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Polityka energetyczna Polski
na tle polityki energetycznej Unii Europejskiej

STRESZCZENIE. Analizuj¹c zmiany na rynku energii mo¿na zauwa¿yæ rosn¹c¹ rolê regulacji Unii
Europejskiej, wywieraj¹cych coraz wiêkszy wp³yw na funkcjonowanie rynków lokalnych,
krajowych. Zasadniczo procedowane regulacje maj¹ swoje pod³o¿e w przyjêtych dokumentach strategicznych, okreœlaj¹cych oczekiwania rozwojowe na rynku energii. Polityki energetyczne, okreœlaj¹c kierunki oraz dzia³ania wykonawcze, powinny gwarantowaæ bezpieczeñstwo inwestycji w d³ugiej perspektywie. D³ugoterminowa, stabilna polityka energetyczna
oraz stworzone na jej podstawie regulacje s¹ zazwyczaj gwarantem rozwoju energetyki.
Europejska polityka energetyczna zosta³a oparta na trzech filarach: przeciwdzia³anie zmianom klimatu, ograniczanie podatnoœci Unii na wp³yw czynników zewnêtrznych wynikaj¹cej
z zale¿noœci od importu wêglowodorów oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Realizowana polityka energetyczna UE determinuje rozwój polskiej polityki energetycznej, a w dalszej kolejnoœci, przez implementowanie regulacji do polskiego prawa, ma
wp³yw na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych na krajowym rynku
energii. Z jednej strony, ze wzglêdu na uwarunkowania energetyki polskiej, opartej na wêglu,
kwestie zwi¹zane z ograniczeniem oddzia³ywania energetyki na œrodowisko budz¹ kontrowersje, z drugiej strony, analizuj¹c realizacjê dotychczasowych polityk krajowych, polityka
Unii Europejskiej mo¿e stanowiæ podstawê stabilnoœci funkcjonowania sektora.
W artykule przedstawiono g³ówne kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej, jej
odzwierciedlenie w regulacjach wspólnotowych oraz ich wp³yw na kszta³t polityki energetycznej Polski. Dokonano tak¿e przegl¹du realizacji dotychczasowych polskich dokumentów
o charakterze strategicznym.
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Wprowadzenie
Polityka energetyczna by³a jednym z pierwszych obszarów, wokó³ których zaczê³y
powstawaæ Wspólnoty Europejskie. Pierwsz¹ europejsk¹ integracyjn¹ organizacj¹ gospodarcz¹ po II wojnie œwiatowej by³a Europejska Wspólnota Wêgla i Stali. Kwestie bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii oraz minimalizowanie negatywnego oddzia³ywania cz³owieka na œrodowisko to równie¿ wspó³czeœnie kluczowe sprawy, wokó³ których toczy siê
unijna (i nie tylko) debata (G¹siorowska i in. 2009; Malko 2012). Dzisiaj tak¿e Polska nale¿y
do tej Wspólnoty, mo¿e wiêc jako pañstwo cz³onkowskie aktywnie wp³ywaæ na politykê
europejsk¹ w szeroko rozumianym obszarze energii.
Unia Europejska nakreœli³a, jak do tej pory, ramy s³u¿¹ce ukierunkowaniu polityki w zakresie energii i klimatu do roku 2020. Ramy te integruj¹ ró¿ne cele polityczne, takie jak:
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii i wspieranie wzrostu, konkurencyjnoœci i tworzenia miejsc pracy. Te cele, w tej dekadzie s¹
realizowane za pomoc¹ przyjêtych dyrektyw, które wdro¿one do prawodawstwa poszczególnych krajów cz³onkowskich maj¹ z za³o¿enia doprowadziæ do realizacji celów okreœlonych
na rok 2020.
Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie obecne filary polityki energetycznej Unii
Europejskiej.
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Fig. 1. Pillars of EU energy policy
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Jak wynika z monitorowania wdro¿eñ polityki, wiêkszoœæ krajów cz³onkowskich dokona³a, jak do tej pory, zadawalaj¹cych postêpów w zakresie realizacji zamierzeñ, jednak – co
warto podkreœliæ – obecne spowolnienie gospodarcze wp³ywa na realizacjê niektórych
celów.
Ograniczenie spowolnienia gospodarczego i jego wp³ywu na spo³eczeñstwo, wdro¿enie
wspólnotowego rynku energii, w tym wzmocnienie po³¹czeñ transgranicznych oraz wspó³praca operatorów sieci, ograniczenie uzale¿nienia Unii Europejskiej od zewnêtrznych dostawców paliw i energii, wzrost cen energii (w d³u¿szej perspektywie), przeciwdzia³anie
zmianom klimatu, wspó³praca miêdzynarodowa to dzisiaj jedne z wyzwañ, przed którymi
stoi Unia Europejska.
