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Zielony	zwrot.	Lokalny	zwrot.	Początek	transformacji 
(od redaktorów prowadzących)

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności gospodarek państw europejskich stano-
wi filar unijnej polityki po pandemii SARS-CoV-2. Przyjęte na poziomie unijnym i krajowym akty 
prawne wskazują nie tylko czy transformacja energetyczna nastąpi, lecz także w jakim czasie. 
Wydaje się, że otwarte pozostaje cały czas pytanie o sposób, w jaki owa transformacja nastąpi. 
Rozwój technologiczny oraz proces integracji unijnej sprawiają, że sposobów zmiany jest wiele. 
Warto w tym miejscu wskazać chociażby na elektromobilność, biogaz czy stosowanie technologii 
wodorowej do produkcji energii elektrycznej. Nowe pola aktywności w sektorze energetycznym są 
jednocześnie szansą dla przedsiębiorców na podejmowanie działalności gospodarczej w nowych 
lukratywnych dziedzinach życia gospodarczego. Transformacja kluczowych sektorów gospodarki 
do modelu niskoemisyjnego oznacza bowiem wykorzystanie szans rozwoju w obszarze zielo-
nych technologii, jak również efektywną adaptację najbardziej zagrożonych obszarów i sektorów 
do zmian klimatu. Transformacja energetyczna, pomimo największego kryzysu gospodarczego 
od czasu Global Financial Crisis (2007–2008), pozostanie kwestią dominującą wynikającą m.in. 
z aspektów klimatycznych, ekonomicznych, technologicznych, społecznych1. Długoterminowy 
horyzont polityk przedsiębiorstw energetycznych będzie nastawiony na nowe inwestycje na wie-
le dziesięcioleci zmieniające aktualną strukturę podmiotową i przedmiotową szeroko rozumianej 
branży energetycznej.

Oddajemy do rąk Państwa nowy numer iKAR-a poświęcony zagadnieniom związanym 
z transformacją energetyczną. Zawartość tego zeszytu obejmuje najważniejsze i najnowsze za-
gadnienia z szeroko rozumianej energetyki odnawialnej oraz energetyki lokalnej. Zagadnienia 
stanowiące myśl przewodnią całego numeru zostały omówione w ujęciu zarówno prawnym, jak 
i ekonomicznym. Tegoroczny energetyczny numer iKAR-a wpisuje się w najnowsze trendy w po-
lityce europejskiej i krajowej, a także wyzwania i dążenia gospodarcze oraz dyskusje naukowe 
prowadzone na temat nowego kształtu sektora energetycznego. 

Swoistym wprowadzeniem do problematyki „zielonego zwrotu” w sektorze energetycznym 
jest artykuł przygotowany przez Dariusza Michalskiego i Pawła Hawranka pt. Finansowanie zie-
lonej rewolucji za pomocą umów power purchase agreement. Autorzy artykułu jednoznacznie 
przyjmują stanowisko wobec przewidywanego dalszego rozwoju zielonej energetyki, który będzie 
ściśle związany z rozwojem zielonych finansów. Artykuł przedstawia istotne zagadnienia doty-
czące finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii za pomocą umów power purchase 
agreement. Autorzy dokonali prezentacji specyfiki różnych rodzajów kontraktów power purchase 
agreement oraz identyfikacji tych rodzajów ryzyka, które są z nimi związane.

W kolejnym artykule Tomasz Marzec przedstawił Prawne perspektywy rozwoju spółdzielni 
energetycznych w Polsce. Autor, odwołując się do systemów prawnych państw, w których spół-
dzielnie energetyczne mają duży udział w transformacji energetycznej, dokonał analizy polskiego 

1 Oxford Energy Forum, Decarbonization pathways for oil and gas, Quarterly Journal for Debating Energy Issues and Policies, 2020, s. 3.
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modelu prowadzenia działalności przez spółdzielnię energetyczną. Celem tego artykułu jest zi-
dentyfikowanie barier utrudniających założenie spółdzielni energetycznych w Polsce oraz analiza 
prawnych możliwości zniwelowania  tych problemów.

W opracowaniu pt. (Obywatelskie) spółdzielnie energetyczne w Niemczech Eva-Maria 
Thierjung przedstawiła funkcjonowanie spółdzielni energetycznych w Niemczech. Autorka doko-
nała analizy roli spółdzielni energetycznych, a szczególnie obywatelskich spółdzielni energetycz-
nych w procesie transformacji energetycznej, tzw. Energiewende, w Niemczech. Artykuł zawiera 
analizę ram prawych dla tworzenia tego typu podmiotów w Niemczech, znaczenia społecznego 
tych podmiotów oraz ich wpływu na proces transformacji. W artykule tym znaleźć także można 
szczegółową kategoryzację spółdzielni energetycznych w Niemczech.

Z kolei Krzysztof Szcześniak przeanalizował Możliwość wdrożenia umów cPPA jako instru-
mentu promowania energetyki lokalnej. Autor podjął się niełatwego zadania weryfikacji hipotezy 
badawczej o możliwości wykorzystywania umów corporate power purchase agreement jako in-
strumentu promowania energetyki lokalnej. Swoje rozważania odniósł zarówno do wariantu cPPA 
jako umowy dwustronnej – wyłącznie pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, jak i umowy trójstronnej – 
z udziałem przedsiębiorstwa obrotu. 

W artykule zatytułowanym Prawo wodorowe – ocena wybranych planów legislacyjnych 
Dagmara Dragan przedstawiła i oceniła założenia Polskiej Strategii Wodorowej, która jako jedno 
z głównych zadań do realizacji w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce stawia stwo-
rzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Autorka wskazuje w nim m.in. na niespójność w za-
kresie planów zmian legislacyjnych określonych w Polskiej Strategii Wodorowej oraz tych, które, 
w sposób nie do końca jasny i klarowny, przedstawiła Komisja Europejska. 

Kolejne opracowanie, pt. Uwarunkowania regulacyjne handlu algorytmicznego z perspekty-
wy rynku energii w Polsce, przygotowali Dariusz Michalski, Paweł Hawranek i Daniel Borkowski. 
Autorzy omówili zasady funkcjonowania „świata” algorytmów w przedsiębiorstwach i na rynku 
energetycznym, regulacje handlu algorytmicznego w dyrektywie MiFID II oraz uwarunkowania 
regulacyjne dla handlu algorytmicznego wysokiej częstotliwości. W uwagach końcowych przyj-
mują oni stanowisko, że handel algorytmiczny jest odpowiedzią na obserwowane wyzwania dla 
energetyki, jakie niesie transformacja energetyczna, a szczególnie rozwój produkcji w odnawial-
nych źródłach energii. 

Przedmiotem opracowania Jarosława Gresera pt. Regulacja cyberbezpieczeństwa w sektorze 
energetycznym w świetle projektu dyrektywy NIS 2 jest przedstawienie problematyki cyberbez-
pieczeństwa w zmieniającym się pod wpływem transformacji energetycznej i postępu techno-
logicznego sektorze energetycznym. Autor w pierwszej kolejności odniósł się do problematyki 
cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym w kontekście polityk Unii Europejskiej. Następnie 
przedstawił on obecnie obowiązujące w tym zakresie regulacje, skupiając się na Cybersecurity Act 
oraz dyrektywie NIS. W dalszej części przeanalizował oraz ocenił planowane zmiany zawarte we 
wniosku legislacyjnym Komisji Europejskiej mającym doprowadzić do uchwalenia dyrektywy NIS 2.

Ostatni artykuł dotyczy zasady nieinstruowania Prezesa URE w kontekście uzgodnień z in-
nymi regulatorami rynków w Polsce (Zasada nieinstruowania Prezesa UKE a obowiązek uzgod-
nienia nie których rozstrzygnięć z Prezesem URE i Prezesem UTK). Marcin Wysocki dokonał 
w nim analizy Europejskiego kodeksu komunikacji elektronicznej, który odnosi się do ważnej dla 



7 Marzena Czarnecka, Grzegorz Kinelski, Marcin Kraśniewski            Zielony zwrot. Lokalny zwrot. Początek transformacji

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

7

wszystkich regulatorów rynków zasady nieinstruowania. Opracowanie obejmuje analizę zakresu 
i stopnia współpracy Prezesa UKE z innymi regulatorami funkcjonującymi w Polsce w kontekście 
dostępu do infrastruktury technicznej.

Część́ przeznaczona na przegląd prawa i orzecznictwa zawiera opracowanie Konrada 
Zawodzińskiego pt. Nakaz zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów nałożony 
w ramach środków tymczasowych zarządzonych w sprawie C-121/21 R (postanowienie Wiceprezes 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r.). Autor dokonał w nim analizy, najnowszego 
i istotnego dla sektora energetycznego w Polsce, postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Tekst ilustruje podejście Trybunału do oceny wiarygodności skargi oraz pilności za-
bezpieczenia. Kolejny tekst w tej części numeru to praca pt. Analiza ekonomiczna skutków wpro-
wadzenia postanowień tzw. ustawy odległościowej oraz korzyści z planowanej zmiany regulacji 
dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej przygotowana przez Andrzeja Cylwika. Autor 
dokonał obliczenia strat spowodowanych wprowadzeniem tzw. ustawy odległościowej i zahamo-
waniem rozwoju krajowej energetyki wiatrowej na lądzie oraz oszacował możliwość wzrostu kra-
jowej lądowej energetyki wiatrowej, po racjonalnej nowelizacji tej ustawy, która była planowana 
na początku IV kwartału 2020 roku.

W numerze zamieszczono również̇ sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
Prawa Energetycznego „Energetyka lokalna” Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji 
Sektorowej działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (21 kwietnia 2021 r., Poznań). 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom artykułów i innych materiałów zamieszczonych 
w numerze 2(10)/2021. Szczególne podziękowania kierujemy także do Recenzentów, których pra-
ca pozwoliła na udoskonalenie kształtu naszej publikacji. Mamy nadzieję, że przytoczone teksty 
pomogą̨ Państwu w pracy naukowej, dydaktycznej oraz zawodowej.

Życzymy Państwu owocnej lektury!

Katowice–Warszawa, 31 maja 2021 r.

dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UEKAT
https://orcid.org/0000-0003-0565-8357

dr Grzegorz Kinelski
https://orcid.org/0000-0002-5768-463X

dr Marcin Kraśniewski 
https://orcid.org/0000-0002-8552-4182
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Dariusz Michalski*, Paweł Hawranek**

Finansowanie zielonej rewolucji  
za	pomocą	umów	power purchase agreement

Spis	treści
I. Wprowadzenie
II. Ryzyko klimatyczne przyśpiesza zieloną transformację
III. Rynek finansowy zielonej transformacji 
IV. Specyfika kontraktów PPA
V. Uwarunkowania regulacyjne umów PPA
VI. Uwagi końcowe

Streszczenie
W artykule poruszono istotne zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji w OZE za pomocą 
umów PPA. Należy przewidywać dalszy rozwój zielonej energetyki, który będzie ściśle związany 
z rozwojem zielonych finansów. Atrakcyjność energii z OZE wynika z prognoz dotyczących wzro-
stu konkurencyjności OZE w stosunku do energii elektrycznej z elektrowni konwencjonalnych. 
Autorzy wskazali także w artykule na wzrastającą istotność ryzyka klimatycznego, które staje się 
impulsem dla rozwoju zielonych finansów, kreujących instrumenty reakcji na to ryzyko, kreując 
jednocześnie zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w OZE. 
W rezultacie obniżenia kosztów inwestycji OZE stają się najtańszymi sposobem rozwoju mocy 
wytwórczych w elektroenergetyce na świecie. Sprawia to, że na wielu rynkach zakup energii 
z OZE na potrzeby dużych zakładów przemysłowych jest konkurencyjny w stosunku do tradycyj-
nej elektroenergetyki. Zakup energii elektrycznej z OZE pozwala także zabezpieczyć się przed 
wahaniami cen wywołanymi nie tylko zmianami cen paliw kopalnych, lecz także praw do emisji 
gazów cieplarnianych czy wpływu na ceny energii polityki ochrony zmian klimatu. Ponieważ wy-
twarzanie energii elektrycznej nie jest działalnością podstawową zakładów przemysłowych, trudno 
jest uzyskać zgodę właścicieli na realizację inwestycji w OZE. Stąd coraz popularniejsze staje się 
wykorzystanie instrumentów PPA, które nie są związane z inwestycjami kapitałowymi i budową 
aktywów trwałych. Istotne jest, że umowy PPA zapewniają płynność rynku zabezpieczenia ryzyka 
rynkowego w długim okresie, znacznie dłuższym niż płynność rynku terminowego. Stąd w artykule 
omówiono także specyfikę różnych rodzajów kontraktów PPA oraz ryzyka, jakie są z nimi związane.

Słowa	kluczowe: OZE; PPA; ryzyko klimatyczne; ryzyko; rynek energii; zielone finanse.

JEL: K23, K32, D53, G15

 * Doktor habilitowany, profesor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej; adres e-mail: dmichalski@ath.bielsko.pl; ORCID: 
0000-0002-9047-4255.

** Radca prawny, partner zarządzający w HAWRANEK Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska; adres e-mail: phawranek@hkrp.pl; ORCID: 
0000-0001-8933-1516.
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I.	Wprowadzenie
Sposobem zabezpieczenia zarówno finansowania, jak i rentowności inwestycji w odnawial-

ne źródła energii (OZE) stają się w coraz większym stopniu długoterminowe umowy sprzedaży 
tzw. PPA (Power Purchase Agreement) zawierane z odbiorcami o dobrym ratingu kredytowym. 
Nawet w czasie pandemii koronawirusa wolumen PPA zwiększał się dzięki dążeniu odbiorców do 
poprawy „ekologiczności” swej oferty, co pozwala realizować cele w zakresie społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, jednocześnie ograniczając ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej. W po-
równaniu z inwestycjami w aktywa gazowe czy naftowe, OZE i PPA zabezpieczają inwestorów 
przed skokowym ryzykiem zasadniczej obniżki cen oraz stopniową redukcją popytu. Powyższą 
sytuację potwierdzają notowania akcji przedsiębiorstw zaangażowanych w zieloną transforma-
cję, które osiągały w czasie pandemii lepsze wyniki niż odpowiednicy z tradycyjnej elektroener-
getyki, zarówno pod względem zwrotów (wyższe zyski), jak i zmienności (niższa zmienność  
roczna notowań).

II.	Ryzyko	klimatyczne	przyśpiesza	zieloną	transformację
Zmiany klimatu mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę. Wzrost temperatury oraz zmiana 

struktury opadów atmosferycznych wpływają nie tylko na rolnictwo czy rybołówstwo, lecz także 
na inne sektory gospodarki, jak energetyka, turystyka, budownictwo czy instytucje finansowe. 
Chociaż wskazuje się zazwyczaj na odległą przyszłość jako okres oddziaływania na gospodarkę 
zmian klimatu, to już dziś identyfikuje się materializację ryzyka klimatycznego. Także działania de-
cydentów, mające ograniczać skutki makroekonomiczne zmian klimatu, wpływają na gospodarkę, 
a szczególnie na energetykę, transport, sektor FMCG i budownictwo. Zmiany klimatu na świecie 
generują poważne straty finansowe kosztujące setki miliardów dolarów rocznie. Z tego powodu 
rośnie zainteresowanie ekonomiczną stroną zmian klimatycznych tak ze strony klimatologów, jak 
i instytucji finansowych zaskakiwanych niespotykanymi wcześniej katastrofami. Przewidywania 
warunków pogodowych dla Ziemi w najbliższych dziesięcioleciach wskazują na ich skrajność 
objawiającą się m.in. falami upałów, powodzi czy susz. Niebagatelne znaczenie ma globalne 
ocieplenie. W Europie największy obecnie wzrost temperatur występuje na południu kontynentu 
i w regionie Arktyki. Ilość opadów zmniejsza się w południowej Europie, a zwiększa na północy 
i północnym zachodzie kontynentu. Ma to wpływ na naturalne ekosystemy, zdrowie ludzi i zaso-
by wodne. Takie sektory gospodarcze, jak leśnictwo, rolnictwo, turystyka i budownictwo odczują 
w większości negatywne skutki ekonomiczne1. 

Ryzyko zmian klimatycznych wpływa również na rynki finansowe. Ryzyko to dotyczy wyceny 
firm sektora energetycznego, kosztów transformacji gospodarek węglowych w niewęglowe oraz 
zagrożeń spowodowanych katastrofami naturalnymi. Te ostatnie elementy ryzyka klimatycznego 
dotyczyć będą przede wszystkim sektora ubezpieczeniowego, banków, funduszy emerytalnych 
i ich otoczenia makroekonomicznego. Skrajne warunki, będące dotkliwym skutkiem postępują-
cych zmian klimatycznych mają zatem konkretny wymiar finansowy dla światowej gospodarki.

Ryzyko klimatyczne staje się zatem jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka zarówno 
w przedsiębiorstwach, jak i dla inwestorów, którzy muszą prawidłowo rozpoznać jego wartość. 

1 Wzrost temperatury może przynieść niewielkie korzyści sektorowi rolnemu w północnej Europie.
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Ryzyko klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko systemowe, które ma wpływ na wszystkie 
sektory gospodarki, włączając także sektor finansowy. Chociaż sektory te różnią się funkcjami 
i specyfiką działalności, muszą jednak zawsze działać na rzecz wszystkich podmiotów zaanga-
żowanych w ich działalność, w tym także społeczeństwa. Obecnie coraz więcej instytucji finan-
sowych identyfikuje, że zmiany klimatu zwiększają ryzyko makroekonomiczne i inwestycyjne, 
ale i kreują nowe szanse. Kluczowym staje się zatem skuteczne zarządzanie tym ryzykiem oraz 
wypracowanie metod jego pomiaru. Szczególnie narażone na ryzyko klimatyczne są przedsiębior-
stwa energetyczne – dotkliwość tego ryzyka wzrasta ze względu na zwiększenie częstotliwości 
występowania ekstremalnych temperatur, wichur czy powodzi. Badania wskazują, że ponad 65% 
ekstremalnych zdarzeń pogodowych od 2011 r. było rezultatem działalności człowieka (Nicholls, 
2019). Najważniejszymi czynnikami ryzyka są wiatr i woda. Koncerny energetyczne rozpoczęły 
budowę wzmocnionej infrastruktury, traktując tego typu inwestycje jako jeden z instrumentów 
reakcji na ryzyko klimatyczne. Przykładami są wzmocnienie napowietrznych linii przesyłowych 
i dystrybucyjnych, instalacja sprzętu odpornego na zalewanie w elektrowniach i stacjach trans-
formatorowych, systemy prognozowania temperatury w rzekach, zapewniające zarządzanie 
produkcją bloków w elektrowniach. Koszty tego typu działań mogą wynieść od 100 mln USD 
(wzmocnienie napowietrznych linii przesyłowych) do nawet 1 mld USD (zabezpieczenie elektrowni 
przed zalaniem). Konieczność sfinansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej energety-
ki sprawia, że ryzyko wpływające na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów tego sektora 
staje się też elementem ryzyka portfeli inwestycyjnych i kredytowych instytucji finansowych. Inne 
szczególnie wyeksponowane sektory na ryzyko klimatyczne to producenci cementu, przemysł 
stalowy czy chemiczny. Stąd istotne staje się doprowadzenie do uwzględnienia ryzyka klimatycz-
nego w sprawozdawczości zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych. Ekspozycja ta 
dotyczy bowiem fizycznych aktywów oraz wpływu na ich wyniki finansowe przejścia do gospo-
darki bezwęglowej. Wpływ ryzyka klimatycznego na biznes sprawił, że sprawozdawczość ryzyka 
klimatycznego staje się obowiązkiem przedsiębiorstw od 2022 r., a instytucji finansowych już  
od 31 grudnia 2021 roku. 

