przepisów 

wspólnotowych w tym zakresie związane z budową ram instytucjonalnych unii 

energetycznej wymagać będą od Polski przygotowania i wdrożenia całkowicie nowej 

regulacji dedykowanej dla sektora gazowego jakim jest postulowane od wielu lat Prawo 

gazowe, które porządkując i kompleksowo regulując ten sektor gospodarki powinno 

być ukierunkowane na: 

a) Obniżenie kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności w sektorze gazu 

oraz promowanie konkurencji w zakresie pozyskiwania i dostarczania gazu na 

rynek, poprzez optymalne określenia zakresu oraz stopnia regulacji sektora 

gazowego w Polsce, 
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b) Wprowadzenie nowoczesnych i prorynkowych instrumentów zapewniających 

bezpieczeństwo gazowe państwa, w tym efektywny dla państwa i elastyczny dla 

przedsiębiorców system zapasów obowiązkowych gazu, w ramach którego 

możliwy jest między innymi podział obowiązków fizycznego tworzenia zapasu 

przez organy państwa, a mechanizmy jego finansowania przez przedsiębiorców  

w drodze dedykowanej opłaty,  

c) Promowanie publicznych, giełdowych rynków gazu jako miejsce hurtowego 

kontraktowania gazu i istotny instrument wykorzystywany do szybkiego 

pozyskiwania gazu w sytuacjach kryzysowych na tym rynku, 

d) Promowanie współpracy regionalnej oraz europejskiej w ramach wdrażania 

jednolitych środków antykryzysowych w sektorze gazu. 

• Konsekwentne realizowanie przez OGP GAZ SYSTEM S.A. programu inwestycyjnego 

rozwoju krajowego systemu przesyłowego gazu, a w szczególności budowy nowych 

lub rozbudowy istniejących połączeń transgranicznych umożliwiających dywersyfikację 

dostaw gazu do Polski i regionalizację rynków gazu w Europie na poziomie współpracy 

handlowej, operatorskiej oraz międzyrządowej. 

 

Jako FOEEiG jesteśmy również przekonani, że dalsza efektywna komunikacja i bieżąca 

współpraca pomiędzy odbiorcami przemysłowymi oraz innymi uczestnikami rynku  

a organami administracji publicznej, są bardzo istotne w procesie wypracowania wspólnych, 

transparentnych działań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron. Również 

współpraca merytoryczna pomiędzy organizacjami europejskimi zrzeszającymi 

przedsiębiorstwa przemysłowe, z wszystkimi uczestnikami rynku energii, znacząco 

wspomaga implementację procesów liberalizacyjnych w Polsce. 

Z naszej strony deklarujemy dalsze, pełne zaangażowanie w proces wypracowywania 

nowych rozwiązań legislacyjnych i regulacyjnych w ramach procesu liberalizacji rynku gazu  

w Polsce, i szerzej w optymalne ukształtowanie rozwiązań dla wykorzystania gazu  

w krajowej gospodarce, przez co zwracamy się z uprzejmą prośbą o stałe uwzględnianie 

FOEEiG w opisanych inicjatywach. 

 