Komisja Europejska publikuj¹c w marcu 2013 roku Zielon¹ Ksiêgê – Ramy polityki
w zakresie klimatu i energii do roku 2030 – rozpoczyna szerok¹ dyskusjê nad nowymi
celami politycznymi; powinna ona wskazaæ cele oraz kierunki dalszego rozwoju energetyki
we wspólnocie oraz w poszczególnych krajach cz³onkowskich (Zielona Ksiêga 2013).
Równolegle rz¹d polski zapowiada opracowanie nowej polityki energetycznej kraju,
która tym razem nakreœli cele d³ugoterminowe (do roku 2050). Warto zatem, aby na tym
etapie przeanalizowaæ dotychczas opublikowane dokumenty europejskie, których wdra¿anie do polskiego prawa wci¹¿ trwa oraz podsumowaæ realizacjê dotychczasowych polityk
krajowych. Podczas prac nad polityk¹ energetyczn¹ Polski istotne bêdzie uwzglêdnienie
dalszego oczekiwanego rozwoju strategii europejskich.

1. Europejskie narzêdzia realizacji celów
polityki energetycznej do roku 2020
1.1. Pakiet klimatyczno-energetyczny
W marcu 2007 roku przywódcy pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej zadecydowali
o przyjêciu nowych celów w zakresie obni¿enia emisji dwutlenku wêgla, zwiêkszenia
wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz poprawy efektywnoœci wykorzystania
energii do roku 2020. W konsekwencji tych postanowieñ, w kwietniu 2009 roku opublikowano dyrektywy wchodz¹ce w sk³ad Pakietu klimatyczno-energetycznego, które nak³adaj¹ na kraje cz³onkowskie zobowi¹zania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do roku 2020 (w stosunku do roku 2005) oraz zwiêkszenia do 20%
udzia³u produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych, a biopaliw transportowych do 10%.
Dyrektywy te – obecnie powinny zostaæ wdro¿one do prawodawstwa krajowego – bêd¹
mia³y zasadniczy wp³yw na funkcjonowanie energetyki w krajach Unii Europejskiej.
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Dyrektywa o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
(Dyrektywa ETS)
Celem dyrektywy jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. W dyrektywie ETS przyjêto, ¿e od 2013 roku wszystkie uprawnienia do emisji dwutlenku wêgla bêdzie mo¿na
uzyskaæ tylko w drodze zakupu na licytacji (aukcji).
Polska w trakcie przyjmowania dyrektywy wynegocjowa³a czasowe ustêpstwa dla 70%
zakupów uprawnieñ w stosunku do energii elektrycznej, jednak udzia³ tych nieodp³atnych
uprawnieñ jest obwarowany przyjêciem przez Komisjê Europejsk¹ Krajowego Planu Inwestycyjnego oraz realizacj¹ tego Planu. W stosunku do ciep³a dyrektywa przewiduje czêœciowe
przyznawanie nieodp³atnych uprawnieñ do emisji, w tym tak¿e wiêksz¹ iloœæ darmowych
pozwoleñ przyznawanych w stosunku do ciep³a dostarczanego do gospodarstw domowych.
Udzia³ przyznawanych nieodp³atnie uprawnieñ do emisji bêdzie stopniowo maleæ, do zera
w roku 2020 dla energii elektrycznej oraz dla ciep³a do roku 2027.
Dyrektywa w sprawie promocji energii ze Ÿróde³ odnawialnych
Dyrektywa wyznacza wi¹¿¹cy cel 20% udzia³u zu¿ycia energii ze Ÿróde³ odnawialnych
oraz 10% wi¹¿¹cy cel dla biopaliw transportowych we Wspólnocie na rok 2020. Cel ten ma
byæ uzyskany przez ustanowienie wi¹¿¹cych celów krajowych dla wszystkich pañstw
cz³onkowskich, tak aby osi¹gn¹æ cel wspólnotowy. Obowi¹zkowe cele przedstawione
w dyrektywie odnosz¹ siê do udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu finalnym
energii i obejmuj¹ wytwarzanie energii elektrycznej, ciep³a i ch³odu oraz biopaliw transportowych.
Podczas negocjacji nad koñcowym kszta³tem dyrektywy Polska zobowi¹za³a siê do
osi¹gniêcia w 2020 roku celu 15% udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w zu¿yciu
finalnym energii. Dyrektywa wymusza na krajach cz³onkowskich wprowadzenie efektywnych instrumentów wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej.