Ryzyko klimatyczne należy podzielić na dwa elementy:
1) ryzyko	okresu	przejściowego – ryzyko dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które 

wynika ze zmian politycznych, prawnych, technologicznych i rynkowych mających na celu 
przejście do gospodarki nisko i zerowoemisyjnej;

2) ryzyko	fizyczne – ryzyko dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które wynika z nie-
pożądanego wpływu na majątek trwały i gospodarowanie przedsiębiorstw ekstremalnych 
zjawisk pogodowych; zazwyczaj ryzyko fizyczne jest powodem zmian cen także na rynkach 
towarowych i finansowych.
Ryzyko okresu przejściowego zmaterializowało się w europejskiej energetyce już w 2019 r. 

stratą ok. 6,6 mld euro odnotowaną przez elektrownie węglowe (ok. 80% elektrowni opalanych 
węglem jest zagrożone brakiem rentowności)2. Stąd powstaje pytanie o tempo wycofywania tych 
elektrowni z eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zasilania. 

2 Jednym z powodów jest wzrost cen praw do emisji gazów cieplarnianych. 
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Co roku miliony osób na całym świecie są narażone na coraz częstsze susze, powodzie, huragany, 

tsunami i pożary lasów. Ich dotkliwość jest zwiększana przez wysoką gęstość zaludnienia, niekon-

trolowaną urbanizację oraz degradację środowiska. Wybrane przykłady ryzyka klimatycznego:

1) Rynek	spożywczy jest najbardziej zależny od zmian klimatu, a równocześnie ma największy 

wpływ na zanieczyszczanie środowiska. Skutkiem zmian klimatu będzie ograniczenie dostęp-

ności i wzrost cen żywności. 

 Przykład 1. Anomalie pogodowe sprawiły, że zbiory oliwek we Włoszech w 2018 r. były o 60% 

mniejsze niż w poprzednim sezonie i najsłabsze od 25 lat. To oznacza drastyczny wzrost cen 

i konieczność importu oliwy z zagranicy. Na wiosnę 2018 roku właściciele włoskich gajów oliw-

nych musieli zmierzyć się z niespodziewanymi przymrozkami, latem borykali się z wyniszcza-

jącą suszą, a jesienią z niezwykle intensywnymi opadami deszczu. Na spadku zbiorów stracili 

ponad miliard euro. 

 Przykład 2. Firma Coca-Cola musi znaleźć sposób na oszczędzanie i odzysk wody, której nie-

dobór będzie głównym ryzykiem w produkcji napoju. 

	 Udział	CO2	wydzielanego	do	atmosfery	przez	rolnictwo	stanowi	15–20%3 całkowitej emisji 

tego gazu pochodzącej z działalności ludzi. Dzisiejsze rolnictwo wymaga zużywania o wiele 

większej ilości energii, co wynika ze sposobu wykonywania większości prac, do których w prze-

ważającej części używa się maszyn. Intensywna uprawa terenów rolniczych i wycinanie lasów 

powodują znaczące zwiększenie emisji. Całkowitą emisję gazów cieplarnianych, związaną 

z gospodarką rolną, można byłoby zmniejszyć poprzez zmianę stosowanych masowo metod 

agrotechnicznych, co oczywiście wiąże się z kosztami.

2) Wzrost	emisji	zanieczyszczeń	oraz	stres	termiczny (podniesienie się średniej temperatu-

ry o 1,5°C) – globalny wpływ na zdrowie i długość życia ludzi, co pociągnie za sobą wydatki 

socjalne związane z leczeniem i zapobieganiem chorobom z tym związanym. Zmiany klimatu 

wpłyną na podstawy egzystencji ludzi na całym świecie – na dostęp do wody, produkcję żywno-

ści, zdrowie i środowisko naturalne. W miarę wzrostu temperatury setkom milionów ludzi grozi 

głód i niedostatek wody, to z kolei pociągnie za sobą występowanie epidemii, szczególnie na 

obszarach już teraz częściowo dotkniętych tymi plagami. 

3) Zmiany	klimatu	wywołają	migrację	ludności z terenów dotkniętych np. długotrwałymi suszami 

lub zalaniem w wyniku podniesienia poziomu wody w morzach i oceanach.

 Przykład. Wzrost średniej temperatury powietrza przyczynia się do topnienia lodowców oraz 

lądolodów i prowadzi do wzrostu poziomu mórz. Przyjmując za punkt odniesienia rok 2000, to 

do roku 2030 średni poziom mórz na świecie może wzrosnąć od 9 do 18 cm, a do 2100 roku 

nawet o 130 cm. Wzrost poziomu wody może doprowadzić do trwałego zalania nisko położonych 

obszarów. W przypadku Bangladeszu 45-centymetrowy wzrost mógłby spowodować zatopienie 

10% powierzchni kraju. Szacuje się, że do roku 2050 nawet 200 mln ludzi może wyemigrować 

z terenów dotkniętych podnoszeniem się poziomu mórz. Jednocześnie wiele wysp oceanicznych 

czy kraje, takie jak Holandia i Gujana mogą zostać całkowicie zalane.

3 Większość handlu prawami do emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany dotyczy dwutlenku węgla (CO2), stąd najpierw utworzony został rynek 
handlu pozwoleniami na jego emisję. CO2 jest odpowiedzialny obecnie za 87% globalnego ocieplenia, będącego wynikiem spalania paliw kopalnych, 
stanowiąc jednocześnie 95% całości emisji gazów cieplarnianych. Pozostałe gazy cieplarniane, objęte rynkiem praw do emisji, to: metan (CH4), pod-
tlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (hfcs), perfluorowęglowodory (pfcs) oraz sześciofluorek siarki (SF6). Efekt zanieczyszczenia środowiska przez 
każdy z tych gazów jest określany w ekwiwalencie dwutlenku węgla (np. jednostka metanu to 21 jednostek dwutlenku węgla, a podtlenek azotu aż 270). 
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 4) Ryzyko	zmiany	warunków	hydrologicznych – obniżenie poziomu wód gruntowych – nega-

tywny wpływ na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne. Zmiany w naturalnych ekosyste-

mach spowodują m.in. migracje zwierząt, np. pojawienie się gatunków inwazyjnych na terenach 

dotychczas przez nie niezamieszkiwanych.

 5) Ryzyko	pożarów	spowodowanych	wysokimi	temperaturami	i	brakiem	opadów
 Przykład. Pożary w Australii – zniszczenie środowiska naturalnego, śmierć ludzi i zwierząt, 

zniszczenia materialne, ale także ogromne koszty ponoszone z próbami gaszenia pożarów – 

dotychczas szacowane na 480 mln dolarów; koszty leczenia zwierząt – dotychczas szacowane 

na 17 mln dolarów.

 6) Ryzyko	klimatyczne	ma	wpływ	na	zmiany	strukturalne	w	gospodarce, a tym samym na 

stabilność systemu finansowego. Przykładem może być próba ograniczania konsumpcji ropy naf-

towej np. poprzez ograniczenie zapotrzebowania motoryzacji na ten węglowodór. Rozwiązaniem 

ma być m.in. produkcja samochodów elektrycznych, co może wpływać na gospodarki silnie 

uzależnione od produkcji „tradycyjnych” samochodów, jak Niemcy.

 7) Ryzyko	występowania	trąb	powietrznych – wpływ na rolnictwo, budownictwo, infrastrukturę 

energetyczną i transportową. Trąba powietrzna może spowodować szkody, których usunięcie 

pochłonie koszty oraz czas (ewentualne utracone korzyści), dodatkowo chęć zapobieżenia 

ewentualnemu zagrożeniu będzie wymagała tworzenia bardziej odpornej, a co za tym idzie 

droższej infrastruktury.

 8) Zmiany	klimatu	pociągną	za	sobą	konieczność	modernizacji	starej	infrastruktury i budowę 

nowej przystosowanej do zmian klimatu. Wracając do przykładu z punktu 5 – przestawienie na 

prąd wymaga stworzenia infrastruktury do „ładowania” samochodów elektrycznych, która jest 

kompletnie inna od obecnej, pozwalającej zasilać pojazdy w paliwo płynne.

 9) Ocieplenie	spowoduje	większe	zapotrzebowanie	na	energię	elektryczną	w	okresie	letnim 

i zmniejszenie możliwości chłodzenia elektrowni cieplnych. Skutkiem tego będzie spadek mocy 

produkcyjnych elektrowni i przeciążenie sieci energetycznych, a to z kolei doprowadzi do awarii 

i przerw w dostawie energii elektrycznej co spowoduje straty w przemyśle.

10) Ryzyko	klimatyczne	a	łańcuch	dostaw
 Przykład 1. Zaburzenia stabilności łańcuchów dostaw spowodowane anomaliami pogodowymi 

w 2017 r. podwoiły się w stosunku do 2016 roku. Dotyczy to głównie Stanów Zjednoczonych, 

których gospodarka radzi sobie coraz gorzej ze skutkami huraganów i ponosi coraz większe 

koszty z tym związane. Przekonał się o tym m.in. koncern energetyczny z Kalifornii – Pacific 

Gas and Electric, który został pozwany o 7 mld dolarów odszkodowań za skutki pożaru Camp 

Fire w listopadzie 2018 roku. 

 Przykład 2.Trzęsienie ziemi w Japonii w 2011 roku spowodowało brak dostaw części samo-

chodowych od japońskich producentów czego wynikiem było zamknięcie części fabryk Nissana 

i Toyoty w Japonii i USA.

 Przykład 3. IKEA poszukuje alternatywnych materiałów do produkcji swoich wyrobów z obawy 

o rosnącą skalę wylesiania na skutek m.in. pożarów.

 Przykład 4. Producent dżinsów Levi’s, wskazuje na ryzyko związane z dostawami bawełny, 

których uprawy będą coraz bardziej narażone na katastrofy naturalne.
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 Ryzyko	klimatyczne	związane	z	globalnym	ociepleniem zmusza „biznes” do przekierowania 

inwestycji na walkę ze skutkami zmian klimatycznych.

11) Przedsiębiorstwa	coraz	częściej	nie	zgadzają	się	na	finansowanie	tzw.	brudnych	projek-
tów przyczyniających się do zwiększania zmian klimatycznych.

 Przykład. Największy fundusz emerytalny na świecie – norweski Norges Bank Investment 

Management, z aktywami wartymi 1 bilion euro wycofuje się z inwestycji w firmy energetyczne 

korzystające z węgla. Od 2013 r. inwestorzy wycofali łącznie aktywa warte ponad 6 bln dolarów 

z funduszy związanych z paliwami kopalnymi, a setki korporacji wprowadziło dobrowolne strate-

gie inwestycji w czystą energię. Następne w kolejce „dezinwestycyjnej” będą prawdopodobnie 

linie lotnicze, które odpowiadają za 2% światowej emisji CO2.

Na podstawie modeli ekonomicznych oszacowano, że niepodjęcie żadnych działań pociągnie za sobą 

ogólne koszty i ryzyko zmian klimatycznych odpowiadające stracie co najmniej 5% globalnego PKB 

rocznie. Wzięcie pod uwagę szerszego zakresu ryzyka oznacza, że strata ta może zwiększyć się 

do 20% PKB. Bez natychmiastowych działań zmiany klimatyczne do 2050 roku mogą spowodować 

spadek produkcji gospodarki światowej o tyle, ile wynosi produkcja całej Unii Europejskiej.

Ryzyko klimatyczne kreuje dla instytucji finansowych ryzyko systemowe, które wynika z moż-
liwych strat w portfelach inwestycyjnych i kredytowych, które obecnie ze względu na wzrastającą 
ich intensywność i częstotliwość występowania jest niezwykle trudno uchwycić. Ryzyko to stano-
wi równocześnie wyzwanie dla inwestorów ze względu na swoją charakterystykę, gdyż dotyczy 
sfery finansowej i rynkowej (przychody, zyskowność biznesu), fizycznej aktywów (zniszczenia 
w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych), regulacyjnej i społecznej. Przykładem są koncerny 
elektroenergetyczne, które są wyeksponowane na ekstremalne zjawiska pogodowe, wpływające 
nie tylko na stan aktywów trwałych, lecz także zmienność cen rynkowych. Ekstremalne zmiany 
temperatur prowadzą też do zmiany zachowań społecznych, które są wywołane przez upały, po-
żary oraz huragany4. Co wpływa przykładowo na przemysł5, popyt na energię elektryczną (upały, 
mrozy)6, jak również rolnictwo (ograniczenie produkcji)7 czy koszty odszkodowań w obszarach 
dotkniętych często huraganami, czy powodziami. Wysokie temperatury przyczyniają się także 
do wzrostu śmiertelności. W Europie wystąpienie ekstremalnego gorąca jest obecnie sto razy 
bardziej prawdopodobne niż sto lat wcześniej8. Także niektóre ekstremalne zdarzenia pogodowe 
nie wystąpiłyby bez zmian klimatu – przykładem jest fala upałów w latach 2017 i 2018 w rejonie 
Morza Tasmana9. 

Koszty ryzyka klimatycznego, szczególnie okresu przejściowego, mogą zostać ograniczone 
przez wejście przedsiębiorstw w „zielone” technologie i skorzystanie z innowacji, które są w tym ob-
szarze gospodarki generowane, do wykreowania zysków (rozwój nowych technologii wspierających 

4 Jednak w 2019 r. zmierzono zużycie energii przez graczy komputerowych z USA i określono emisję CO2 wywołaną ich aktywnością na 24 mln t. 
CO2, co oznacza wartość większą niż emisja takiego państwa, jak Sri Lanka (ok. 20 mln mieszkańców) czy pobór energii wszystkich lodówek w USA. 
5 Przykładowo redukcja produkcji w budownictwie zarówno w czasie upałów, jak i ekstremalnych mrozów. 
6 Popyt na energię elektryczną rośnie w momencie wystąpienia wysokich upałów, a także bardzo niskich temperatur. 
7 Przykładowo uprawa kukurydzy. 
8 W 2018 r. Niemcy były trzecim na świecie państwem pod względem skutków materializacji ryzyka ekstremalnych temperatur (więcej w: Krukowska, 2019). 
9 Badania wykazują ma znaczącą korelację ekstremalnych zdarzeń pogodowych i zmian klimatu (więcej w: Eckstein, Kuenzel, Schaefer i Winges, 
2019, s. 11). 



1414 Dariusz Michalski, Paweł Hawranek           Finansowanie zielonej rewolucji za pomocą umów power purchase agreement

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.1

przejście do nisko emisyjnej gospodarki) i zmianę modelu biznesowego. W ten sposób powstaje 
nowy kierunek inwestowania kapitału. Inwestorzy analizują ryzyko i szanse związane z udziałem 
przedsiębiorstw i instytucji finansowych w procesie transformacji gospodarki w kierunku ograni-
czenia zmian klimatu. Konieczne jest zatem opracowanie strategii inwestowania odpowiadającej 
na powyższe wyzwania. Zarządzanie tym ryzykiem oraz wykorzystanie nowych szans staje się 
instrumentem ochrony wyników zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych. Podobnie, 
banki centralne i regulatorzy rynków finansowych podjęli działania wspierające transformację 
gospodarki w kierunku niskiej emisyjności i skutecznego zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
Potwierdzeniem tego trendu jest rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), które zaabsorbowały 
w 2019 r. prawie dwie trzecie nowych inwestycji w sektorze energetycznym, a moce odnawialne 
rosły o ponad 8% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat. Należy oczekiwać dalszego wzrostu dynamiki 
inwestycji w moce zainstalowane w OZE (głównie inwestycje w elektrownie wiatrowe i słoneczne), 
gdyż już zrealizowane inwestycje nie osiągają poziomu niezbędnego do wprowadzenia światowego 
systemu energetycznego na zrównoważoną ścieżkę, nawet pomimo zasadniczego zwiększenia 
konkurencyjności kosztowej OZE. W 2020 r. pandemia koronawirusa nie wpłynęła negatywnie 
na rozwój OZE w podobnym stopniu, jak na inne obszary gospodarki (szacuje się wzrost mocy 
zainstalowanych w OZE na świecie w 2020 r. o 6% rdr10). Elektrownie wiatrowe i słoneczne w tym 
czasie były w dalszym ciągu atrakcyjne dla inwestorów ze względu na niskie ryzyko zwrotu z in-
westycji w bardzo zmiennym otoczeniu globalnej gospodarki. Jednocześnie inwestycje w OZE 
przestają być postrzegane jako długookresowe, a stają się także sposobem na lokatę kapitału 
w krótkim okresie, przy przewidywanej sprzedaży inwestycji z określonym zyskiem11. 

III.	Rynek	finansowy	zielonej	transformacji
Zrównoważony system finansowy to taki, który tworzy, wycenia aktywa finansowe i umożliwia 

realizację transakcji w sposób kształtujący rzeczywisty dobrobyt w celu zaspokojenia długoter-
minowych potrzeb sprzyjającej powstaniu zrównoważonej środowiskowo gospodarki. Zielone 
finanse odnoszą się zatem do wszelkich instrumentów finansowych, które są wykorzystywane 
do realizacji inicjatyw i przedsięwzięć dotyczących zrównoważonego rozwoju, produktów i polityk 
środowiskowych w ramach jednego celu promowania ekologicznej transformacji gospodarczej 
w kierunku potrzeb zielonej transformacji. Promowanie ekologicznego finansowania na dużą 
i ekonomicznie opłacalną skalę pomaga zapewnić, że zielone inwestycje są traktowane priory-
tetowo w stosunku do zwykłych inwestycji, które utrwalają wzorce niezrównoważonego wzrostu. 
• Zielone finanse zachęcają do długoterminowego myślenia o inwestycjach wpływających na 

cele środowiskowe i obejmują wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju. 
• Zielone finanse obejmują szeroką gamę produktów i usług finansowych, które można podzielić 

na produkty inwestycyjne, bankowe i ubezpieczeniowe. 
Dominującymi instrumentami finansowymi w zielonych finansach są kapitał dłużny i kapitał 

własny. Aby sprostać rosnącemu popytowi, stworzono nowe instrumenty finansowe, takie jak zie-
lone obligacje i instrumenty rynku emisji gazów cieplarnianych, a także nowe instytucje finansowe, 
10 Podczas, gdy w pierwszej połowie 2020 r. inwestycje w energetyce na świecie uległy redukcji o ok. 18%, w tym czasie inwestycje w morskie elek-
trownie wiatrowe potroiły się w porównaniu do 2019 roku. 
11 W podobny sposób były postrzegane inwestycje w OZE w trakcie kryzysu w latach 2007–2009, kiedy inwestorzy potraktowali OZE jako bezpieczny 
kierunek inwestowania, którego zwroty nie były skorelowane z sytuacją na rynkach finansowych.
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takie jak zielone banki i zielone fundusze. Inwestycje w energię odnawialną, finansowanie zrów-
noważonej infrastruktury i obligacje ekologiczne są obszarami o największym zainteresowaniu 
w ramach działań związanych z ekologicznym finansowaniem. Zielone finanse zapewniają zatem 
finansowanie inwestycji we wszystkich sektorach finansowych i klasach aktywów, które uwzględ-
niają kryteria środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem w decyzjach inwestycyjnych 
i uwzględniają ryzyko klimatyczne w celu wspierania rozwoju bardziej zrównoważonej gospodarki. 
Przykładowo, dla banków ryzyko klimatyczne ma wpływ na ich akcję kredytową – banki mogą 
korygować udzielanie kredytów, uwzględniając skutki środowiskowe w ocenach ryzyka i koszcie 
kapitału. Istotne jest także skoordynowanie okresów zapadalności dostępnego finansowania z po-
trzebami inwestorów. Potrzebne jest zharmonizowanie definicji w zakresie zielonych finansów, czyli 
powstanie taksonomii ekologicznej działalności, aby pomóc inwestorom i instytucjom finansowym 
w skutecznej alokacji kapitału i podejmowaniu świadomych decyzji. Definicja zielonego finanso-
wania musi być przejrzysta. Wspólny zestaw minimalnych norm dotyczących zielonych finansów 
jest niezbędny, aby zapewnić transparentność przekierowania przepływów kapitału w kierunku 
zielonych i zrównoważonych inwestycji, a także do analizy zmieniającego się rynku finansowego 
i ryzyka klimatycznego. Standardy i zasady ujawniania informacji pomogą w opracowaniu zielo-
nych aktywów finansowych. Niektóre inwestycje są prawdopodobnie bardziej „ekologiczne” niż 
inne. Stąd konieczne uzgodnienie definicji tego, co liczy się jako ekologiczne lub zrównoważone 
finansowanie, gdyż coraz więcej instytucji finansowych dąży do wsparcia wyłącznie przedsięwzięć 
wolnych od zanieczyszczeń12. 

Sektor finansowy odgrywa kluczową rolę w transformacji gospodarki i społeczeństwa do zie-
lonej, zrównoważonej przyszłości dzięki wpływowi na alokację kapitału w gospodarce. Co ozna-
cza włączenie długoterminowych kryteriów środowiskowych i społecznych (ESG, Environmental 
Social and Governance) do globalnego biznesu i inwestycji. Możliwość śledzenia tych kryteriów 
ma kluczowe znaczenie dla rzeczywistej, namacalnej poprawy w zakresie zrównoważonego roz-
woju na poziomie krajowym i globalnym13. 

Instytucje finansowe mogą wspierać zieloną transformację rozwijając tzw. zielone produkty, 
rozszerzając swoją ofertę o produkty zabezpieczające przed materializacją ryzyka klimatycznego 
oraz włączając to ryzyko do schematów zarządzania ryzykiem. Istotne jest także, aby instytucje 
finansowe wymagały od swych dostawców materiałów i usług redukcji śladu węglowego, co powinno 
globalnie zwiększyć nacisk na tego typu aktywność. Wnika to z faktu, że postępy poszczególnych 
przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju zwykle następują po sekwencji identyfikacji 
problemów, ustalania polityki, ujawniania informacji i standaryzacji, zanim możliwe będzie uzyska-
nie spójnej, merytorycznej sprawozdawczości. Instytucje finansowe muszą obserwować liderów 
rynku i wyznaczać ambitne strategie, aby mieć pewność, że wyprzedzą konkurencję. Prywatni 
inwestorzy przekażą swoje aktywa tym podmiotom, które zapewnią odpowiedni zwrot z kapitału, 
jak również poprawę stanu planety, gdyż większość z nich identyfikuje teraz ograniczanie zmian 
klimatycznych jako główny priorytet. Nie tylko państwa i samorządy na całym świecie, lecz także 

12 Zielone finansowanie kreuje innowacje na rynkach finansowych, pojawiają się nowe instrumenty finansowe. Relacja analizy ryzyka i zwrotu dla 
osób inwestujących w zielone finanse stanowi wyzwanie. Ten rodzaj analizy jest najbardziej zaawansowany na rynku zielonych obligacji ze względu 
na jego skalę i względną przejrzystość. Inwestorzy instytucjonalni muszą być w stanie przeprowadzić precyzyjne analizy, przeznaczając coraz większe 
kwoty kapitału na zielone finansowanie. „Zielona etykieta” informuje inwestorów, że zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie projektów 
korzystnych dla środowiska.
13 Europejskie banki zobowiązały się do przeznaczenia ponad 1,5 bln. USD na ten cel do 2030 r., a EBI stał się europejskim bankiem klimatycznym. 
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inwestorzy prywatni działają w tym kierunku, zmieniając zamówienia publiczne i plany inwesty-
cyjne w celu uwzględnienia ekologicznych kryteriów. Innym obszarem zaangażowania instytucji 
finansowych w ograniczanie ryzyka klimatycznego jest współpraca z przedsiębiorstwami, którym 
powierzają kapitał. Zagadnieniem istotnym z punktu widzenia zielonej transformacji jest odpo-
wiedź na pytanie, czy instytucje finansowe powinny sprzedać udziały w przedsiębiorstwach, które 
nie odpowiadają na potrzebę walki ze zmianami klimatu, czy raczej realizować swe uprawnienia 
właścicielskie, wymuszając zmianę zachowań przedsiębiorstw. Można przyjąć, że oba podejścia 
są ważne i skuteczne, gdyż zmuszają kapitałobiorców do zmiany swego podejścia do zmian kli-
matycznych, kreując nowe standardy dla przemysłu14. 

Problematyka zmiany klimatu15 zaczyna w coraz większym stopniu wpływać na funkcjono-
wanie instytucji finansowych. Dotyczy to szczególnie dwóch aspektów:
1) wyceny aktywów trwałych, oraz 
2) oczekiwań udziałowców i inwestorów w odniesieniu do przeciwdziałania zmianom klimatycznym16. 

Problematyka zmian klimatu wpływa zatem na zachowania inwestorów. Inwestorzy przepro-
wadzają analizy wpływu na rentowność ich decyzji wykorzystania paliw kopalnych i emisji gazów 
cieplarnianych, oczekując ograniczenia wpływu ryzyka zmian klimatu na wyniki ich inwestycji. 
Powstaje w ten sposób ekspozycja na ryzyko zmian klimatu dla decyzji inwestycyjnych, której 
dokładna analiza może pozwolić równocześnie na identyfikację szans17.

Szanse rozwoju dla instytucji finansowych tworzą nowe produkty, których rozwój wspierany 
jest przez innowacyjny leasing, kredyty ESG, finansowanie OZE i efektywności energetycznej. 
Nacisk inwestorów sprawia, że instytucje finansowe rozwijają produkty ukierunkowane na obsługę 
inicjatyw zapobiegania zmianom klimatu, poszukiwaniu szans w tym obszarze oraz koncentrują 
uwagę zarządzających na nowych wyzwaniach. Aktywności związane z przeciwdziałaniem zmia-
nom klimatu kreują zatem nowy obszar biznesowy dla instytucji finansowych i nowe instrumenty 
budowy lojalności klientów. Przykładowo, banki mogą wejść na rynek OZE z finansowaniem pro-
jektów inwestycyjnych lub emisją instrumentów finansowych powiązanych z OZE18. 

Szansą dla sektora finansowego jest rozwój inwestycji w OZE, które nie są wspierane 
przez dotacje czy subsydia rządowe. Przykładem mogą być inwestycje w elektrownie słoneczne 

14 Jednym z takich działań instytucji finansowych jest zaprzestanie finansowania projektów związanych ze spalaniem węgla. Instytucje finansowe 
współpracują także z decydentami z administracji publicznej w celu zapewnienia spójności i skuteczności podejmowanych działań regulacyjnych w wal-
ce ze zmianami klimatu. Wynika to z faktu, że narzędzia wdrażane przez sektor publiczny zazwyczaj wpływają na sytuację na rynkach finansowych
15 Potencjalne zmiany klimatu wpływają na wartość aktywów nie tylko w energetyce. Przykładem może być wycena hotelu, na którego wartość powinny 
wpływać czynniki obserwowane obecnie, a także przyszłe warunki funkcjonowania, które mogą zwiększyć jego koszty operacyjne, zmienić się atrak-
cyjność lokalizacji, a podatki wzrosnąć. Powyższe efekty mogą być rezultatem materializacji ryzyka zmian klimatu. Ponadto, na wartość hotelu mogą 
wpływać różne rodzaje ryzyka i szanse pojawiające się na rynku finansowym. Ale problem zmian klimatu nie dotyczy tylko hoteli, gdyż 80% przemysłu 
na świecie jest narażone na zmiany klimatu. Deszcz lub jego brak czy niekorzystne temperatury i wiatry wpływają na turystykę, uprawy, górnictwo, ho-
dowlę, energetykę itd. Huragany i gwałtowne zmiany pogody również. UBS zidentyfikował ryzyko ograniczenia produkcji przez elektroenergetykę w USA 
o 14,5% w wyniku stopniowej zmiany klimatu (Marlin, 2018). 
16 Z powszechną krytyka spotkało się ubezpieczenie w listopadzie 2018 r. przez Generali i Vienna Insurance Group czeskiej elektrowni Ledvice (Grupa 
CEZ), spalającej węgiel brunatny. Wartość umowy 365 tys. euro. 
17 Proekologicznie nastawieni inwestorzy, zarządzający ponad 32 mld USD, powołali w 2017 r. Climate Action 100+ (zrzesza ponad 300 inwestorów 
finansowych). Organizacja ta wskazuje, że zmiany klimatyczne są ryzykiem systemowym. Odpowiedzią jest przyjmowanie przez instytucje finansowe 
polityk środowiskowych, które określają wewnętrzne procedury w zakresie obsługi przedsiębiorstw, wykorzystujących paliwa kopalne. W ten sposób 
ryzyko zmian klimatu staje się także elementem globalnego zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. 
18 Bank Anglii (Bank of England) jest pierwszą instytucją regulacyjną, która przedstawiła wytyczne dla banków i ubezpieczycieli, które określają wymogi 
dotyczące odpowiedzialności za ryzyko klimatyczne. Instytucja finansowa jest zobowiązana do określenia, które komórki organizacyjne są odpowiednie 
do zarządzania tym ryzykiem. BoE wymaga aktywnego zarządzania ryzykiem klimatycznym, pomiaru (włącznie z stress-testingiem) powstałej ekspozycji, 
raportowaniem ryzyka klimatycznego oraz jego sprawozdawczością. Konieczne jest także wskazanie stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzy-
kiem klimatycznym. Podejście to będzie wymagać całościowej analizy ryzyka klimatycznego instytucji finansowej, a nie tylko określonej linii biznesowej. 
Kolejnym krokiem w tym kierunku są wytyczne ESMA do Dyrektywy MiFID II, w których wymaga analizy ryzyka klimatycznego w obszarze compliance 
i audytu wewnętrznego oraz najwyższego kierownictwa.  
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w Niemczech. W maju 2019 r. niemiecki inwestor BayWa poinformował, że w Straslund nad Bałtykiem 
wybuduje niesubsydiowaną farmę fotowoltaiczną o mocy 8,8 MW, koncern ENBW w okolicach 
Berlina planuje zaś zainwestować w niesubsydiowaną elektrownię słoneczną o mocy 175 MW. 
Jest to etap rozwoju rynku OZE, który staje się szansą dla rynku finansowego. Oczywiście jest on 
związany z większym ryzykiem niż inwestycje zabezpieczone subsydiami, czy taryfami gwaran-
tującymi przychody w długim okresie. Odpowiedzią na tę sytuację jest produkt oferowany przez 
Umweltbank, który sfinansuje inwestycję, jeżeli inwestor pozyska wiarygodnego finansowo klienta 
na okres 5 lat, przykładowo podpisując umowę PPA. Wtedy bank może sfinansować inwestycję 
w elektrownię słoneczną z okresem spłaty nawet 25 lat. 

IV.	Specyfika	kontraktów	PPA
Atrakcyjność energii elektrycznej wytworzonej w OZE wspierają prognozy dotyczące reduk-

cji jej cen, gdy energia elektryczna z elektrowni konwencjonalnych może w przyszłości drożeć. 
W rezultacie obniżenia kosztów inwestycji OZE stają się najtańszymi sposobem rozwoju mocy 
wytwórczych w elektroenergetyce na świecie. Sprawia to, że na wielu rynkach zakup energii elek-
trycznej z OZE na potrzeby dużych zakładów przemysłowych jest konkurencyjny w stosunku do 
tradycyjnej elektroenergetyki. Zakup energii elektrycznej z OZE pozwala także zabezpieczyć się 
przed wahaniami cen wywołanymi nie tylko zmianami cen paliw kopalnych, lecz także praw do 
emisji gazów cieplarnianych czy wpływu na ceny energii polityki ochrony zmian klimatu. Ponieważ 
wytwarzanie energii elektrycznej nie jest działalnością podstawową zakładów przemysłowych, trud-
no jest uzyskać zgodę właścicieli na realizację inwestycji w OZE. Stąd coraz popularniejsze staje 
się wykorzystanie instrumentów PPA, które nie są związane z inwestycjami kapitałowymi i budową 
aktywów trwałych. Większość PPA jeszcze do niedawna była zawierana w Ameryce Północnej 
i Europie przez przedsiębiorstwa działające w sektorach związanych z technologiami informatycz-
nymi19. Jednakże inne przedsiębiorstwa także zaczynają wchodzić na ten rynek, przykładem są 
zakłady produkcyjne zarówno, lotniska czy infrastruktura kolejowa (linie kolejowe, dworce). PPA są 
także narzędziem marketingowym, przedstawiającym kupujących energię elektryczną z OZE jako 
ekologiczne i przyjazne środowisku organizacje – chociaż cena kupowanej energii elektrycznej 
jest ważna dla zawarcia PPA20. Stąd zainteresowane są one zazwyczaj tylko nowymi projektami 
OZE. Istotne jest, że umowy PPA zapewniają płynność rynku zabezpieczenia ryzyka rynkowego 
w długim okresie, znacznie dłuższym niż płynność rynku terminowego energii elektrycznej. 

Naturalnymi graczami po stronie kupującej kontrakty PPA powinny być przedsiębiorstwa 
elektroenergetyczne. Jednak praktyka wskazuje, że większość kontraktów jest zawierana po-
między inwestorami i przedsiębiorstwami, dążącymi do zabezpieczenia swego ryzyka rynkowe-
go w zakresie cen nośników energii. Przedsiębiorstwa decydują się na zawarcie umowy kupna 
energii odnawialnej bezpośrednio z elektrowni wiatrowej lub słonecznej. W ten sposób powstaje 
rynek korporacyjnych umów PPA (cPPA). Do tej pory w tę przestrzeń weszły głównie największe 
korporacje, ale zachęty do tego rosną. Dla przedsiębiorstwa, które chce być ekologiczne, umowy 
PPA są coraz częściej postrzegane jako właściwa opcja. Alternatywą jest budowa instalacji OZE 

19 Dla centrów obliczeniowych koszt energii elektrycznej to nawet 15% kosztów działalności operacyjnej. 
20 Dla klienta OZE przewidywalne koszty energii elektrycznej w warunkach dużej zmienności na rynku energii są atrakcyjnym rozwiązaniem. Ponadto, 
wartością jest kreowanie obrazu przyjaznej firmy dla środowiska przyrodniczego.



1818 Dariusz Michalski, Paweł Hawranek           Finansowanie zielonej rewolucji za pomocą umów power purchase agreement

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.1

lokalnie, ale jest to ekonomiczne tylko w kilku przypadkach. Umowy PPA wiążą się z zewnętrzną 
produkcją zielonej energii, zapewniając bezpośrednie wsparcie nowym inwestycjom i umożliwia-
jąc im pozyskanie finansowania dla rozpoczęcia działalności. Ponadto, umowa umożliwia bezpo-
średnie powiązanie odbiorcy z zieloną transformacją, co podnosi jego reputację wśród różnych 
interesariuszy, takich jak klienci, pracownicy i inwestorzy. Działalność przedsiębiorstw na rynku 
umów PPA, którą podmioty zwykle chcą przedstawiać z powodów związanych z ich reputacją jest 
zazwyczaj dokładnie śledzona. 

Umowy PPA mogą mieć następujące formy w zależności od zastosowanego mechanizmu 
świadczenia:
1) fizyczna	dostawa	zielonej energii elektrycznej bezpośrednią siecią elektroenergetyczną 

(za pomocą sieci operatora dystrybucyjnego albo linią bezpośrednią, łączącą producenta 
i odbiorcę);

2) wirtualne	umowy	PPA, stanowiące instrument finansowy.
Umowy PPA są zazwyczaj skomplikowane z punktu widzenia ich konstrukcji oraz niezbęd-

nych kompetencji dla ich zawarcia, co sprawia, że obecnie są zawierane zazwyczaj przez duże 
przedsiębiorstwa, które mogą kupić energię prosto od producenta OZE lub jedynie odpowiednie 
certyfikaty, poświadczające jej pochodzenie (gwarancje pochodzenia). 