Dyrektywa w sprawie geologicznego sk³adowania dwutlenku wêgla
Celem dyrektywy jest ustanowienie ram prawnych bezpiecznego wychwytu, transportu
oraz sk³adowania dwutlenku wêgla powsta³ego w procesach przemys³owych, w tym tak¿e
wytwarzania energii. Dyrektywa okreœla wymagania stawiane producentom energii, operatorom sk³adowisk CO2 oraz jego transportu. Dyrektywa zobowi¹zuje tak¿e inwestorów do
zapewnienia dla obiektów o mocy od 300 MW odpowiedniego miejsca na instalacje do
wychwytywania oraz przeprowadzenia analizy transportu i sta³ego sk³adowania CO2.

1.2. Pakiety liberalizacyjne rynku energii
Przygotowuj¹c trzeci pakiet o liberalizacji rynku energii, Komisja Europejska wskaza³a,
¿e do kryteriów warunkuj¹cych rozwój konkurencji na rynku energii nale¿y w³aœciwa
struktura rynku, gdy¿ dominacja jednego lub dwóch wytwórców, czêsto pionowo zintegrowanych, jak równie¿ brak zdolnoœci przesy³owych, nadal s¹ podstawow¹ barier¹ rozwoju
konkurencji. Tak¿e unbundling, czyli prawny rozdzia³ obrotu energi¹ od dzia³alnoœci sie10

ciowej, jak i administracyjne kszta³towanie cen energii zosta³y zidentyfikowane jako bariery
rozwoju rynku energii.
W trzecim pakiecie o liberalizacji rynku energii Komisja Europejska zaproponowa³a
mechanizmy uzupe³niaj¹ce dotychczasowe przepisy w zakresie rynku wewnêtrznego, m.in.
dotycz¹ce rozdzia³u dzia³alnoœci przedsiêbiorstw zwi¹zanej z wytwarzaniem energii i dostaw¹ od jej przesy³u, wzmocnieniem roli regulatorów rynku energii oraz wzmocnieniem
infrastruktury sieci energetycznych, w szczególnoœci po³¹czeñ transgranicznych.
W toku prac nad nowymi regulacjami dla rynku energii zwrócono uwagê, ¿e skoncentrowanie siê tylko na warunkach dzia³ania przedsiêbiorstw nie prowadzi w efekcie do
wzrostu konkurencji i poprawy sytuacji konsumenta. Postrzegaj¹c odbiorców koñcowych
jako istotnych uczestników rynku energii, skupiono siê w pracach legislacyjnych na kluczowej roli w³aœciwego ich informowania o sposobie korzystania z energii, ponoszonych
kosztach i mo¿liwoœci ich ograniczania. Wraz z pakietem o liberalizacji rynku energii
przedstawiono informacje na temat prac nad „Kart¹ odbiorców energii”, okreœlaj¹c¹ œrodki
u³atwiaj¹ce dostêp do energii dla najubo¿szych, informacje pozwalaj¹ce na œwiadomy
wybór dostawcy energii, redukowanie formalnoœci administracyjnych przy zmianie dostawcy energii oraz zapewnienie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami
sprzedawców energii.
Na bazie pakietu o liberalizacji runku energii przedstawiono Pakiet infrastrukturalny,
którego regulacje maj¹ wymusiæ inwestycje przesy³owe energii elektrycznej, gazu, ropy
naftowej oraz transportu CO2.

1.3. Pakiet infrastrukturalny
W ramach Pakietu infrastrukturalnego Komisja Europejska zaproponowa³a realizacjê
projektów priorytetowych dla bezpieczeñstwa energetycznego UE. Ich realizacja ma doprowadziæ do budowy niezbêdnej infrastruktury dla stworzenia wspólnego rynku energii.
W Pakiecie zaproponowano:
G rozbudowê interkonektorów elektroenergetycznych oraz gazowych i powiêkszenie zdolnoœci magazynowych,
G rozwój po³¹czeñ na osi pó³noc–po³udnie miêdzy Europ¹ Œrodkow¹ a Po³udniowo-Wschodni¹,
G ustanowienie pierœcienia gazowego w ramach Wspólnoty,
G wsparcie rozbudowy zdolnoœci odbiorczych gazu skroplonego,
G uruchomienie po³udniowego korytarza gazowego (projekt Nabucco),
G rozwa¿enie prawnych mo¿liwoœci blokowego zakupu gazu przez powo³any do realizacji
tego celu podmiot (Caspian Development Corporation), co da³oby gwarancje stabilnego
popytu,
G stworzenie œródziemnomorskiego pierœcienia energetycznego.
Wyzwaniem dla realizacji tych dzia³añ jest koniecznoœæ stworzenia optymalnych warunków politycznych i gospodarczych, a zw³aszcza mechanizmów wspó³pracy miêdzy sektorem prywatnym a instytucjami finansowymi, gdy¿ urzeczywistnienie tych projektów
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bêdzie wymagaæ znacznych nak³adów finansowych oraz œrodków organizacyjnych. Komisja zaproponowa³a zast¹pienie obecnego finansowania z programu sieci transeuropejskich
przez specjalny instrument finansowy (EU Energy Security and Infrastructure Instrument),
który zostanie wprowadzony do nowej perspektywy finansowej.
W konsekwencji Pakiety o liberalizacji rynku energii oraz Pakiet infrastrukturalny bêd¹
wp³ywaæ na tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii, ograniczenia w przep³ywie
energii miêdzy granicami, swobodnego wyboru dostawcy energii i tym samym wzmocnienia
konkurencyjnoœci na rynku energii. Ich realizacja doprowadzi do zwiêkszenia dostêpu
odbiorców energii do jej Ÿróde³ i w ten sposób wzmocnienia ich pozycji na rynku. W konsekwencji prze³o¿y siê to na zwiêkszon¹ aktywnoœæ podmiotów odpowiedzialnych za
sprzeda¿ energii do odbiorców koñcowych oraz presjê na wyrównanie cen energii w ca³ej
Wspólnocie, w tym tak¿e tworzenie tzw. rynków regionalnych o wymiarach ponadpañstwowych.

1.4. Strategia Energetyczna do roku 2020
Opublikowana w listopadzie 2010 r. Strategia Energetyczna 2020 wyznaczy³a kierunki
polityki energetycznej do roku 2020 (Komunikat … 2010). Strategia podkreœla koniecznoœæ
realizacji ju¿ przyjêtych celów ochrony œrodowiska i tworzenia wspólnego rynku energii
w³¹czaj¹c w te dzia³ania dodatkowe priorytety, które maj¹ byæ realizowane ³¹cznie w nastêpnej dekadzie. Strategia koncentruje wysi³ki na:
G zintensyfikowaniu dzia³añ na rzecz poprawy efektywnoœci energetycznej,
G utworzeniu zintegrowanego, prawdziwie ogólnoeuropejskiego rynku energii,
G nadaniu szerszych uprawnieñ konsumentom i uzyskaniu najwy¿szego poziomu bezpieczeñstwa i niezawodnoœci dostaw paliw i energii,
G rozwoju technologii energetycznych oraz innowacji,
G wzmocnieniu zewnêtrznego wymiaru rynku energii UE.
Jak zapowiedziano w dokumencie, dla realizacji wy¿ej wymienionych priorytetów, Komisja Europejska pracuje obecnie nad odpowiednimi dyrektywami wdra¿aj¹cymi Strategiê.
Plan na rzecz efektywnoœci energetycznej
Jednym z pierwszych dokumentów wynikaj¹cych z realizacji Strategii Energetycznej
2020 jest opublikowany w 2011 roku Plan na rzecz efektywnoœci energetycznej. Wœród
celów „trzy razy 20%”, to w³aœnie efektywnoœæ energetyczna jak do tej pory nie zosta³a ujêta
w ramy prawne. Cel ten odnosi siê do redukcji zu¿ycia energii w roku 2020 w stosunku do
prognoz. Jak podkreœlono, efektywnoœæ energetyczna to ekonomiczny sposób obni¿ania
zu¿ycia energii, przy jednoczesnym utrzymaniu niezmienionego poziomu aktywnoœci gospodarczej. Poprawa efektywnoœci energetycznej stanowi równie¿ wk³ad w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku wêgla.
Przedstawiony Plan zak³ada wdro¿enie œrodków prowadz¹cych do:
G redukcji zu¿ycia energii w budynkach,
G efektywnego wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a,
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G poprawy sprawnoœci przesy³u energii,
G informowania konsumentów na temat efektywnoœci energetycznej, w tym spe³nienie
wymagañ ekoprojektowania urz¹dzeñ energetycznych, spe³nienia przyjêtych standardów zu¿ycia energii,
G powszechnego u¿ywania urz¹dzeñ energooszczêdnych – etykietowanie urz¹dzeñ zu¿ywaj¹cych energiê,
G wydatkowania œrodków finansowych na rozwój technologii energooszczêdnych.
Mapa drogowa 2050 – plan dzia³ania prowadz¹cy do przejœcia na konkurencyjn¹
gospodarkê niskoemisyjn¹ do 2050 r.
Zgodnie z prognozami demograficznymi w roku 2050 nasz¹ planetê zamieszkiwaæ
bêdzie do 9 mld ludzi. Przewiduje siê, ¿e wyczerpywanie siê zasobów ropy naftowej, gazu
i innych surowców spowoduje, ¿e ceny paliw i energii wzrosn¹. Jednoczeœnie, aby zachowaæ
dotychczasowe warunki ¿ycia konieczne jest ograniczenie wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka
na œrodowisko. Aby przeciwdzia³aæ tym zjawiskom Komisja Europejska przedstawi³a Mapê
drogow¹ do roku 2050, zawieraj¹c¹ d³ugoterminowy cel ograniczenia emisji o 80–95%
(Komunikat… 2011).