W fizycznym	PPA dostawa energii elektrycznej jest zwykle realizowana przez właściciela 
sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, co oznacza, że sieć dostarczająca energię elektryczną znaj-
duje się między producentem a odbiorcą i dostarcza rzeczywiście wyprodukowaną na potrzeby 
klienta zieloną energię elektryczną. Jeżeli strony nie są zainteresowane dostawą energii elek-
trycznej – przykładem mogą być centra obliczeniowe koncernów wysokich technologii, takich jak 
Google, Apple czy Microsoft – rozwiązaniem jest zastosowanie wirtualnych	kontraktów	zakupu 
(VPPA). Jest to odpowiedź na problem braku możliwości zakupu całości „zielonej” energii (100% 
zapotrzebowania) z sieci lokalnego dostawcy. Stąd oferent może znajdować się w innym kraju 
lub obszarze rynkowym niż lokalizacja składnika aktywów (transgraniczny PPA). Wirtualny PPA 
to umowa finansowa, w której powiązanie między aktywem odnawialnym a odbiorcą wynika z po-
wstania instrumentu finansowego, gdyż wirtualny PPA jest instrumentem finansowym o charakterze 
kontraktu różnicowego – za każdą MWh energii wyprodukowanej przez wytwórcę kupujący płaci 
wytwórcy ustaloną cenę – lub kontraktu swap. W zamian otrzymuje od producenta cenę zmienną 
(spot) plus gwarancje pochodzenia zielonej energii (GoO, certyfikat). Niezależnie od wirtualnego 
PPA, producent OZE może sprzedawać swoją energię na rynku, a kupujący może również pozy-
skać energię z rynku (lub dostawcy). Istotą VPPA jest, że kupujący energię elektryczną, zawierając 
kontrakt, zobowiązuje się do zapewnienia finansowania części projektu, bazując na określonej 
cenie energii. Inwestor czy operator OZE sprzedaje energię elektryczną na rynku hurtowym, ku-
pujący zaś VPPA może przykładowo rozliczać się z właścicielem projektu na zasadach kontraktu 
swap. Określenie stałej ceny energii z OZE pozwala wyeliminować wpływ ryzyka rynkowego, 
co przekłada się na dostępność do finansowania projektu – inwestorzy oczekują zabezpiecze-
nia przyszłych przychodów, na które wpływa ryzyko rynkowe (zarówno wolumen produkcji, jak 
i uzyskane ceny z jej sprzedaży). Są skłonni zaakceptować ryzyko wolumenu, jednakże oczekują 
zabezpieczenia poziomu cen, tak aby te nie odchylały się znacząco od przyjętych w projekcjach 
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finansowych opłacalności inwestycji. Stąd zawarcie kontraktu VPPA ułatwia pozyskanie finanso-
wania budowy elektrowni wiatrowej czy słonecznej. 

VPPA zapewnia korzyści obu stronom kontraktu: przedsiębiorstwo wspiera produkcję ekolo-
gicznej energii z OZE po wcześniej ustalonej cenie, zaś realizujący inwestycję zabezpiecza sobie 
finansowanie. Inną korzyścią dla kupującego jest uniknięcie konieczności fizycznego przesyłu 
energii elektrycznej. Ponadto, zastosowanie VPPA pozwala właścicielom OZE zwiększyć grupę 
podmiotów, którym mogą sprzedać swoją produkcję. Oprócz tradycyjnych odbiorców, którymi są 
koncerny elektroenergetyczne, stroną kontraktu mogą być także instytucje finansowe, jednostki 
administracji oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe (przedsiębiorstwa internetowe, sie-
ci handlowe, zakłady chemiczne, producenci elektroniki itp.). W ten sposób podmioty te mogą 
również wskazać, że są zaangażowane w rozwój OZE, choć nie realizują bezpośrednio tego 
typu inwestycji. 

Jak wcześniej już wspomniano, VPPA jest formą hedgingu ryzyka rynkowego. Należy wska-
zać kilka rodzajów VPPA21:
• SWAP – nie dochodzi do fizycznej dostawy energii z OZE. Kontrakt rozliczany jest finansowo, 

a producent sprzedaje energię elektryczną bezpośrednio na rynek spot, gdzie kupujący reali-
zuje zakupu zabezpieczonego wolumenu. Obie strony zatem zabezpieczają ryzyko rynkowe: 
deweloper projektu OZE wyrównuje kupującemu zieloną energię nadwyżkę ceny na rynku 
spot powyżej ustalonej ceny w kontrakcie, kupujący zaś wyrównuje różnicę, jeżeli cena na 
rynku spot jest niższa niż ustalona w kontrakcie (mechanizm ten daje ten sam efekt, jeżeli by 
obie strony przelewały sobie pełną kwotę: kupujący przelewa całość wartości energii OZE, 
bazując na cenie z kontraktu, sprzedający zaś zieloną energię kwotę uzyskaną w wyniku 
sprzedaży na rynku spot);

• Opcja – należy wskazać dwa rodzaje możliwych opcji: opcja rozliczana w wyniku dostawy 
oraz opcje rozliczane finansowo. W przypadku VPPA należy analizować opcję rozliczaną 
finansowo, aby uniknąć obowiązku dostawy energii elektrycznej. W tym przypadku strony 
mają prawo lub obowiązek – w zależności od rodzaju opcji – dokonać płatności określonej 
kwoty, wyliczonej zgodnie z kontraktem opcyjnym; 

• Forward – sprzedaż towaru, jakim jest energia elektryczna z OZE po ustalonej cenie z do-
stawą w przyszłości. Strony także mogą podzielić kontrakt na dwa elementy: cena energii 
elektrycznej oraz cena certyfikatu poświadczającego pochodzenie energii z OZE. W takiej 
sytuacji cena energii elektrycznej jest ściśle powiązana z rynkiem terminowym lub spot 
(w zależności od konstrukcji kontraktu). W przypadku VPPA kontrakt forward jest rozliczany 
finansowo. 
Z zawarciem kontraktu VPPA związane jest ryzyko prawne. Negocjowanie kontraktu VPPA 

charakteryzowane jest przez wysokie wymagania odnośnie do kompetencji w zakresie rynku ener-
gii i instrumentów finansowych, co kreuje wysokie ryzyko prawne oraz ryzyko operacyjne. Kolejne 
ryzyko, ryzyko kredytowe, związane jest z możliwością niewywiązania się przez którąś ze stron 
takiego kontraktu z jej zobowiązań, gdyż VPPA jest zawierane na rynku OTC22. Przykładowo, 

21 W odpowiedzi na powstające zapotrzebowanie na umowy dla rynku PPA Europejska Federacja Handlowców Energią (European Federation of 
Energy Traders – EFET) przygotowała umowy standardowe (ramowe) dla kontraktów PPA z fizyczną dostawą oraz PPA wirtualnych, które w praktyce 
stanowią w tym standardzie instrumentem finansowym (kontrakty różnicowe). 
22 Over-the-counter – rynek kontraktów bilateralnych.
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producent zielonej energii może zbankrutować, kupujący VPPA może nie być w stanie pokryć 
nadwyżki ceny powyżej ceny wykonania VPPA (dla kontraktu swap), lub zapłacić za dostarczoną 
zieloną energię (dla kontraktu forward)23. Jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka operacyj-
nego jest zaś konieczność właściwego ujęcia w księgach kontraktu VPPA, co wiąże się nie tylko 
z jego ujęciem w księgach rachunkowych, lecz także właściwą wyceną na koniec miesiąca (ryzyko 
modelu). Strony kontraktu narażone są także na ryzyko regulacyjne, które wynika z możliwości 
zmiany przez regulatora systemów wsparcia OZE. 

Wsparciem dla rynku PPA jest rozwój tzw. transgranicznych umów PPA (cross-border PPA), 
w których przedsiębiorstwo kupuje produkcję z OZE na innym rynku niż funkcjonuje i pobiera ener-
gię elektryczną. Oznacza to, że energia elektryczna ze źródeł odnawialnych może być wytwarzana 
w Europie w lokalizacjach, w których można ją wytwarzać najbardziej efektywnie: oferując większą 
elastyczność podmiotom kupującym i sprzedającym energię z OZE. Oczywiście oprócz korzyści 
w zakresie efektywności i elastyczności transgraniczne umowy PPA z natury rzeczy wprowadzają 
nowe ryzyka do kontraktów w porównaniu z typowymi PPA. Jednak transgraniczne umowy PPA 
mogą potencjalnie znacznie zwiększyć wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej w Europie. 
Rynki odnawialnej energii elektrycznej w Europie wciąż się rozwijają i dojrzewają, stąd przy wzra-
stającej presji na udział w zielonej transformacji coraz więcej przedsiębiorstw może preferować 
transgraniczny model PPA ze względu na wynikające z niego korzyści24. Transgraniczne umowy 
PPA przyczyniły się do wzrostu zarówno ilości, jak i wolumenu zakontraktowanego w PPA w 2020 r., 
zapewniając przedsiębiorstwom elastyczne rozwiązania i wspierając wykorzystanie energii odna-
wialnej w miejscach o największym potencjale wytwórczym. Stąd transgraniczne PPA mają po-
tencjał, aby stać się niezbędnym instrumentem do pozyskiwania finansowania inwestycji w OZE. 

PPA powinna bazować na formule cenowej, która zabezpiecza zarówno interesy inwestora, 
jak i kupującego energię elektryczną. W tym celu można zastosować cenę stałą, cenę indekso-
waną do rynku terminowego lub spot lub wcześniej wskazane formuły cenowe wraz z rabatem 
dla kupującego. Jeżeli cena ma być swoistym hedgingiem ryzyka, to konieczne jest zapewnienie 
korytarza cenowego, gdzie górna granica poziomu cen (max) zabezpiecza kupującego przed zbyt 
wysokimi cenami w przyszłości, a dolna gwarantuje zachowanie płynności finansowej inwestycji 
(pozytywne NPV). 

Przykładem rozwoju rynku umów PPA jest inicjatywa koncernu Engie, który wprowadził na 
rynek w Wielkiej Brytanii opcje ze stałą ceną dla długoterminowych kontraktów PPA, aby pomóc 
deweloperom w pokonaniu przeszkód w inwestowaniu w kapitałochłonne projekty energii odna-
wialnej. Opcja pozostawia inwestorom możliwość wyboru w 100% stałej ceny hurtowej na cały 
kontrakt w przypadku umów na okres do 10 lat. Innym rozwiązaniem są indeksowane umowy 
cenowe, oparte na wiarygodnych indeksach, powiązanych z określonym indeksem lub kontrakty 
na różnicę (CfD). Wzrastająca atrakcyjność PPA znajduje także odzwierciedlenie w handlu na 
rynku finansowym. Kierownictwo giełdy EEX wskazuje, że niektóre produkty finansowe – jak np. 
długoterminowe futures – zostają bezpośrednio połączone z PPA, co ze względu na okres trwania 
PPA zwiększa popyt na futures PPA o okresie zapadalności nawet do 10 lat. Wykreowanie futures 

23 W 2019 r. banki hiszpańskie poluzowały wymogi w zakresie ryzyka kredytowego dla finansowania projektów zabezpieczanych przez PPA, dopusz-
czając finansowanie nawet 70–75% przedsięwzięcia z kontrahentami, których rating finansowy jest poniżej BBB. 
24 Przykładem jest PPA zawarta przez Norsk Hydro (Norwegia) ze szwedzkimi elektrowniami wiatrowymi na okres 20 lat i dłużej. 
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dla PPA pozwoli także wyeliminować ryzyko kredytowe związane z tym produktem, co zwiększa 
atrakcyjność PPA jako instrumentu hedgingu ryzyka. Jeżeli obecnie tylko ok. 1% energii z OZE 
(głównie wiatr i słońce) kontraktowane jest za pomocą PPA, to do 2040 r. może to już być nawet 
40%. Metodą zabezpieczenia wyników inwestycji jest także połączenie długoterminowych umów 
PPA, fizycznych kontraktów terminowych na 3–4 lata, kontraktów swap na 10 lat itd. 

V.	Uwarunkowania	regulacyjne	umów	PPA
Jak wcześniej wspomniano negocjowanie kontraktu PPA wymaga kompetencji w zakresie 

rynku energii i instrumentów finansowych, co kreuje wysokie ryzyko prawne.
W świetle prawa polskiego klasyfikacja Umowy PPA nie może być jednoznaczna. Zasadniczo 

należałoby kwalifikować ją jako dwustronnie zobowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej 
pochodzącej z odnawialnego źródła energii. Jednak takiej kwalifikacji wymyka się VPPA, która 
zważywszy na wyłącznie finansowy charakter, pomija element wydania rzeczy i przeniesienia 
jej własności. Dlatego też należy dokonać zasadniczego rozróżnienia umów PPA z uwagi na ich 
przedmiot, dzieląc te umowy na: klasyczne umowy sprzedaży25 oraz umowy rozliczane finanso-
wo. Do pierwszego typu umów zaliczymy wszystkie, które charakteryzują się ciążącym na sprze-
dawcy – podmiocie prowadzącym odnawialne źródło energii – obowiązku fizycznego wydania 
przedmiotu sprzedaży (energii elektrycznej)26. Wtórne znaczenie dla tej kwalifikacji będzie miał 
sposób wykonania wydania, zatem do tej kategorii zaliczymy PPA, w których dostarczenie energii 
elektryczne będzie się odbywać za pomocą linii bezpośredniej, jak również za pośrednictwem 
sieci dystrybucyjnej. Należy nadmienić, iż wspomniana kategoria umów PPA winna również czynić 
zadość wymogom stawianym umowom sprzedaży energii elektrycznej określonym w art. 5 ustawy 
– Prawo energetyczne27. Druga kategoria umów PPA – rozliczanych finansowo – w ogóle pomija 
element wydania rzeczy – dostarczania energii elektrycznej. Pominięcie elementu dostarczenia 
energii elektrycznej odbiorcy, który będzie mógł ją zużyć na potrzeby własne lub przeznaczyć do 
dalszej odsprzedaży, powoduje określenie tych umów mianem „wirtualnego” PPA. Warto wspo-
mnieć, iż elementem przedmiotowo istotnymi (konstytuującymi) umowy sprzedaży są zarówno 
przeniesienie własności rzeczy (energii elektrycznej), a także jej wydanie28. Brak wydania rzeczy 
powoduje, iż umowa taka nie może być traktowana jako klasyczna umowa sprzedaży. Z uwagi na 
powyższe, a także przewidziany w VPPA mechanizm jej wykonania poprzez rozliczenie finansowe, 
tego typu umowy należy kwalifikować jako instrumenty finansowe29. W zależności od przyjętego 
modelu rozliczenia: SWAP, opcja, forward rozliczany finansowo czy też CfD, kontrakt taki bę-
dzie kwalifikowany jako jeden z rodzajów instrumentów finansowych, zdefiniowanych w Sekcji C 
Załącznika 1 do Dyrektywy MIFID II30. Kwalifikacja VPPA jako instrumentu finansowego powoduje 
konsekwencje w zakresie swobody obrotu tego typu instrumentami. Obrót instrumentami finanso-
wymi jest reglamentowany zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. ust. 2 UOIF, choć dopuszczone są także 

25 Art. 535 § 1 w zw. z art. 555 k.c.
26 Art. 555 k.c. 
27 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 833).
28 Zob. art. 535 k.c.
29 Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2021, poz. 328); dalej: UOIF.
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
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wyjątki zgodnie z art. 70 ust. 1 UOIF. Zważywszy na opisywany w niniejszym artykule cel umów 
PPA, jako podstawowy wyjątek umożliwiający zasadniczo dowolne zawieranie umów VPPA na 
własny rachunek wskazać należy przewidzianą w art. 70 ust. 1 pkt 4 UOIF możliwość nabywania 
lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych innych niż towarowe instrumenty 
pochodne, uprawnienia do emisji lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są 
uprawnienia do emisji. Przez towarowe instrumenty pochodne rozumieć należy instrumenty finan-
sowe określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i UOIF31. Pełna dowolność w zawieraniu umów 
VPPA na rachunek własny dotyczyć zatem będzie wyłącznie VPPA strukturyzowanych jako CfD, 
gdyż tylko tego rodzaju kontrakt spośród wyszczególnionych wyżej rodzajów VPPA nie będzie 
kwalifikowany jako towarowy instrument pochodny. Pozostałe trzy rodzaje umów VPPA konstru-
owane jako SWAP, opcja lub forward rozliczany finansowo, dla których instrumentem bazowym 
jest energia elektryczna, będą zaliczane do kategorii towarowych instrumentów pochodnych. 
W konsekwencji zawieranie tego typu umów możliwe będzie w ramach wyłączenia dla działal-
ności dodatkowej32. Dlatego podmioty rozważające zawieranie umów VPPA strukturyzowanych 
jako SWAP, opcja lub forward rozliczany finansowo zmuszone będą do spełnienia dodatkowych 
wymogów regulacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności w ramach wyłączenia dla 
działalności dodatkowej33. 

Przechodząc do drugiego z zaproponowanych wcześniej podziałów umów PPA: umowy PPA 
sensu stricto oraz corporate PPA, a więc podziału z uwagi na przymiot odbiorcy końcowego po 
stronie odbiorcy34. Umowa PPA, której stroną jest odbiorca niebędący odbiorcą końcowym, a więc 
zawierana na rynku hurtowym przez wytwórcę i spółkę obrotu35 jest kategorią umów obecnych na 
rynku energii od zawsze – służyły one zabezpieczeniu przez spółkę obrotu energii elektrycznej 
na potrzeby jej dalszej sprzedaży. Relatywne novum na rynku stanowią umowy corporate PPA 
(cPPA), które łączą bezpośrednio wytwórcę i odbiorcę. Umowy cPPA mogą również występować 
w dwóch wariantach: z fizyczną dostawą oraz VPPA. O ile cPPA w wariancie VPPA nie wiążą się 
z dalszymi wymogami regulacyjnymi niż opisane wyżej dla umów VPPA, o tyle cPPA z fizyczną 
dostawą musi uwzględniać wszystkie wymogi stawiane umowie sprzedaży energii elektrycz-
nej odbiorcy końcowemu. Ponownie należy przywołać art. 5 PE określający wymogi dla umów 

31 Towarowe instrumenty pochodne: e) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, któ-
rych instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według 
wyboru jednej ze stron,
e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez 
dostawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi, z wyłączeniem produktów energetycznych 
będących przedmiotem obrotu hurtowego na OTF, które muszą być wykonywane przez dostawę,
f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty 
pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą być wykonane przez dostawę, a które nie są przeznaczone do celów handlowych 
i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
i) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, 
stawek frachtowych oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być 
wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także instrumenty pochodne, o których mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/565, 
i inne, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.
32 Patrz art. 70 ust. 1 pkt. 10 UOIF.
33 Przez charakter dodatkowy czynności w stosunku do głównego przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, rozumie się spełnianie warun-
ków przewidzianych w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być 
uznawana za działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności.
34 Patrz art. 3 pkt. 13a PE 13a) gdzie przez odbiorcę końcowego rozumie się: odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do 
własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego 
lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.
35 Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną.
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sprzedaży energii elektrycznej. Z regulacyjnego punktu widzenia bardziej doniosłe są obowiązki 
związane z realizacją przez spółki obrotu celów ekologicznych, a więc obowiązków umorzenia 
odpowiedniej liczby praw majątkowych ze świadectw pochodzenia z odnawialnego źródła energii36 
czy też świadectw efektywności energetycznej37. Realizacja tychże obowiązków wiążę się z ko-
niecznością zabezpieczenia przez podmiot prowadzący instalację OZE możliwości pozyskiwania 
praw majątkowych (posiadanie rachunku w rejestrze świadectw pochodzenia oraz możliwość 
dokonywania transakcji giełdowych mających za przedmiot prawa majątkowe). 

VI.	Uwagi	końcowe
Rynek PPA jest rynkiem kupujących, którzy – jak już zostało wskazane wcześniej – za-

bezpieczają się przed ryzykiem rynkowym. Ich liczba do niedawna była ograniczona do dużych 
przedsiębiorstw technologicznych, wielkich podmiotów zajmujących się handlem detalicznym 
i energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych, takie jak huty aluminium lub zakłady che-
miczne. Przedsiębiorstwa te mają przewagę negocjacyjną w stosunku do inwestorów OZE. Stąd 
inwestorzy rozważają inne sposoby radzenia sobie z ryzykiem cenowym bez angażowania dłu-
goterminowego wsparcia cen energii elektrycznej w drodze umów PPA. Oczywistym sposobem 
jest pełne sfinansowanie projektu z własnego kapitału inwestora. Obecnie większość projektów 
OZE jest jednak finansowana kapitałem obcym. Aby przyciągnąć niezbędne finansowanie dłuż-
ne, warunkiem wstępnym dla pożyczkodawców jest posiadanie jednego lub więcej podpisanych 
umów PPA, zapewniających przewidywalny strumień przychodów od kupującego, posiadającego 
wymaganą zdolność kredytową. W takiej sytuacji umowa PPA staje się podstawą dla pozyskania 
finansowania dla inwestycji lub po jej sfinansowaniu dla zabezpieczenia ryzyka rynkowego pro-
ducenta zielonej energii. Istotne jest pozyskanie przez stronę PPA kompetencji, które pozwolą 
nie tylko prawidłowo ukształtować umowę, lecz także zarządzać tymi rodzajami ryzyka, które są 
związane z jej zawieraniem.
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Streszczenie
Pojęcie „spółdzielni energetycznej” funkcjonuje w polskim systemie prawa od 2016 roku. Jej 
przedmiotem działania jest wytwarzanie energii w instalacjach opartych na odnawialnych źródłach 
energii oraz równoważenie zapotrzebowania energii, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni. 
Odwołując się do systemów prawnych państw, w których spółdzielnie energetyczne mają duży 
udział w transformacji energetycznej, analizowany jest polski model prowadzenia działalności 
przez spółdzielnię energetyczną. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
kompleksowo reguluje wymogi, od których spełnienia uzależnione jest uzyskanie przez spółdziel-
nię wpisu do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Dyrektora Generalnego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, natomiast wraz z uzyskaniem wpisu związana jest 
możliwość korzystania z systemu wsparcia opartego na prosumenckim mechanizmie rozliczeń. 
Obecnie (kwiecień 2021 r.), pomimo informacji prasowych o inicjatywach założenia takiego pod-
miotu, żadna spółdzielnia energetyczna nie została zarejestrowana w wykazie. Celem niniejszego 
artykułu jest zidentyfikowanie barier utrudniających założenie spółdzielni energetycznych w Polsce 
oraz analiza prawnych możliwości zniwelowania tych problemów.

Słowa	kluczowe: spółdzielnia energetyczna; prawo spółdzielcze; prawo odnawialnych źródeł 
energii; energetyka obywatelska; społeczność energetyczna.

JEL: K32

I.	Spółdzielnie	energetyczne	w	ujęciu	globalnym
Współcześnie obserwuje się globalny rozwój lokalnych inicjatyw społecznych polegających 

na budowie i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb energetycznych (Candelise i Ruggieri, 2020). Wśród tego typu przedsięwzięć 
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istotne znaczenie mają spółdzielnie energetyczne (Tarhan, 2015, s. 106). O popularności inicjatyw 
spółdzielczych w sektorze energetycznym świadczy fakt, że spółdzielnie energetyczne prowadzą 
działalność w wielu państwach położonych na różnych kontynentach. Na podstawie dostępnych 
opracowań wskazać należy, że spółdzielnie energetyczne operują przede wszystkim w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, jakkolwiek w zróżnicowanym stopniu – według danych z czerw-
ca 2018 r. najwięcej spółdzielni energetycznych współtworzy rynek energetyczny w Niemczech 
(824), Austrii (286) oraz Danii (150) (Wierling i in., 2018). Z kolei na podstawie danych z 2014 r. 
wskazać można, że niewiele ponad 100 spółdzielni energetycznych działało w Holandii oraz 
Szwecji. Kilkadziesiąt tego typu podmiotów obecnych było w Finlandii, we Włoszech, Francji 
oraz Hiszpanii. W państwach, takich jak Belgia, Irlandia, Portugalia, Chorwacja, Grecja oraz 
Luksemburg, zgodnie z wynikami badań z 2014 r. odnotowano pojedyncze spółdzielnie energe-
tyczne (Bauwens, Holstenkamp i Gotchev, 2016). Według cytowanych badań w Wielkiej Brytanii 
(wtedy jeszcze posiadającej status państwa członkowskiego Unii Europejskiej) w 2018 r. funk-
cjonowało 230 spółdzielni energetycznych (Wierling i in., 2018). Dostępne publikacje wskazują 
na działanie spółdzielni energetycznych w USA (Gilcrease, Arrobbio i Sciullo, 2020), jak również 
w Turcji (Özgül, Koçar i Eryaşar, 2020). Pojedyncze spółdzielnie energetyczne obecne są tak-
że w Kanadzie, Nowej Zelandii (Hoicka i MacArthur, 2018), Korei Południowej (Park, Lee i Yun, 
2017), a także Brazylii (Schneider i in., 2019) oraz Kostaryce (Madriz-Vargas, Bruce i Watt, 2018). 
Z przeanalizowanych danych wynika, że podmioty te pojawiają się niemalże we wszystkich pań-
stwach rozwijających technologie OZE. Z uwagi na fakt, że podmioty te prowadzą działalność 
w formie prawnej zależnej od danego systemu prawnego, mają zróżnicowaną strukturę oraz 
przedmiot działalności. Stąd opisywane w literaturze spółdzielnie energetyczne funkcjonujące 
w porządku prawnym charakterystycznym dla krajów anglosaskich są podmiotami znacznie róż-
niącymi się od spółdzielni funkcjonujących w państwach opartych na kontynentalnym systemie 
prawa (Gilcrease, Arrobbio oi Sciullo, 2020).

Odnosząc się do opisywanego zjawiska wytwarzania energii z OZE przez niewielkie spo-
łeczności, należy poczynić kilka uwag dotyczących stosowanej terminologii. Inicjatywy lokalnych 
społeczności polegające na wybudowaniu oraz wspólnej eksploatacji na własne potrzeby  instalacji 
OZE określane są w literaturze jako community energy (wspólnoty energetyczne) (Hoffman i High- 
-Pippert, 2005; Bauwens, Holstenkamp i Gotchev, 2016). Przedsięwzięcia te przyjmują różną formę 
prawną oraz strukturę członkowską. Mają one jednak szereg cech wspólnych. Charakteryzuje je 
demokratyczna struktura, wspólna własność oraz cel – zaspokajanie potrzeb energetycznych jej 
członków w oparciu o OZE (Scott Ridley, 1998; Morris, 2001; za: Hoffman i High-Pippert, 2005). 

Energetyka lokalna została ujęta w ramy prawa Unii Europejskiej. W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych1 (Renewable Energy Directive II, dalej: dyrektywa RED II) zdefinio-
wano „społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej” (renewable energy 
community). Zgodnie z art. 2 pkt. 16 dyrektywy RED II jest nią podmiot prawny, który opiera się 
na otwartym i dobrowolnym uczestnictwie, jest niezależny i jest skutecznie kontrolowany przez 
udziałowców lub członków zlokalizowanych w niewielkiej odległości od projektów dotyczących 
energii odnawialnej będących własnością tego podmiotu prawnego i przez niego rozwijanych. 
1 Dz. U. UE L 328/82 z 21.12.2018.
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Dyrektywa szeroko określa również katalog osób mogących być udziałowcami tego podmiotu – są 
to osoby fizyczne lub małe i średnie przedsiębiorstwa lub organy lokalne, w tym gminne. Podmiot 
ten ma również ściśle określony w dyrektywie RED II cel, którym jest zamiast przynoszenia zysków 
finansowych – raczej przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych 
jego udziałowcom, członkom lub lokalnym obszarom, na których on działa.

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w spra-
wie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej2 (dalej: dyrektywa 2019/944) 
zdefiniowano „obywatelskie społeczności energetyczne” (citizen energy community). Definicja 
obywatelskiej społeczności energetycznej została sformułowana podobnie do społeczności 
uregulowanych w dyrektywie RED II zarówno pod względem struktury podmiotowej, jak i celu 
działalności. Zgodnie z art. 2 pkt 11 dyrektywy 2019/944 jest to osoba prawna opierająca się na 
dobrowolnym i otwartym uczestnictwie i która jest skutecznie kontrolowana przez członków lub 
udziałowców będących osobami fizycznymi, organami samorządowymi, w tym gminami, lub ma-
łymi przedsiębiorstwami. Głównym celem obywatelskiej społeczności energetycznej jest zapew-
nienie nie tyle zysków finansowych, ile raczej środowiskowych, gospodarczych lub społecznych 
korzyści dla swoich członków lub udziałowców lub obszarów lokalnych, na których prowadzi ona 
działalność. Dyrektywa szczegółowo reguluje również przedmiot działalności tej osoby prawnej, 
którym może być wytwarzanie, w tym ze źródeł odnawialnych, dystrybucja, dostawy, zużywanie, 
agregacja lub magazynowanie energii, świadczenie usług w zakresie efektywności energetycz-
nej lub ładowania pojazdów elektrycznych lub świadczenie innych usług energetycznych swoim 
członkom lub udziałowcom. Wymienione dyrektywy zawierają ponadto szereg dalszych przepisów 
regulujących funkcjonowanie tych podmiotów. W piśmiennictwie rozważana jest problematyka 
dotycząca tego, na ile poszczególne państwa członkowskie implementują te dyrektywy poprzez 
regulacje pozwalające na funkcjonowanie spółdzielni energetycznych (Frieden i in., 2020). Celem 
niniejszej pracy jest zweryfikowanie, w jakim stopniu spółdzielnia energetyczna w rozumieniu 
prawa polskiego stanowi implementację postanowień wskazanych dyrektyw.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że spółdzielnie energetyczne wpisują się w nurt commu-
nity energy, stanowiąc jego część (Walker i Devine-Wright, 2008; Seyfang, Park i Smith, 2012, 
za: Tarhan, 2015, s. 106). Z uwagi na globalny zasięg inicjatyw określanych jako spółdzielnie 
energetyczne, charakteryzują są one zróżnicowaniem. Konsekwencją powyższego jest również 
niejednolite nazewnictwo spotykane w literaturze. Spółdzielnie energetyczne są najczęściej okre-
ślane jako energy cooperatives, jednakże w piśmiennictwie określa się je również jako Renewable 
Energy cooperatives (RE cooperatives, RECs), w celu podkreślenia, że są to przedsięwzięcia 
ściśle powiązane z odnawialnymi źródłami energii (Tarhan, 2015, s. 107). Rzadziej używa się 
sformułowania electric cooperatives – charakterystycznego dla źródeł opisujących spółdzielnie, 
których przedmiotem działalności jest przede wszystkim wytwarzanie energii elektrycznej (Madriz-
-Vargas, Bruce i Watt, 2018). Odnotować należy również silne związki spółdzielni energetycznych 
z obszarami wiejskimi oraz rolnictwem. Opisując spółdzielnie energetyczne związane ze środo-
wiskiem wiejskim, w szczególności te które prowadzą działalność w USA, używa się pojęcia rural 
electric cooperatives (Paredes i Loveridge, 2018).

2 Dz. U. UE L 158/125 z 14.06.2019.
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Niemniej jednak podmioty określane jako energy cooperatives/RE cooperatives wykazują duży 
stopień zróżnicowania (Soeiro i Dias, 2019). Prawna forma prowadzenia przez nie działalności jest 
uzależniona od systemu prawnego, w którym funkcjonują. Na skład osobowy, a także przedmiot 
działalności spółdzielni energetycznych silny wpływ wywierają lokalne społeczności i ich uwarun-
kowania. Podmioty te wykazują jednak również dużo cech wspólnych, pozwalających na trakto-
wanie ich jako inicjatyw podobnych. Przede wszystkim, łączy je cel, dla którego realizacji zostały 
powołane – eksploatacja przez lokalną społeczność instalacji OZE w celu osiągnięcia wspólnych 
korzyści, polegających przede wszystkim na zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych. 

Kolejne podobieństwa wynikają z silnego zakorzenienia w idei spółdzielczości (Soeiro i Dias, 
2019a). Organizacje zrzeszające spółdzielnie energetyczne – takie jak NRECA (The National 
Rural Electric Cooperative Association) – otwarcie określają się jako spadkobiercy tradycji ruchu 
spółdzielczego3. Współczesny model funkcjonowania spółdzielni energetycznych interpretuje 
się jako zgodny z siedmioma podstawowymi zasadami spółdzielczymi sformułowanymi przez 
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy – ICA (The International Cooperative Alliance) (Soeiro i Dias, 
2019a). Zasady te stanowią element Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości, sformułowaną przez 
Międzynarodowy Kongres Spółdzielczy, który odbył się w 1995 r. w Manchesterze (Piechowski, 
2013, s. 40). Należy podkreślić, że stanowią one współczesną interpretację kilkukrotnie modyfiko-
wanych zasad roczdelskich4 (Zakrzewski, 2005, s. 278 i n.), które zostały wykształcone w jednej 
z pierwszych spółdzielni na świecie założonej w 1844 r. w Rochdale (Bierzanek, 1989, s. 15 i n.). 
Zgodnie z ustaleniami Międzynarodowego Kongresu Spółdzielczego siedem zasad spółdzielczych 
przyjęło następujące brzmienie: zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa, demokratycznej 
kontroli członkowskiej, ekonomicznego uczestnictwa członków, autonomii i niezależności, kształ-
cenia, szkolenia, informacji, współdziałania oraz troski o społeczność lokalną5.

II.	Projekty	wprowadzenia	spółdzielni	energetycznej	 
do	polskiego	systemu	prawa

„Spółdzielnia energetyczna” stała się pojęciem prawnym na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw6. W drodze wskazanej nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (dalej: uOZE) dodano art. 2 pkt 33a zawierający definicję legalną tego pojęcia. 
Przed wejściem w życie nowelizacji uOZE pojęcie „spółdzielni energetycznej” pojawiało się w piś-
miennictwie, w kontekście koncepcji przeniesienia na krajowy rynek energii pozytywnie ocenianych 
rozwiązań niemieckiej „energetyki obywatelskiej” (Bürgerenergie) (Jankowska, 2014). Spółdzielnie 
energetyczne, zwane również niekiedy kooperatywami energetycznymi (Dyląg, 2015) identyfi-
kowano przede wszystkim jako podmioty mające duży wkład w budowanie systemu energetyki 

3 Understanding the Seven Cooperative Principles, Pozyskano z: https://www.electric.coop/seven-cooperative-principles%E2%80%8B (30.04.2021).
4 Zasadami roczdelskimi nazywane są podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni założonej w 1844 r. w Rochdale przez angielskich tkaczy – zob. 
szerzej: Bierzanek, 1989. Zasady te zostały ujęte w katalog podstawowych zasad spółdzielczych przez Międzynarodowy Kongres Spółdzielczy, który 
odbył się w Paryżu, w 1937 r. Zasady stanowiły kryteria, według których określano, czy organizacja społeczna ma charakter spółdzielczy. Następnie 
podstawowe zasady spółdzielcze kilkukrotnie modyfikowano (m.in. podczas XXIII Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Wiedniu 
oraz XXXI Jubileuszowego Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w dniach 20-22 września 1995 r.), zob. szerzej: 
Cioch, 2011, s. 31–38.
5 Cooperative identity, values & principles, Pozyskano z: https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#member-economic-participation 
(30.04.2021), Zasady Spółdzielcze https://www.krs.org.pl/spoldzielczosc/zasady-spodzielcze (30.04.2021).
6 Dz. U. 2016, poz. 925.
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rozproszonej w Niemczech. Prezentowane w dalszej części pracy postulaty wprowadzenia spół-
dzielni energetycznej do systemu prawa ściśle opierały się na ówczesnych niemieckich rozwią-
zaniach prawnych, w szczególności w zakresie objęcia spółdzielni wzorowanym na niemieckim 
systemem wsparcia. 

W polskim piśmiennictwie zwracano uwagę na liczne korzyści związane z prowadzeniem 
działalności przez spółdzielnie energetyczne. Jeszcze przed wspomnianą nowelizacją uOZE 
S. Bielecki sformułował obszerny katalog zalet spółdzielni energetycznych (Bielecki, 2015), wy-
różniając m.in. „możliwość kumulacji kapitału większej liczby osób”, „demokratyczność struktury”, 
„rozwój samorządności oraz lokalnej społeczności”, a także „poprawę bezpieczeństwa energe-
tycznego na poziomie lokalnym”. Wskazał on również na wady prowadzenia działalności w formie 
prawnej spółdzielni, wiążących się z ryzykiem ograniczonego potencjału rozwoju (Bielecki, 2015). 
W tym kontekście przede wszystkim silne zaakcentował, że „spółdzielczość wymaga wzajemne-
go zaufania członków” a „demokratyczne zasady sprawowania władzy mogą spowalniać proces 
decyzyjny, utrudniać dywersyfikację produktów i usług oraz wykorzystanie nowych możliwości”, 
jak również to, że „łatwość występowania i wstępowania może zagrażać stabilności spółdzielni” 
(Bielecki, 2015). Na zlecenie Ministra Gospodarki powstała również obszerna analiza prawna, 
mająca stanowić pomoc we wdrożeniu instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu 
prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej7.