Cel ten ma byæ realizowany dziêki pe³nej implementacji ju¿ przyjêtych polityk i dyrektyw, dalszemu zaostrzaniu ETS po roku 2020, inwestycjom w niekonwencjonalne
Ÿród³a energii, komercjalizacji CCS, rozwojowi energetyki j¹drowej, oszczêdnoœci wykorzystania paliw i energii oraz pe³nej budowie wspólnego rynku energii i niezbêdnej
infrastruktury.
Publikuj¹c powy¿szy dokument Komisja Europejska podkreœli³a nieodwracalnoœæ ju¿
wprowadzonych polityk oraz dalsz¹ presjê na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do
roku 2050.

2. Polska polityka energetyczna –
realizacja przewidzianych dzia³añ
W okresie po 1989 r. mia³a miejsce transformacja elektroenergetyki w Polsce (Paska
2010), a polityka energetyczna by³a realizowana na podstawie dokumentów rz¹dowych:
G Za³o¿enia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010, z sierpnia 1990 r.
G Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 roku, z paŸdziernika 1995 r.
G Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, z lutego 2000 r.
G Ocena realizacji i korekta Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020 roku, z kwietnia
2002 r.
G Polityka energetyczna Polski do 2025 r., ze stycznia 2005 r.
G Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, z listopada 2009 r.
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Polska polityka energetyczna jest budowana na bazie zapisów ustawy Prawo energetyczne, która wskazuje Ministra Gospodarki jako w³aœciwego w sprawach polityki
energetycznej (Ustawa… 1997). Jednoczeœnie ustawa definiuje cele polityki energetycznej
jako zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego, wzrost konkurencyjnoœci gospodarki
i jej efektywnoœci energetycznej, a tak¿e ochrony œrodowiska.
Cele te przyœwieca³y ka¿dej polityce energetycznej w Polsce w ostatnich dwóch dekadach i wydaj¹ siê one spójne z celami polityki energetycznej Unii Europejskiej, niemniej
realizacja europejskiej polityki energetycznej stanowi spore wyzwanie dla polskiej gospodarki, wykorzystuj¹cej w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci paliwa kopalne. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energiê, przedstawiona jako dokument towarzysz¹cy Polityce energetycznej Polski do 2030 wskazuje na utrzymanie na zbli¿onym poziomie wykorzystania wêgla
kamiennego oraz brunatnego, wzrost wykorzystania gazu ziemnego, zasobów odnawialnych
w d³u¿szej perspektywie oraz wykorzystanie w przysz³oœci paliwa j¹drowego.

2.1. Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 r.
Dokument przyjêty w 2000 roku okreœli³ bezpieczeñstwo energetyczne, zwiêkszenie
konkurencyjnoœci krajowych podmiotów gospodarczych, w tym poprawê jakoœci produktów i us³ug oferowanych na rynkach miêdzynarodowych oraz na rynku wewnêtrznym
i ochronê œrodowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych jako g³ówne dzia³ania do roku 2020.
W przedstawionej ju¿ w roku 2002 ocenie realizacji Za³o¿eñ negatywnie oceniono
realizacjê programu dzia³añ wykonawczych wynikaj¹cych z Polityki energetycznej do
2020 r. Wskazano, ¿e na blisko 60 zadañ adresowanych do rz¹du, administracji, samorz¹dów oraz przedsiêbiorców zaledwie kilka zadañ zosta³o podjêtych i zrealizowanych.
W szczególnoœci m.in. nie przeprowadzono zamierzonych inwestycji modernizacyjnych, nie
wdro¿ono zapowiedzianej wówczas konkurencji w sektorze i restrukturyzacji kontraktów
d³ugoterminowych (ich rozwi¹zanie nast¹pi³o w latach póŸniejszych na bazie wymagañ
UE), nie wprowadzono zapowiedzianych wówczas zmian struktury taryf dla eliminacji
subsydiowania skroœnego (nast¹pi³o to póŸniej wskutek regulacji europejskich). Jak podkreœlono, polityka cenowa sprowadzi³a siê jedynie do monitorowania rynku energii. Niejednoznacznie oceniono efekt realizacji dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska. Podkreœlono, ¿e
obni¿ono iloœæ emisji do atmosfery substancji szkodliwych, co dokona³o siê dziêki restrukturyzacji sektora, jednak nie egzekwowano zapowiedzianych kar za przekroczenie norm
emisyjnych.
W roku 2002 wskutek oceny zmian na rynku energii opracowano Korektê za³o¿eñ
Polityki energetycznej Polski do 2020 r.
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2.2. Korekta za³o¿eñ Polityki energetycznej Polski do 2020 r.