Postulaty stworzenia ram prawnych dla rozwoju spółdzielni energetycznych w oparciu o roz-
wiązania niemieckie formułowali przede wszystkim eksperci rynku energii. Wśród nich wymienić 
należy śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Zwracał on uwagę na konieczność uruchomienia pro-
gramu rozwoju rozproszonej energetyki niskoemisyjnej, którego elementem miały być spółdzielnie 
energetyczne (Żmijewski, 2014, s. 62). Działania eksperckie prof. Krzysztof Żmijewski realizował 
również, kierując Zespołem ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej na Obszarach Wiejskich 
działającym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zespół ten organizował wyjazdy studyjne 
do Niemiec, których celem było wdrożenie w Polsce dobrych praktyk w zakresie spółdzielczości 
energetycznej (Wiśniewski, 2014). Głosy eksperckie uzupełniały postulaty doktryny. Przedstawiciele 
nauk prawnych sformułowali propozycję dodania Działu IIIA poświęconego spółdzielniom energe-
tycznym do ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze8 (dalej: ps). Zgodnie 
z koncepcją autorów, „celem spółdzielni energetycznej miało być promowanie oszczędzania 
energii, budowa bloków energetycznych oraz umożliwianie osobom fizycznym, osobom prawnym 
oraz osobom, którym ustawa przyznaje zdolność prawną produkcji energii we własnym zakre-
sie” (Jankowski i Pałka, 2014, s. 155). Projekt nowelizacji ustawy prawo spółdzielcze zakładał, 
iż spółdzielnia oprócz wytwarzania energii na potrzeby własne oraz jej członków będzie mogła 
ją również sprzedawać. Zgodnie z koncepcją autorów, do spółdzielni energetycznych stosowane 
miały być odpowiednio również przepisy o mikroinstalacjach, ówcześnie uregulowane w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne9 (dalej: pe). Autorzy projektu akcentowali także 

7 Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii 
Europejskiej. Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. Komandytowa, na zlecenie Ministra Gospodarki. Lipiec 2014, Pozyskano z: https://www.cire.pl/pliki/1/
analiza_spoldzielnie_energetyczne_2014_09_11.pdf (30.04.2021).
8 T.j. Dz. U. 2021, poz. 648, ze zm.
9 Ustawą z dnia z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 984) do pe dodano 
art. 9u – 9x regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a także nakładające na sprze-
dawcę z urzędu obowiązek zakupu nadwyżki energii wyprodukowanej przez wyżej wymienioną osobę po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży 
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konieczność współpracy z samorządem gminnym w zakresie zakładania i rozwoju spółdzielni 
energetycznych. Aktywność gminy w tym zakresie miała zostać dodana do zadań własnych gmi-
ny, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym10 (Jankowski 
i Pałka, 2014, s. 154–161). 

Pozytywnie należy ocenić, że twórcy opisanej koncepcji zakładali, że spółdzielnia ener-
getyczna będzie mogła sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii. Odnośnie jednak do 
zawarcia przepisów regulujących działanie tego podmiotu w ustawie z dnia 16 września 1982 r. 
– Prawo spółdzielcze, bardziej racjonalne wydaje się rozwiązanie polegające na zamieszczeniu 
tych przepisów w uOZE. Krytycznie odnieść się należy jednak do propozycji nowelizacji ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 
ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy od dnia jej wejścia w życie. 

W ramach dalszych propozycji formułowanych przez środowisko prawnicze, jeszcze silniej 
akcentowano wprowadzenie rozwiązań analogicznych do niemieckich. Działalność spółdzielni 
energetycznej miała polegać na wytwarzaniu oraz obrocie energią elektryczną. Postulowano 
także zwolnienie spółdzielni z obowiązku uzyskania koncesji na tego typu działalność. Zawarto 
również propozycję objęcia spółdzielni energetycznych systemem wsparcia, wskazując na nie-
miecki system taryf gwarantowanych (feed-in tariff) jako jedną z przyczyn gwałtownego wzrostu 
spółdzielni energetycznych w Niemczech (Frąckowiak i Szambelańczyk, 2015). 

Przedstawione propozycje zmian w prawie stanowić będą punkt odniesienia przy ocenie 
przepisów obecnie obowiązujących. Przedstawione postulaty środowisk należy ocenić pozytyw-
nie. Zakładały one wprowadzenie systemu wsparcia, który w warunkach niemieckich skutkował 
znacznym wzrostem liczby spółdzielni energetycznych (Klagge i Meister, 2018, s. 699–700). Ich 
wprowadzenie wymagało jednak szerszej przebudowy systemu energetycznego oraz istotnych 
nakładów finansowych, na co ustawodawca się nie zdecydował. Ostatecznie w zakresie syste-
mu wsparcia dla spółdzielni energetycznych przyjęto rozwiązania odmienne od proponowanych. 
Ocena regulacji obowiązujących została zawarta w dalszej części pracy (podrozdz. IV).

III.	„Spółdzielnia	energetyczna”	–	pojęcie	prawne
Ustawodawca wprowadził pojęcie „spółdzielni energetycznej” do systemu prawa poprzez do-

danie art. 2 pkt 33a uOZE. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że rozwiązania wybrane przez ustawo-
dawcę są wyłącznie w niewielkim stopniu zbieżne z przedstawionymi propozycjami kierowanymi 
przez doktrynę oraz praktykę. Niemniej jednak należy również podkreślić, że przepisy regulujące 
działalność spółdzielni energetycznych są wprowadzane do systemu prawa stopniowo i ten wie-
loletni proces nie został zakończony. W kontekście powyższego szczególnie negatywnie należy 
ocenić fakt, że dotychczas nie uchwalono przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 38c 
ust. 14 uOZE. Przepisy nowelizacji uOZE wprowadzające definicję legalną pojęcia „spółdzielni 
energetycznej” zostały już dwukrotnie uzupełnione o szczegółowe warunki prowadzenia działalności 
przez spółdzielnię energetyczną (w 2018 r. i 2019 r.) – poprzez przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 

energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym – zob. szerzej: Lissoń, 2018, s. 76–78; Derski, 2014, s. 144–145. Przepisy te zostały następnie 
uchylone art. 179 uOZE.
10 Dz. U. 2020, poz. 713, ze zm. 



3030 Tomasz Marzec            Prawne perspektywy rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.2

2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw11, a na-
stępnie regulacje zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw12. Obecnie (kwiecień 2021 r.) w toku prac legislacyj-
nych znajdują się kolejne dwa akty prawne zawierające przepisy regulujące działanie spółdzielni 
energetycznych – ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw13 oraz Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spół-
dzielni energetycznych, który znajduje się obecnie w fazie opiniowania14. 

Zgodnie z zamieszczoną w uOZE definicją legalną, spółdzielnia energetyczna stanowi spół-
dzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników15, której przedmiotem działalności jest wytwarza-
nie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i rów-
noważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby 
własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dys-
trybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

Jak wynika z wykładni językowej definicji legalnej spółdzielni energetycznej, spółdzielnia ener-
getyczna niezależnie od odrębności przewidzianych przez przepisy szczególne, zawsze będzie 
spółdzielnią w rozumieniu prawa spółdzielczego (Bierecki, 2021). Analogicznie jak w przypadku 
spółdzielni rolników, ustawodawca nie planował wprowadzenia regulacji spółdzielni energetycznej 
jako nowego rodzaju osoby prawnej (Bieluk, Doliwa i Jeżyńska, 2020). Jako spółdzielnia w ro-
zumieniu ps, jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie 
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną 
działalność gospodarczą. uOZE wprowadza modyfikacje do tej definicji, przede wszystkim wpro-
wadzając maksymalną liczbę członków spółdzielni energetycznej.

Ustawa precyzyjnie wskazuje również przedmiot działalności spółdzielni energetycznej. 
Polega ona na eksploatacji instalacji OZE w celu produkcji energii wyłącznie na własne potrzeby 
spółdzielni energetycznej i jej członków. Co istotne, ustawa nie wskazuje, że spółdzielnia ener-
getyczna ma prowadzić wyłącznie działalność określoną w art. 2 pkt 33a uOZE. Stąd, podkreślić 
należy, że obok działalności wskazanej w uOZE, spółdzielnia może prowadzić dowolną działalność 
gospodarczą w interesie swoich członków.

W prawie spółdzielczym wyróżnia się poszczególne typy spółdzielni. Kryterium wyodręb-
nienia jest przedmiot działania spółdzielni oraz rodzaj interesu członków w nich zaspokajanego 
(Osajda, 2020). Stąd wskazać należy, że spółdzielnia energetyczna stanowi wyodrębniony przez 
ustawodawcę typ spółdzielni. 

Wyodrębnienie spółdzielni energetycznej jako pojęcia ustawowego, posiadającego definicję 
legalną przez polskiego ustawodawcę stanowi rozwiązanie odmienne od przyjętego w państwach 

11 Dz. U. 2018, poz. 1276.
12 Dz. U. 2019, poz. 1524.
13 Nad projektem nowelizacji, który został 15 kwietnia 2021 r. przyjęty przez Sejm, trwają obecnie prace legislacyjne w Senacie. 
14 Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 
rozliczeń spółdzielni energetycznych, Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341450/katalog/12748914#12748914 (30.04.2021).
15 Dz. U. 2018, poz. 2073.
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członkowskich Unii Europejskiej, w których funkcjonują spółdzielnie energetyczne, takich jak  
Niemcy, Austria, Dania, Francja, Holandia, Szwecja oraz do niedawna Wielka Brytania (Czarnecka 
i Ogłódek, 2020). Spółdzielnie energetyczne w wymienionych państwach prowadzą działalność na 
podstawie ogólnych zasad prawa spółdzielczego obowiązującego w danym państwie (Czarnecka 
i Ogłódek, 2020). Wobec braku odrębnych regulacji dla tego rodzaju podmiotów, tym co je wyodręb-
nia jest przedmiot prowadzonej działalności16. Zaakcentować należy, zróżnicowanie europejskich 
przedsięwzięć wpisujących się w zjawisko community energy, a zatem również spółdzielczości 
energetycznej (Bauwens, Holstenkamp i Gotchev, 2016). Podmioty te prowadziły już działalność 
na długo przed przyjęciem dyrektywy RED II oraz dyrektywy 2019/944.

W przypadku podjęcia inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej jej założyciele w pierw-
szej kolejności powinni dokonać rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą 
wpisania spółdzielni do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS nabędzie ona oso-
bowość prawną (11 § 1 ps). Następnie, po spełnieniu wymogów prawnych określonych w uOZE, 
na wniosek spółdzielni Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zamieszcza 
dane spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych. Zgodnie z art. 38f ust. 2 
uOZE – Spółdzielnia energetyczna może podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych w wy-
kazie spółdzielni energetycznych. Z brzmienia powyższego przepisu należy wyprowadzić wniosek, 
że spółdzielnia (lub spółdzielnia rolników) staje się spółdzielnią energetyczną w rozumieniu uOZE 
z chwilą uzyskania przez nią wpisu w wykazie spółdzielni energetycznych. Należy podkreślić, że 
obecnie w wykazie nie widnieje żadna spółdzielnia energetyczna17. 

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje wyraźnie zarysowany katalog wy-
mogów prawnych, od których spełnienia uzależnione jest czy spółdzielnia zostanie uznana za 
spółdzielnię energetyczną. Odnoszą się one przede wszystkim do: przedmiotu działalności spół-
dzielni; jej struktury członkowskiej; obszaru, na którym prowadzić ma działalność, maksymalnej 
mocy lub wydajności instalacji OZE eksploatowanych przez spółdzielnię, jak również, do relacji 
pomiędzy ilością energii elektrycznej przez spółdzielnię wytwarzaną, a rocznym zapotrzebowa-
niem własnym spółdzielni energetycznej i jej członków na energię elektryczną. W związku z po-
wyższym scharakteryzować można następujące wymogi prawne, które spółdzielnia powinna  
kumulatywnie spełniać:
1) przedmiot działalności spółdzielni energetycznej musi być zgodny z określonym w art. 2 

pkt 33a uOZE;
2) spółdzielnia powinna wytwarzać energię elektryczną lub ciepło, lub biogaz wyłącznie w in-

stalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej 
lub jej członków (art. 38f ust. 1 uOZE);

3) członkowie spółdzielni powinni być przyłączeni do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybu-
cyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybu-
cyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej (art. 2 pkt 33a uOZE);

16 Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii 
Europejskiej. Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. Komandytowa, na zlecenie Ministra Gospodarki. Lipiec 2014, s. 4.
17 Zgodnie z art. 38f ust. 3 uOZE organem odpowiedzialnym za prowadzenie wykazu spółdzielni energetycznych jest Dyrektor Generalny KOWR. KOWR 
umożliwia elektroniczny dostęp do wykazu pod adresem: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne/zatwierdzenie-
-w-wykazie-spoldzielni-energetycznych/wykaz-spoldzielni-energetycznych (30.04.2021).
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4) członkowie tej spółdzielni powinni być przyłączeni do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycz-
nej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej na obszarze jednego operatora 
sieci dystrybucyjnej (dalej: OSD) (art. 38c ust. 1–2 uOZE);

5) spółdzielnia może prowadzić działalność na obszarze wyłącznie gmin wiejskich lub miejsko-
-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej18 oraz maksymalnie na obsza-
rze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą (art. 38e ust. 1 
pkt. 1 uOZE);

6) liczba członków spółdzielni nie może przekroczyć liczby 999 (art. 38e ust. 1 pkt 2 uOZE);
7) w przypadku, gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie energii elektrycz-

nej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii 
powinna umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni 
energetycznej i jej członków, a także nie może przekroczyć 10 MW (art. 38e ust. 1 pkt 3 
lit. a uOZE);

8) w przypadku, gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie ciepła moc osiągalna 
cieplna nie może przekraczać 30 MW (art. 38e ust. 1 pkt 3 lit. b uOZE);

9) w przypadku, gdy przedmiotem działalności spółdzielni jest wytwarzanie biogazu rolniczego 
roczna wydajność wszystkich instalacji nie może przekraczać 40 mln m3 (art. 38e ust. 1 pkt 3 
lit. c uOZE).
Przedstawiona lista wymogów prawnych tworzy obraz spółdzielni energetycznej jako pod-

miotu, na który nałożono liczne ograniczenia w prowadzeniu działalności. Wprowadzone warunki 
prawne nie zostały przez ustawodawcę odpowiednio uzasadnione. Obecny model funkcjonowa-
nia spółdzielni ma na celu ukierunkowanie jej na możliwie najbardziej pełne równoważenie za-
potrzebowania własnego oraz spółdzielców. Koncepcja ta służy przede wszystkim zapobieganiu 
sytuacji, w której operator sieci dystrybucyjnej, na skutek podłączenia spółdzielni o niestabilnym 
profilu wytwarzania energii, musi przeciwdziałać niezbilansowaniu. Oceniając model przyjęty przez 
ustawodawcę, należy skierować postulat ukierunkowania ewentualnych zmian w prawie w taki 
sposób, aby ułatwiać społecznościom lokalnym zakładanie spółdzielni energetycznych.

Ustawodawca w drodze nowelizacji uOZE z dnia 19 lipca 2019 r. wprowadził również prze-
znaczony dla spółdzielni energetycznych mechanizm wsparcia. Jest nim mechanizm rozliczeń 
ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości 
energii elektrycznej pobranej z tej sieci (art. 38c ust. 3 uOZE). Rozliczenia dokonywane są ze 
sprzedawcą, o którym mowa w art. 40 ust. 1a uOZE. W ten sposób spółdzielnia może magazyno-
wać w sieci nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej i odbierać od sprzedawcy 60% nadwyżek 
wytworzonej energii elektrycznej. Przyjęty mechanizm wsparcia wykazuje podobieństwa do syste-
mu opustów, z którego korzystają prosumenci. Zasadnicza różnica polega na mniej korzystnym 
stosunku zwracanej energii (w przypadku prosumentów jest to 70, albo 80%, w zależności od 
mocy instalacji OZE eksploatowanej przez prosumenta – art. 4 ust. 1 uOZE). W doktrynie wska-
zuje się, że mniejsza ilość energii zwracanej spółdzielni energetycznej wynika ze zwiększonych 
kosztów dystrybucji ponoszonych przez sprzedawcę (Czarnecka i Ogłódek, 2020).

18 Chodzi o gminy ujęte jako gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 
ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 443, ze zm.)
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Spółdzielnia, która nie jest spółdzielnią energetyczną w rozumieniu uOZE nie może korzystać 
przewidzianych w ustawie uprawnień, a także z przeznaczonego dla spółdzielni energetycznych  
mechanizmu wsparcia OZE. Z wpisaniem spółdzielni do wykazu spółdzielni energetycznych 
i podjęciem przez nią działalności wiążą się również obowiązki prawne, jakie mają względem niej 
pozostali uczestnicy rynku energetycznego, co znacznie ułatwia jej prowadzenie działalności. 
W tym zakresie wspomnieć należy przede wszystkim o wyrażonych wprost w art. 38d uOZE obo-
wiązkach OSD, z którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna. OSD zobowiązany 
jest do zawarcia ze spółdzielnią energetyczną umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której 
mowa w art. 5 pe oraz do zawarcia lub modyfikacji uprzednio zawartej umowy ze sprzedawcą zo-
bowiązanym, celu umożliwienia dokonywania przez niego rozliczeń ze spółdzielnią energetyczną.

Z uwagi na wielość zagadnień technicznych związanych z wprowadzonym systemem rozliczeń 
ze sprzedawcą zobowiązanym, art. 38c ust. 14 uOZE zobowiązuje ministra właściwego do spraw 
klimatu, aby w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia 
uregulował szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz 
bilansowania ilości energii w systemie rozliczeń, szczegółowy sposób ich dokonywania, a także 
zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycz-
nymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną, jak również 
szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej. 

Jak zostało już wskazane, projekt tego rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie opi-
niowania. W doktrynie sformułowano ocenę, że dokument ten zostanie przyjęty w stosunkowo 
krótkim czasie (Czarnecka i Ogłódek, 2020). Należy jednak zauważyć, że prace legislacyjne nad 
przepisami wykonawczymi znacznie się przedłużają. Procedowany obecnie dokument stanowi 
drugi projekt. Pierwotnie, w dniu 15 maja 2020 r. do konsultacji publicznych trafił Projekt rozpo-
rządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania da-
nych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych19, jednakże prace nad nim zostały 
porzucone. Przedłużający się proces uchwalania przepisów wykonawczych znacznie utrudnia po-
wstanie spółdzielni energetycznych. Potencjalni założyciele nie są w stanie opracować rozwiązań 
technicznych zgodnych z przepisami regulującymi szczegółowo zasady rozliczeń ze sprzedawcą 
zobowiązanym. Na podstawie przebiegu dotychczasowych prac legislacyjnych można spodziewać 
się, że wspomniane przepisy wykonawcze nie zostaną uchwalone w krótkim czasie.

IV.	Ocena	obowiązujących	przepisów
Jak wynika z analizy przepisów uOZE ustawodawca przyjął koncepcję wprowadzenia spół-

dzielni energetycznych do systemu prawa, która nie była wzorowana na rozwiązaniach dotychczas 
funkcjonujących w państwach członkowskich UE. Należy zaznaczyć, że wybór odmiennego modelu 
prowadzenia działalności przez spółdzielnie energetyczne było celowym działaniem ustawodaw-
cy. Ustawodawca pominął wnioski wypływające z dostępnych analiz oraz postulatów doktryny, 
które jednoznacznie wiązały powstawanie nowych spółdzielni energetycznych w Niemczech 
z systemem feed-in tariff (Frąckowiak i Szambelańczyk, 2015). Obecnie w Niemczech opisany 
system wsparcia nie obejmuje już spółdzielni energetycznych. Jednakże doktryna jest zgodna, że 

19 Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spół-
dzielni energetycznych, Pozyskano z: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333808/katalog/12687349#12687349 (30.04.2021).
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to właśnie ten system, działający na przestrzeni lat stoi w dużej mierze za sukcesem spółdzielni 
energetycznych w tym państwie (Klagge i Meister, 2018, s. 698). Odnosząc te fakty do modelu 
przyjętego w Polsce – ustawodawca nie wprowadził jak dotąd alternatywnego systemu wsparcia, 
który doprowadziłby do licznego powstawania spółdzielni energetycznych.

Należy jednak zaznaczyć, że przyjęty w Polsce model funkcjonowania spółdzielni energe-
tycznych odpowiada charakterystyce „społeczności energetycznej działającej w zakresie energii 
odnawialnej” zdefiniowanych w dyrektywie RED II. W uzasadnieniu do projektu ustawy noweli-
zującej uOZE z dnia 19 lipca 2019 r. wprost wskazano, że przepisy te wprowadzane są jako in-
strument realizacji celów wymienionych w dyrektywie RED II20. 

Ponadto spółdzielnia energetyczna w rozumieniu uOZE wpisuje się także w definicję „obywa-
telskich społeczności energetycznej” określonej w art. 2 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego ener-
gii elektrycznej (dalej: dyrektywa 2019/944). „Obywatelska społeczność energetyczna” to pojęcie 
podobne do społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej. Zasadniczą 
różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest szczegółowo przedstawiony przedmiot działalności obywa-
telskiej społeczności energetycznej, która może zajmować się wytwarzaniem, w tym ze źródeł 
odnawialnych, dystrybucją, dostawami, zużywaniem, agregacją lub magazynowaniem energii, 
świadczeniem usług w zakresie efektywności energetycznej lub ładowania pojazdów elektrycznych 
lub świadczeniem innych usług energetycznych swoim członkom lub udziałowcom.

Jak wynika z przytoczonej definicji obywatelskich społeczności energetycznych, podmioty 
te mogą zajmować się dystrybucją wytworzonej energii. Na podstawie art. 22 dyrektywy RED II 
państwa członkowskie powinny zapewnić, aby społeczności energetyczne działające w zakresie 
energii odnawialnej miały prawo do produkcji, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii 
odnawialnej. Spółdzielnia energetyczna w polskim systemie prawa ma de lege lata znacznie 
bardziej ograniczony przedmiot działalności, niż wskazano w dyrektywach. Przyjęte rozwiązania 
ustawowe należy ocenić negatywnie. Skutkuje to zmniejszeniem grupy podmiotów potencjalnie 
zainteresowanych założeniem spółdzielni. Pełna implementacja dyrektyw Unii Europejskiej wy-
maga od polskiego ustawodawcy działań kompleksowych w kierunku transformacji systemu ener-
getycznego w kierunku energetyki rozproszonej. Dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie 
do promowania i ułatwiania rozwoju energetyki obywatelskiej. Wprowadzone rozwiązania prawne 
należy ocenić jako niedostatecznie efektywne. Niezbędne jest także utworzenie systemu wsparcia 
zawierającego instrumenty zachęcające do zakładania spółdzielni energetycznych.

Prawna ocena polskiego modelu spółdzielni energetycznej nie może być jednak jednoznacz-
nie negatywna. Spółdzielnia energetyczna w rozumieniu uOZE wpisuje się w podstawowe zasady 
spółdzielcze, a także realizuje główne założenia energetyki obywatelskiej. Dzięki systemowi rozli-
czeń prosumenckich spółdzielnia ma możliwość „magazynowania” energii elektrycznej w sieci oraz 
ma zapewnione połączenie z siecią dystrybucyjną, co gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne 
spółdzielców. Podmiot prawny funkcjonujący zgodnie z założeniami ustawowymi jest pomyślany 
jako inicjatywa długofalowa, oparta na stabilnej strukturze członkowskiej.

Niezależnie jednak od co do zasady pozytywnej oceny tego modelu, wyrażonej także przez 
doktrynę (Czarnecka i Ogłódek, 2020), należy podkreślić, że na terenie Polski nie podjęła jak 
20 Druk nr 3656 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. 
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dotąd działalności żadna spółdzielnia energetyczna. W literaturze naukowej oraz na portalach 
internetowych branży OZE21 szeroko opisywano pierwszą w Polsce inicjatywę założenia spół-
dzielni energetycznej, zapoczątkowaną roku 2013, jeszcze przed wprowadzeniem pojęcia „spół-
dzielni energetycznej” do systemu prawa (Błażejowska i Gostomczyk, 2018, s. 26). Spółdzielnia 
miała zrealizować inwestycję budowy zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych, znajdujących 
się w czterech sąsiadujących ze sobą gminach. Zaplanowano inwestycję na szeroką skalę, gdyż 
łączny koszt pierwszego etapu inwestycji wyceniono na 150 mln zł22. Planowany model prowa-
dzenia działalności został opracowany jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji uOZE wpro-
wadzającej przepisy regulujące spółdzielnię energetyczną, zatem projekt ten znacznie różnił się 
od inicjatyw powstających na podstawie obowiązującego prawa. Spółdzielnia „Nasza Energia” nie 
rozpoczęła jednak prowadzenia działalności. Jako powód niepowodzenia przedsięwzięcia wska-
zuje się zmiany prawne w systemie wsparcia OZE, które nastąpiły podczas realizacji inwestycji 
(Dyląg, Kassenberg i Szymalski, 2019, s. 75).

W celu określenia przyczyn, dla których nie powstała jeszcze na terenie Polski żadna spół-
dzielnia energetyczna w rozumieniu uOZE, należy skonfrontować polskie uwarunkowania instytu-
cjonalno-prawne z przeszkodami w powstawaniu spółdzielni energetycznych, zidentyfikowanymi 
w literaturze. Do najbardziej istotnych barier w tym zakresie zaliczono (Soeiro i Dias, 2019a):
1) ograniczone możliwości pozyskiwania kapitału,
2) trudności w dostępie do rynku energetycznego,
3) ograniczony dostęp do transparentnych informacji i praktyk (know-how),
4) uprzywilejowana pozycja dużych podmiotów rynkowych,
5) trudności w dostępie do nieruchomości, na których miałyby zostać posadowione instalacje OZE.

Odnosząc powyższy katalog trudności, z którymi mierzyć muszą się założyciele spółdzielni 
energetycznych w Polsce, przede wszystkim należy wskazać na wysokie koszty inwestycyjne 
(Błażejowska i Gostomczyk, 2018, s. 27). Przyjęty model funkcjonowania spółdzielni energetycz-
nych w Polsce, oparty na rozliczeniach w systemie prosumenckim skutkuje znacznie zmniejszonym 
zainteresowaniem tego typu przedsięwzięciami ze strony podmiotów dysponujących kapitałem. 
Doświadczenia niemieckie wskazują, że tego typu uczestnicy rynku zainteresowani są przede 
wszystkim inwestycjami nastawionymi na osiągnięcie zysku (Klagge i Meister, 2018, s. 698). Brak 
zaangażowania dużych przedsiębiorców pozwala w większym stopniu zachować prawdziwie 
spółdzielczy charakter tych przedsięwzięć, jednak utrudnia pozyskanie niezbędnego kapitału.

Przyjęcie przez ustawodawcę wymogu, aby łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich 
instalacji odnawialnego źródła energii eksploatowanych przez spółdzielnię elektryczną umożliwiała 
pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej człon-
ków skutkuje koniecznością zachowania dużej staranności na etapie koncepcyjnym inwestycji. 
Przyjęcie przez ustawodawcę takiego rozwiązania należy ocenić krytycznie, gdyż jest to jedna 
z najbardziej poważnych barier rozwoju spółdzielni energetycznych. Wydaje się, że uzależnienie 
uzyskania przez spółdzielnię statusu spółdzielni energetycznej od spełnienia tak rygorystycznie 
określonego wymogu podyktowane jest interesem operatorów sieci, którym podmiot w rodzaju 

21 Spółdzielnia Nasza Energia. Powstaje pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna! Pozyskano z: https://www.gramwzielone.pl/bioenergia/11409/
spoldzielnia-nasza-energia-powstaje-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna (30.04.2021).
22 Spółdzielnia energetyczna k. Zamościa. Pozyskano z: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/spoldzielnia-energetyczna-k-zamoscia/ 
(12.05.2021).
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spółdzielni o nieprzewidywalnym zapotrzebowaniu na energię oraz niestabilnej produkcji energii 
utrudniałby bilansowanie systemu elektroenergetycznego.

Czynnikiem znacznie utrudniającym powstawanie nowych spółdzielni energetycznych jest 
fakt, że do opracowania koncepcji prowadzenia działalności przez ten podmiot niezbędna jest 
fachowa wiedza lub korzystanie z usług podmiotów profesjonalnych. W celu zaplanowania inwe-
stycji w taki sposób, aby spełnić określony w uOZE 70% próg, założyciele powinni kompleksowo 
przeanalizować historyczne zapotrzebowanie spółdzielców, a także oszacować, jak w przyszłości 
kształtować się będzie zapotrzebowanie spółdzielni oraz spółdzielców na energię elektryczną. 
W tym zakresie niezbędne jest wykonanie prognozy wydajności projektowanej instalacji OZE. 
W literaturze dostępne są symulacje hipotetycznych wariantów wzajemnych relacji pomiędzy za-
potrzebowaniem spółdzielców na energię elektryczną a prognozowaną efektywnością instalacji 
OZE (Jasiński, Kozakiewicz i Sołtysik, 2021). Analiza dostępnych badań prowadzi do wniosku, 
że koncepcja wytwarzania energii na własne potrzeby spółdzielni oraz jej członków wymaga pro-
fesjonalnej wiedzy. Z dostępnych badań dotyczących niemieckich  spółdzielni wynika natomiast, 
że opierają się one w dużej mierze na nieodpłatnej pracy ich członków (Klagge i Meister, 2018, 
s. 705). Powyższe prowadzi do wniosku, że polskie spółdzielnie energetyczne mogą mieć trudności 
w pozyskaniu środków na opłacenie profesjonalnych usług na etapie planowania przedsięwzięcia.

W Polsce po wprowadzeniu pojęcia „spółdzielni energetycznej” do uOZE pojawiły się dwie 
inicjatywy założenia spółdzielni energetycznych – w gminie Serock (Spiller, 2021) (województwo 
mazowieckie) oraz w gminie Tuczna23 (województwo lubelskie). Przedsięwzięcia te są obecnie na 
etapie pozyskiwania potencjalnych spółdzielców oraz opracowywania koncepcji działalności. W obu 
przypadkach podmiotem inicjującym założenie spółdzielni jest gmina. Projekty te łączy również 
zaangażowanie Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego24 jako 
podmiotu oferującego niezbędny know-how25. Powyższe przykłady potwierdzają, że założenie 
spółdzielni energetycznej w rozumieniu uOZE wymaga wiedzy, wiedza ta może być zaś dostar-
czona przez profesjonalne podmioty funkcjonujące na rynku.

W związku z występującymi trudnościami potencjalnych założycieli spółdzielni energetycz-
nych w pozyskaniu kapitału oraz usług eksperckich, należy sformułować postulat wypracowania 
dedykowanych spółdzielniom instrumentów wsparcia. Instrumenty te powinny obejmować dwa 
najważniejsze obszary. Niezbędne jest przede wszystkim upowszechnianie informacji o możli-
wościach rozwoju energetyki obywatelskiej. Tego typu działalność wykonywana jest przez orga-
nizacje pozarządowe oraz beneficjentów programów grantowych. W celu ułatwienia powstawania 
spółdzielni energetycznych kluczowe znaczenie ma również zapewnienie podmiotom zaintereso-
wanym założeniem spółdzielni niezbędnej pomocy eksperckiej. 

W tym kontekście niezwykle pozytywnie należy ocenić uruchomiony 30 marca 2021 r. projekt 
pt.: „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii – Renew(able) your Region 

23 Druga taka inicjatywa w Polsce. Gmina Tuczna stawia na spółdzielczą zieloną energię. Pozyskano z: https://radio.lublin.pl/2021/02/druga-taka-
-inicjatywa-w-polsce-gmina-tuczna-stawia-na-spoldzielcza-zielona-energie/ (30.04.2021). 
24 Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Pozyskano z: https://stowarzyszenie-zmijewski.pl/ (30.04.2021). 
25 Inauguracja przez Pana Ministra Ireneusza Zyskę pełnomocnika ds. OZE, innowacyjnego partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju OZE poprzez 
spółdzielnię energetyczną. Pozyskano z: https://stowarzyszenie-zmijewski.pl/pl/inauguracja-przez-pana-ministra-ireneusza-zyske-pelnomocnika-ds-
-oze-innowacyjnego-partnerstwa-na (30.04.2021). 



3737 Tomasz Marzec            Prawne perspektywy rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.2

– RENALDO”26. Projekt ten, realizowany na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju ma na celu 
udzielenie wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania do założenia pierwszych, pilotażowych 
spółdzielni energetycznych w 6 gminach na terenie województw kujawsko-pomorskiego i podla-
skiego. W ramach jego realizacji nastąpić ma transfer wiedzy, przekazywanej przez niemieckie 
podmioty mające doświadczenie w realizacji projektów z zakresu spółdzielczości energetycznej. 
Należy przy tym zaakcentować duże znaczenie spółdzielni energetycznych dla rozwoju niemieckich 
terenów wiejskich oraz wysoki poziom technologiczny i organizacyjny tych podmiotów (Suchoń, 
2019). Efektywne wsparcie dla spółdzielni energetycznych w tym obszarze docelowo powinno 
się sprowadzać do zapewnienia dostępnych nieodpłatnie konsultacji ekspertów działających 
w ramach organizacji pozarządowych lub instytutów badawczych, którym zapewnione zostanie 
odpowiednie finansowanie.

Drugi postulat efektywnego wsparcia dla spółdzielni energetycznych odnosi się do koniecz-
ności ułatwienia potencjalnym spółdzielniom pozyskiwania kapitału. Obecnie dostępne są źródła 
dofinansowania nowych inwestycji OZE i powiązanych z nimi sieci, realizowane w ramach szeregu 
projektów przeznaczonych dla różnych grup beneficjentów. Programy te dedykowane są nie tyl-
ko osobom fizycznym, lecz także osobom prawnym, a także określonym grupom, jak np. rolnicy 
indywidualni w przypadku programu Agroenergia (Stryjecki i in., 2020, s. 66–70). Jednostką rea-
lizującą program wsparcia mógłby zostać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który obecnie dysponuje środkami finansowymi przyznawanymi w ramach dofinanso-
wania projektów pozytywnie oddziałujących na środowisko. Obecnie brak źródeł dofinansowania 
przeznaczonych specjalnie dla spółdzielni energetycznych jest ich istotną barierę rozwoju.

V.	Podsumowanie
Pomimo kompleksowego prawnego uregulowania warunków prowadzenia działalności przez 

spółdzielnię energetyczną, w Polsce nie funkcjonuje obecnie żaden tego typu podmiot. Taki stan 
faktyczny wynika z istnienia szeregu barier utrudniających zainteresowanym lokalnym społecz-
nościom założenie spółdzielni energetycznej w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
na własne potrzeby. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wymóg ustawowy łącznej mocy 
zainstalowanej wszystkich instalacji OZE eksploatowanych przez spółdzielnię, która ma umoż-
liwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% własnych potrzeb spółdzielni energetycznej i jej 
członków. Konsekwencją powyższego jest konieczność poniesienia przez spółdzielców wysokich 
kosztów inwestycji, zanim utworzona spółdzielnia będzie mogła zostać uznana za spółdzielnię 
energetyczną.

W odróżnieniu od niemieckiego systemu wsparcia spółdzielni energetycznych, który pierwot-
nie oparty był na systemie taryf gwarantowanych, polski ustawodawca przyjął prosumencki mo-
del wsparcia spółdzielni energetycznych, umożliwiający „magazynowanie” w sieci dystrybucyjnej 
nadwyżek wytworzonej energii, która nie została skonsumowana przez spółdzielców. W ramach 
oferowanego spółdzielniom systemu rozliczeń, energia wprowadzona do sieci dystrybucyjnej jest 
następnie oddawana spółdzielni i jej członkom w stosunku ilościowym 1 do 0,6. W związku z pro-
sumenckim modelem prowadzenia działalności, spółdzielnia energetyczna nie może sprzedawać 

26 Rusza projekt wsparcia dla pilotażowych spółdzielni energetycznych. Pozyskano z: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rusza-projekt-wsparcia-dla-
-pilotazowych-spoldzielni-energetycznych (30.04.2021).
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wytworzonej energii poza spółdzielnią. Powyższe skutkuje mniejszym zainteresowaniem inicjaty-
wami założenia spółdzielni energetycznej ze strony dysponujących kapitałem podmiotów nasta-
wionych na osiągnięcie zysku.

Należy również zaakcentować, że obowiązujący model funkcjonowania spółdzielni energe-
tycznej, szczególnie system rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym cechuje się dużą zawiłością. 
Ponadto obecnie (kwiecień 2021 r.) nie zostały uchwalone przepisy wykonawcze mające szcze-
gółowo regulować system rozliczeń, co może dodatkowo zniechęcać potencjalnych założycieli 
spółdzielni energetycznej.