Podczas korekty polityki energetycznej Polski za nadal aktualny uznano podstawowy cel
d³ugoterminowy – zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego, natomiast za strategiczny
cel krótkoterminowy i œrednioterminowy – redukcjê kosztów funkcjonowania, przy poprawie stanu bezpieczeñstwa energetycznego.
Ocena Polityki przeprowadzona w roku 2005 wskaza³a, ¿e przeprowadzona korekta
urzeczywistni³a realizacjê celów oraz wspomaga³a dostosowanie regulacji prawnych do
wymogów Unii Europejskiej. W tym czasie, po przyst¹pieniu Polski do struktur UE,
kluczowym by³o wdro¿enie istniej¹cych dyrektyw do polskiego porz¹dku prawnego, w zakresie wynegocjowanym w Traktacie Akcesyjnym.
W zakresie bezpieczeñstwa energetycznego kontynuowano prace badawczo-rozwojowe
nad dywersyfikacj¹ dostaw gazu i ropy naftowej. Wœród zadañ wykonawczych zaprzestano
negocjacji w sprawie dostaw gazu ziemnego z Norwegii oraz kontynuowano prace studialne
dotycz¹ce budowy ropoci¹gu Brody-P³ock. Zapasy paliw dostosowano do wymogów stawianych przez regulacje UE.
Jak podkreœlono w Ocenie rz¹d prowadzi³ politykê budowy konkurencyjnych rynków
energii, jednak co warto zaznaczyæ by³ to raczej wynik potrzeby wdro¿enia dyrektyw
o liberalizacji rynku energii, m.in. wdro¿ono w latach 2002–2003 zasadê dostêpu stron
trzecich do sieci. Przeprowadzono w tym czasie prywatyzacjê energetyki, w wiêkszej mierze
sektora ciep³owniczego, co zapocz¹tkowa³o wprowadzenie konkurencji na rynku wytwórców energii elektrycznej.
W zakresie ochrony œrodowiska, dziêki zamykaniu obiektów najmniej efektywnych oraz
zastosowaniu urz¹dzeñ do redukcji emisji (zainstalowanych w latach wczeœniejszych),
ograniczono emisje. Nie uda³o siê wdro¿yæ systemu handlu uprawnieniami do emisji, system
zosta³ zaimplementowany w latach póŸniejszych jako efekt dyrektywy ETS. W wyniku
wdro¿enia dyrektywy wspieraj¹cej energiê elektryczn¹ ze Ÿróde³ odnawialnych przyjêto
mechanizm wsparcia tych Ÿróde³.
Wnioski Oceny przynios³y konkluzje pozytywnie oceniaj¹ce postêpy w realizacji celów
polityki, jednak jak stwierdzono jej realizacja wymaga ci¹g³ego monitorowania oraz szczególnej uwagi w doborze narzêdzi realizacyjnych, dostosowanych do zmieniaj¹cych siê
uwarunkowañ.

2.3. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku
Przyjêta Polityka do 2025 roku potwierdzi³a zasadnoœæ kontynuacji polityki energetycznej, opartej na wczeœniej przyjêtych celach. Polityka przyjê³a zasady doktryny polityki
energetycznej, opartej na:
G kontynuacji postêpu w gospodarce, opartego na idei rozwoju zrównowa¿onego,
G pe³nej integracji energetyki polskiej z europejsk¹ i œwiatow¹,
G wdro¿eniu mechanizmów rynku konkurencyjnego z niezbêdn¹ administracj¹ regulacyjn¹,
G wype³nieniu zobowi¹zañ traktatowych w okreœlonych terminach i zakresie,
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G wspomaganiu rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii i pracuj¹cych w skojarzeniu,
G autonomicznie wykonywanych przez administracjê zadaniach polityki, w tym podejmowanie dzia³añ inspiruj¹cych,
G upowszechnieniu idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
G realizacji zasady regulowanego dostêpu strony trzeciej – TPA,
G udostêpnianiu przez operatorów sieci zdolnoœci przesy³owych po³¹czeñ transgranicznych w formie aukcji,
G utrzymaniu nadzoru w³aœcicielskiego pañstwa nad podmiotami posiadaj¹cymi infrastrukturê przesy³ow¹ i prze³adunkow¹,
G transparentnoœci realizacji doktryny polityki energetycznej.
W roku 2009 dokonano Oceny realizacji polityki energetycznej do 2025 r., która
wskaza³a zrealizowanie w tym czasie Programu konsolidacji pionowej w sektorze energetycznym, który mia³ za zadanie wzmocnienie potencja³u ekonomicznego przedsiêbiorstw
i ich zdolnoœci do zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednoczeœnie Ocena wykaza³a
opóŸnienia we wdra¿aniu przepisów wspólnotowych, co skutkowa³o wszczêciem przez
Komisjê Europejsk¹ postêpowañ przeciwko Polsce za niewdro¿enie dyrektyw. Ocena zaleci³a intensyfikacjê tempa realizacji celów polityki.

2.4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument Polityka Energetyczna Polski do
2030 roku, który okreœla kierunki rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Jak podkreœlono w dokumencie wysokie zapotrzebowanie na energiê, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzale¿nienie od
zewnêtrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pe³ne od zewnêtrznych dostaw ropy naftowej
oraz zobowi¹zania w zakresie ochrony œrodowiska powoduj¹ koniecznoœæ podjêcia zdecydowanych dzia³añ zapobiegaj¹cych pogorszeniu siê sytuacji odbiorców paliw i energii.
Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej s¹:
G poprawa efektywnoœci energetycznej;
G wzrost bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii;
G dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki j¹drowej;
G rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym biopaliw;
G rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;
G ograniczenie oddzia³ywania energetyki na œrodowisko.
Polityka energetyczna zwraca równie¿ uwagê na znaczne zasoby wêgla, jakie Polska
posiada i które bêd¹ pe³niæ rolê wa¿nego stabilizatora bezpieczeñstwa energetycznego kraju,
co ma szczególne znaczenie wobec uzale¿nienia polskiej gospodarki od importu gazu
(w ponad 70%) i ropy naftowej (w ponad 95%). Polityka energetyczna jest ukierunkowana
na dywersyfikacjê dostaw surowców i paliw, rozumian¹ równie¿ jako zró¿nicowanie technologii, w tym tak¿e rozwój generacji rozproszonej. Polityka przewiduje uruchomienie do
2020 r. pierwszej elektrowni j¹drowej w Polsce.
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Czas na ocenê dzia³añ wykonawczych Polityki energetycznej Polski do 2030 r. przyjdzie
w najbli¿szym okresie, podczas przygotowywania zapowiedzianej nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2050, choæ ju¿ dziœ widaæ, ¿e pewne priorytety polityki energetycznej ewoluuj¹ w debacie politycznej.
Istotne w tworzeniu nowej polityki bêd¹ propozycje nowych celów polityki wspólnotowej do roku 2030, zg³oszone przez Komisjê Europejsk¹.

3. Ramy wspólnotowej polityki energetycznej
w zakresie klimatu i energii do 2030 roku
W marcu br. Komisja Europejska przedstawi³a Zielon¹ Ksiêgê: ramy polityki w zakresie
klimatu i energii do roku 2030 (Zielona Ksiêga 2013). Dokument ten rozpoczyna konsultacje
w zakresie oczekiwañ oraz zamierzeñ wspólnoty w kreowaniu polityki energetycznej do
roku 2030. Jak podkreœlono, nowa polityka bêdzie opieraæ siê na doœwiadczeniach oraz
postêpach ju¿ dokonanych w tej dziedzinie, a podstawowe kwestie, którymi nale¿y siê zaj¹æ
w ramach obecnej dyskusji dotycz¹ rodzajów, charakteru, poziomu celów oraz ich wzajemnej interakcji.
G³ównymi celami, które przyœwiecaj¹ tej inicjatywie s¹:
G utworzenie stabilnych warunków dla d³ugoterminowych inwestycji,
G wsparcie innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci w zgodzie z zasadami rozwoju zrównowa¿onego,
G zapewnienie wiod¹cej roli UE w dzia³aniach na rzecz ochrony klimatu,
G osi¹gniêcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. w porównaniu do poziomu z 1990 r., dla wype³nienia globalnego celu ograniczenia wzrostu
œredniej temperatury na Ziemi do 2°C,
G wspieranie d³ugoterminowej konkurencyjnoœci, bezpieczeñstwa dostaw energii,
G wiêkszy udzia³ energii odnawialnej (30% do roku 2030, zgodnie z propozycj¹ zawart¹
w Planie dzia³añ w dziedzinie energii na rok 2050),
G poprawa efektywnoœci energetycznej oraz lepsza i bardziej inteligentna infrastruktura
energetyczna,
G zwiêkszenie nak³adów inwestycyjnych na modernizacjê systemu energetycznego.
Równoczeœnie Zielona Ksiêga zwraca uwagê na potrzebê uwzglêdnienia w polityce
skutków obecnego kryzysu gospodarczego, problemów bud¿etowych poszczególnych pañstw
cz³onkowskich i przedsiêbiorstw zmagaj¹cych siê z trudnoœciami w zapewnieniu funduszy
dla inwestycji d³ugoterminowych, zmian technologicznych wystêpuj¹cych na rynkach globalnych, w tym w odniesieniu do odnawialnych Ÿróde³ energii, niekonwencjonalnych Ÿróde³
gazu i ropy naftowej oraz energii j¹drowej, obawy odbiorców o wzrastaj¹ce ceny energii
i paliw oraz ich dostêpnoœæ, zró¿nicowane ambicje i zaanga¿owanie krajów spoza UE
w globalne dzia³ania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
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Komisja wielokrotnie podkreœla potrzebê d³ugoterminowych, stabilnych ram politycznych oraz regulacji, które zapewni¹ bezpieczeñstwo prowadzonych inwestycji oraz rozwoju
gospodarki UE.
Na bazie odpowiedzi do pytañ zawartych w Zielonej Ksiêdze oraz przy uwzglêdnieniu
obecnych uwarunkowañ Komisja Europejska w kolejnych miesi¹cach prowadziæ bêdzie dyskusje z krajami cz³onkowskimi nad opracowaniem Polityki energetycznej UE do 2030 roku.
Warto, aby Polska przedstawi³a swoje opinie do tej polityki, przy uwzglêdnieniu potrzeby
modernizacji energetyki oraz zapewnienia stabilnych ram politycznych oraz regulacyjnych.

Podsumowanie
Poszczególne polityki energetyczne Polski by³y przygotowywane przez zmieniaj¹ce siê
ekipy rz¹dowe, a zaproponowane kierunki dzia³añ wykonawczych – choæ mia³y s³u¿yæ
podobnym celom generalnym – nie zawsze uwzglêdnia³y dokonania poprzedniej polityki.
Niestabilnoœæ ta nie s³u¿y³a rozwojowi sektora energii w Polsce.
Ryzyko polityczne oraz ryzyko regulacyjne nale¿¹ do kluczowych przy planowaniu
inwestycji. Przed³u¿aj¹ce siê prace nad przyjêciem zaproponowanych w 2011 roku ustaw –
Prawo energetyczne, o odnawialnych Ÿród³ach energii oraz Prawo gazowe, zasadniczo
wp³ynê³y na spowolnienie wielu procesów inwestycyjnych w Polsce. Dodatkowo doœwiadczenie w realizacji dotychczasowych dzia³añ wykonawczych poszczególnych polityk sprawia, ¿e istotnie trudno jest oprzeæ projekty inwestycje na dokumentach strategicznych.
Du¿a czêœæ dzia³añ wykonawczych polityki energetycznej jest skupiona na realizacji
i wdra¿aniu polityki Unii Europejskiej oraz wynikaj¹cych z niej dyrektyw.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej od wielu lat okreœla nadrzêdny cel ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych, dla wype³nienia globalnego celu ograniczenia wzrostu œredniej temperatury na Ziemi do 2°C. W œwietle ostatnich zmian dyrektywy ETS, koryguj¹cych
iloœæ uprawnieñ do emisji na rynku wydaje siê, ¿e cel ten bêdzie tak¿e przyœwieca³ nowej
polityce energetycznej do roku 2030.
Polska polityka energetyczna, oprócz pod¹¿ania za oczekiwaniami UE oraz wdro¿eniem
regulacji wspólnotowych, powinna wychodziæ naprzeciw globalnym trendom w rozwoju
energetyki. Wydaje siê, ¿e jak do tej pory, Polska nie wykorzystuje w pe³ni potencja³u
cz³onka UE w przewodzeniu dyskusji nad trendami i celami polityki energetycznej.
Uwarunkowania lokalne nie powinny obci¹¿aæ dyskusji nad nowymi celami polityki
energetycznej pierwszej po³owy XXI w. Postêp technologiczny, jaki dokonuje siê na
naszych oczach, bêdzie wyznacznikiem nowych celów rozwoju energetyki i gospodarki.
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Polish energy policy in relation to European energy policy
Abstract
The growing role of European Union regulations can be observed in the form of their increasing
influence on member states’ markets. Regulations are essentially based on the adoption of strategic
documents which define expected directions of development for the markets. Energy policy defined
guidelines and action plans should guarantee security of investment in the long term. Stable, long term
policy and rules based thereon are usually guarantors of energy sector development and stable
conditions for investors.
European energy policy is based on three pillars tackling climate change, reducing the European
Union’s dependency and political addictions resulting from the import of fuels and energy, and
support for economic growth and employment. European policy determines the realization of Polish
energy policy, followed by particular regulations in the energy market as a result of the implementation of European law. As a consequence, it also affects particular market entities.
On the one hand, given that Poland’s energy sector is based on coal, actions associated with
reducing the impact of energy production on the environment are controversial and have increased
resistance and a lack of acceptation in Poland. On the other hand, analyzing the implementation of
existing national policies of European Union policy may give rise to the stability of the energy sector.
This article presents the main directions of European energy policy reflected in the Community’s
regulations and their impact on the shaping of Polish energy policy. A potential revision of Polish
energy policy is also depicted.
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