Odnosząc regulację spółdzielni energetycznej wprowadzoną do uOZE do prawa Unii 
Europejskiej, odpowiada ona definicji społeczności energetycznej działającej w zakresie energii 
odnawialnej uregulowanej w dyrektywie RED II. Z założenia ma ona stanowić podmiot prawny 
prowadzący działalność długofalową, opartą na stabilnej strukturze członkowskiej. Z uwagi na po-
wyższe, wpisuje się w założenia budowy systemu energetycznego opartego w większym stopniu 
na obywatelskiej energetyce rozproszonej Negatywnie ocenić należy jednak brak instrumentów 
zachęcających do zakładania spółdzielni energetycznych. W celu ułatwienia potencjalnym zało-
życielom spółdzielni energetycznych przezwyciężenia barier wymienionych w niniejszej pracy, 
należy wprowadzić instrumenty wsparcia obejmujące źródła finansowania, a także metody trans-
feru i upowszechniania wiedzy specjalistycznej niezbędnej przy zakładaniu spółdzielni energe-
tycznej, która powinna odpowiadać wymogom wskazanym w ustawie o odnawialnych źródłach 
energii.  Jako jednostkę mogącą realizować program należy wskazać Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obecnie wykonuje liczne zadania związane z dofinanso-
waniem inwestycji w odnawialne źródła energii.
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Streszczenie
Artykuł ten analizuje rolę spółdzielni energetycznych, a szczególnie obywatelskich spółdzielni 
energetyczkach w procesie transformacji energetycznej, tzw. Energiewende, w Niemczech. W tym 
celu najpierw następuje dokładna definicja tego pojęcia i naszkicowanie aktualnej sytuacji tych-
że spółdzielni w kontekście historii spółdzielczości w Niemczech. Potem zostają przedstawione 
aktualne ramy prawne obowiązujące dla spółdzielni energetycznych w RFN oraz jej wewnętrzne 
struktury działania oparte na tzw. zasadach spółdzielczych. Artykuł zwraca uwagę na bezpośred-
nie powiązanie pomiędzy tymi zasadami a pozytywnym rozwojem spółdzielni energetycznych 
w Niemczech, wskazując na społeczny wymiar spółdzielczości. Potem następuje kategoryzacja 
spółdzielni energetycznych i bardziej detaliczny opis trzech ich najczęściej występujących form.

Słowa	kluczowe:	transformacja energetyczna w Niemczech; obywatelskie spółdzielnie energe-
tyczne w Niemczech.

JEL: K32

I.	 Wprowadzenie
Konsekwencją katastrofy nuklearnej w Fukushimie w 2011 r. było wprowadzenie przez nie-

miecki rząd radykalnej zmiany polityki klimatycznej i energetycznej, która opiera się głównie na 
dwóch filarach: po pierwsze na całkowitym wycofaniu się z energii jądrowej do roku 2022 poprzez 
13. nowelizację ustawy o energii atomowej1 oraz na znacznym przyspieszeniu odejścia od paliw 
kopalnych i ekspansji energii odnawialnych (Ludwigs, 2016, s. 1). Ta zmiana paradygmatu w polityce 

* Doktorantka, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Planistycznego (IUP) przy Westfalskim Uniwersytecie 
Wilhelma w Monastyrze; absolwentka prawa Uniwersytetu Kolońskiego; pracuje w ramach projektu „Ariadne” wspieranego przez niemieckie Federalne 
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych analizującym środki polityczne do efektywnego przeprowadzenia transformacji energetycznej; adres e-mail: 
eva.maria.thierjung@uni-muenster.de, ORCID: 0000-0002-8818-8516.
1 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes, z. dnia 31.07.2011, BGBl. I 2011, s. 1704.
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energetycznej jest opisywana tzw. pojęciem Energiewende, czyli transformacją energetyczną2. 
Takie całościowe przekierunkowanie sektora energetycznego ku energetyce niskoemisyjnej wy-
maga przebudowy dotychczas istniejącego scentralizowanego systemu zdominowanego przez 
duże przedsiębiorstwa energetyczne na system bardziej zdecentralizowany, czyli składający się 
w dużej mierze z małych jednostek charakteryzujących się dużą bliskością pomiędzy miejscem 
konsumpcji a miejscem produkcji energii oraz możliwością osiągnięcia równowagi pomiędzy za-
potrzebowaniem na energię a jej produkcją na poziome lokalnym, tj. w ramach określonej, małej 
komórki (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V., 2020, s. 25). Operatorami 
takich instalacji są głównie osoby prywatne, działające jako samodzielne jednostki bądź wspól-
nie w różnych formach zrzeszeń obywatelskich. Transformacja energetyczna to w związku z tym 
w dużej mierze transformacja roli obywatela w systemie zaopatrzenia w energię z pasywnego 
konsumenta na członka z czynnym udziałem3. Z tego względu pojęcia „transformacji energetycznej 
w Niemczech” i „energii obywatelskiej” (Bürgerenergie) są ze sobą mocno powiązane, podobnie 
jak cel utrzymania różnorodności podmiotów przy wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE zapisa-
ny w § 2 ust. 3 zd. 3 w ustawie o energii odnawialnej4 (Kahla, Holstenkamp, Müller i Degenhart, 
2017, s. 5). Znaczącą rolę w czynnym zaangażowaniu w produkcję energii, szczególnie elektrycz-
nej, odgrywają w Niemczech, obok pojedynczych jednostek, zrzeszenia obywatelskie w formach 
obywatelskich spółdzielni energetycznych.

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie w pierwszej kolejności naszkicowanie aktu-
alnego status quo obywatelskich spółdzielni energetycznych w Niemczech na tle krótkiego zary-
su historycznego, po czym przedstawienie ich charakteru prawnego oraz obwiązujących je ram 
prawnych. Na podstawie tych wstępnych uwag nastąpi szczegółowe przedstawienie udziału, który 
spółdzielnie energetyczne odgrywają w ramach transformacji energetycznej i wskazanie odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego właśnie ta forma prawa jest adekwatna do wyzwań, które towarzyszą 
ww. przebudowie systemu zaopatrzenia w energię, głównie energię elektryczną.

II.	Status quo	w	kontekście	historycznym	idei	spółdzielczości	
w	Niemczech

Spółdzielczość w Niemczech posiada długą tradycję, która sięga XIX wieku. Ma ona głów-
nie dwóch prekursorów: Friedricha Wilhelma Raiffeisena (1818–1888) i Hermanna Schulze- 
-Delitzscha (1808–1883). Początki działalności Raiffeisena sięgają roku 1847, kiedy to z powo-
du nieurodzaju warunki do życia w regionie Westerwald, gdzie był burmistrzem, były bardzo złe 
(Wertenbuch, 2018, s. 1380). Raiffeisen wielokrotnie zawracał się do władz prowincji nadreńskiej 
w Koblencji o pomoc, w związku z czym przekazano mu sto buszli mąki z magazynów państwo-
wych (Wertenbuch, 2018, s. 1380). Miała być ona jednak wydawana ludności potrzebującej tylko 
w zamian za gotówkę; warunek ten był dla ludzi tych ale nie do spełnienia (Wertenbuch, 2018, 
s. 1380). Raiffeisenowi udało się doprowadzić do sytuacji, gdzie zamożni mieszkańcy zapłacili 

2 Szerzej na temat pojęcia „Energiewende“ zob. Dernbach, 2015, s. 23–35.
3 Tak też: Komisja Europejska w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Region oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
„Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”, Bruksela, dnia 25.02.2015 r., COM 
(2015) 80 final, s. 2.
4 Ustawa „Erneuerbare-Energien-Gesetz, z dnia 21.07.2014 (BGBl. I s. 1066), ostatni raz zmieniona przez art. 1 ustawy z dnia 21.12.2020 (BGBl. I 
s. 3138)” (tłumaczenie własne).
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za całą mąkę, natomiast potrzebujący obywatele otrzymali swoje racje żywnościowe w zamian 
za podpisanie weksla, który odraczał płatność na późniejszy termin i przewidywał niskie odsetki 
(Wertenbuch, 2018, s. 1380). Opierając się na tym systemie, Raiffeisen założył tzw. Weyerbuscher 
Brodverein, za pośrednictwem którego po zakończeniu państwowego wsparcia nadal kupował 
żywność przy pomocy zamożnych mieszkańców, a ubogim dawał możliwość odroczenia płatności 
w zamian za niskie odsetki (Wertenbuch, 2018, s. 1380). Z tego zrzeszenia powstało w 1862 r. 
w Anhausen w Westerwaldzie towarzystwo pożyczkowe, które uważa się za pierwszą spółdzielnię 
pożyczkową w Niemczech (Wissenschaftlicher Dienst, 2018, s. 8). 

Mniej więcej w tym samym czasie Hermann Schulze-Delitzsch rozpoczął akcję pomocy dla 
potrzebujących rzemieślników – w 1849 r. założył „Stowarzyszenie Szewców” (Wissenschaftlicher 
Dienst, 2018, s. 6). To stowarzyszenie zrzeszające niezależnych szewców prowadzących własną 
działalność gospodarczą w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych poprzez wspólne zakupy bez 
rezygnacji z prowadzenia w dalszym ciągu swoich przedsiębiorstw uznaje się za akt założycielski 
systemu spółdzielczego (Wissenschaftlicher Dienst, 2018, s. 6 f.).

Obecnie spółdzielnie również stanowią ważną część niemieckiego systemu gospodarcze-
go (Wissenschatlicher Dienst, 2018, s. 18), mimo że liczba działalności gospodarczych w for-
mie spółdzielni, w wyniku postępującego procesu koncentracji i kurczenia się, spadła z około 
26 000 w 1950 r. (Wissenschaftlicher Dienst, 2018, 18) na 6 871 w roku 2021, system spółdziel-
czy zrzeszający 22,7 mln członków5 jest formą organizacji gospodarczej o największej liczbie 
członków w RFN (Wissenschatlicher Dienst, 2018, s. 18). Statystycznie co czwarty obywatel 
jest członkiem spółdzielni6. Spółdzielnie energetyczną stanowią 12% wszystkich spółdzielni 
(aktualnie ich liczba wynosi 835)7. Liczba ich członków wynosi 200 000, z tego 95% to osoby 
fizyczne, 2% banki i przedsiębiorstwa, 2% rolnicy i 1% gminy8. Spółdzielnie te obracają 1 mld €, 
a ich inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) wynoszą 2,7 mld €, natomiast ich udział 
w produkcji prądu z OZE wynosi 3,5%9. W związku z faktem, że ogromna większość członków 
spółdzielni energetycznych w Niemczech to osoby fizyczne, są one często opisywane mia-
nem obywatelskich spółdzielni energetycznych, choć pojęcie to jako takie w prawie niemieckim 
nie występuje. Jest ono więc tylko opisem pewnego fenomenu społeczno-ekonomicznego,  
a nie terminem prawnym.

III.	Charakter	prawny	spółdzielni	w	Niemczech	 
i	jej	struktura	wewnętrzna

Spółdzielnia energetyczna w Niemczech nie jest odrębnie zdefiniowanym podmiotem praw-
nym i nie posiada własnych regulacji prawnych, działa według norm obowiązujących ogólnie 
dla spółdzielni. Spółdzielnia według niemieckich przepisów nie jest spółką osobową w rozumie-
niu § 705 niemieckiego kodeksu cywilnego10 ani spółką handlową w sensie stricte tego słowa 

 5 Dane według https://www.dgrv.de/der-verband/, ostatni raz uaktywniony: 02.05.2021.
 6 Ibidem.
 7 Ibidem.
 8 Ibidem.
 9 Ibidem. 
10 Ustawa „Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) w wersji opublikowanej dnia 02.01.2002 (BGBl. I s. 42, 2909; 2003 I s. 738), ostatni raz zmieniona przez 
art. 3 ustawy z dnia 24.05.2016 (BGBl. I s. 1190)” (tłumaczenie własne).
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znaczeniu według niemieckiego kodeksu handlowego11, a stowarzyszeniem wspierającym rozwój 
(tzw. Förderverein) regulowanym przez ustawę o spółdzielniach12 (Althanns, 2012, s. 37). Poprzez 
wpis do rejestru spółdzielni staje się ona osobą prawną (§ 17 GenG) (Althanns, 2012, s. 37). 

Aby założyć spółdzielnie wystarczy trzech członków, którymi mogą być, o ile statut danej 
spółdzielni nie ustanawia ustępstwa od ogólnych regulacji ustawodawczych, wszystkie podmioty 
prawne, czyli zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, stowarzyszenia niebędące osobami prawny-
mi oraz wspólnoty mieszkaniowe i wspólnoty spadkobierców (Althanns, 2012, s. 37). Członkami 
spółdzielni mogą być zatem również osoby prawne prawa publicznego, czyli gminy i powiaty 
(Althanns, 2012, s. 37). Ewentualne restrykcje związane z ich przystąpieniem nie wynikają z ustawy 
o spółdzielniach, a z przepisów gminnych i powiatowych, które to z kolei w zasadzie wymagają, 
aby odpowiedzialność danego samorządu była ograniczona kwotowo (Althanns, 2012, s. 37). 
W konsekwencji powiaty i gminy mogą być członkami tylko takich spółdzielni, w których w za-
sadzie stanowiony obowiązek do dodatkowej wpłaty w przypadku niewypłacalności spółdzielni 
(§ 105 GenG) został poprzez statut zniesiony bądź ograniczony na pewną kwotę (Althanns, 2012, 
s. 37). Struktura wewnętrzna spółdzielni według niemieckiego ustawodawstwa odzwierciedla 
jej naturę prawną. Posiada ona z reguły zarząd (Vorstand), który, jeżeli liczba członków prze-
kracza dwudziestu, składa się z co najmniej z dwóch osób i jest wybierany i powoływany przez 
walne zgromadzenie lub radę nadzorczą (§§ 24 ust. 2, 3 i 36 ust. 1, 3 GenG) (Althanns, 2012, 
s. 37). Jeżeli spółdzielnia liczy więcej niż dwudziestu członków, musi posiadać radę nadzorczą 
(Aufsichtsrat) składającą się z co najmniej z trzech członków, którzy muszą być wybierani przez 
walne zgromadzenie (Generalversammlung) (Althanns, 2012, s. 37). Ta struktura orangów spół-
dzielczych odpowiada strukturze właściwej dla spółki akcyjnej (Aktiengesellschaft, AG). Głównym 
organem jest jednak walne zgromadzenie, w ramach którego członkowie spółdzielni decydują 
o przeznaczeniu zysku oraz o zmianach w statucie spółdzielczym (Althanns, 2012, s. 37). Do za-
dań walnego zgromadzenia zaliczają się udzielenie absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej 
oraz wybór tych organów (Althanns, 2012, s. 37). 

Działanie tych organów opiera się w dużej mierze na tzw. zasadach spółdzielczych, które 
mają swoje zakorzenienie w idei spółdzielczości, ta z kolei jest jednym z głównych powodów, dla 
których spółdzielnie energetyczne w Niemczech są tak ściśle łączone z transformacją energe-
tyczną i energią lokalną13. Specyfika spółdzielni polega na tym, że jest ona prawnie uregulowaną 
formą działalności gospodarczej, którą kierują, w odróżnieniu od innych form biznesowych, pewne 
zasady wykraczające ponad te związane z konkretną działalnością gospodarczą (Debor, 2014, 
s. 3). Zarówno Raiffeisen, jak i Schulze-Delitzsch widzieli w spółdzielczości nie tylko formę zrze-
szenia w celu zaspokojenia pilnych potrzeb finansowych i ekonomicznych, lecz także sposób na 
wspólne podjęcie się społeczno-politycznych zadań edukacyjnych i rozwojowych bez potrzeby 
pomocy od zewnątrz (Althanns, 2012, s. 36). Takie pojęcie „spółdzielczości” samo przez się wa-
runkuje działanie spółdzielni na wartościach wykraczających poza korzyści ekonomiczne, a zatem 
też kierowanie się w kwestiach zarządzania inną logiką niż konwencjonalne przedsiębiorstwa 

11 Ustawa „Handelsgesetzbuch w poprawionej wersji opublikowanej w Bundesgesetzblatt część III, numer pozycji 4100-1, ostatni raz zmieniona przez 
art. 11 ustawy z dnia 03.06.2021 (BGBl. I s. 1534)” (tłumaczenie własne).
12 Ustawa „Genossenschaftsgesetz w wersji opublikowanej dnia 16.10.2006 (BGBl. I s. 2230), ostatni raz zmieniona przez art. 20 ustw. z dnia 03.06.2021 
(BGBl. I s. 1534)” (tłumaczenie własne).
13 Szerzej o energii lokalnej: Szyrski, 2019. 
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sektora energetycznego (Debor, 2014, s. 3). Nadaje to spółdzielni pewien wymiar społeczny, który 
zdaje się być szczególnie cenny w kontekście zaspokajania potrzeb społecznych powiązanych 
z technologiami energii odnawialnej, a w konsekwencji – realizacji transformacji energetycznej 
(Debor, 2014, s. 3). 

Podstawą tego jest przekonanie, że „to, co nie jest możliwe dla jednostki, wielu może osiąg-
nąć [...]”14, a więc założenie, że w prawdzie (słabe) pojedyncze jednostki mają mocno ograniczone 
możliwości, są one jednak w stanie zwiększyć swoją wydajność i osiągnięcia poprzez wspólne 
działanie i w ten sposób zachować swoją niezależność (Kluth, 2017, s. 109). Działanie spółdziel-
cze ma więc od początku również na celu wzajemną pomoc bez angażowania osób trzecich, jak 
np. państwa czy banków (Kluth, 2017, s. 109). Z tego przeświadczenia wynika główna zasada 
spółdzielczości „pomocy przez samopomoc” (Selbsthilfegrundsatz). Zasada ta zabezpiecza przede 
wszystkim autonomię (gospodarczą) swoich członków (Kluth, 2017, s. 109). Z tej głównej zasa-
dy wynikają wszystkie następujące, a więc zasada samorządności (Selbstverwaltung), zasada 
odpowiedzialności osobistej (Selbstverantwortung), zasada demokracji w podejmowaniu decyzji 
(Demokratieprinzip) oraz zasada wsparcia (Förderprinzip). Z zasady samorządności wynika, że 
spółdzielnia nie powinno być zarządzana przez osoby zewnętrzne, lecz przez samych członków 
(§ 9 ust. 2 GenG) (Kluth, 2017, s. 110). Ona jest też uzasadnieniem dla §§ 24 ust. 2, 3 i 36 ust. 1, 
3 GenG – to członkowie spółdzielni muszą decydować o tym, kto nią kieruje, a więc i ustanawiać 
zarząd i radę nadzorczą (Kluth, 2017, s. 110). Ważną rolę w związku ze szczególną efektywnością 
gospodarczą spółdzielni odgrywa uregulowana w § 21 ust. 1 GenG osobista odpowiedzialność jej 
członków za zobowiązania spółdzielcze (Kluth, 2017, s. 110). Ust. 2 rozszerza tę odpowiedzialność 
na zobowiązania już istniejące w przypadku, gdy przystąpienie do spółdzielni ma miejsce później 
niż jej założenie (Kluth, 2017, s. 110). Mając świadomość swojej odpowiedzialności osobistej za 
wszelkie zobowiązania spółdzielni, jej członkowie są osobiście zainteresowani, by spółdzielnia 
była jak najlepiej zarządzana (Kluth, 2017, s. 110). Według § 6 pkt 3 GenG istnieje wprawdzie 
możliwość ustępstwa od tej daleko idącej odpowiedzialności, modyfikacja taka poprzez statut 
spółdzielczy miałaby jednak bezpośredni wpływ na działanie spółdzielni w kwestiach wiarygod-
ność i zdolności kredytowej (Kluth, 2017, s. 110). Najsilniej cechują naturę spółdzielni jednak, 
obok przewodniej myśli o samopomocy, zasada demokracji w podejmowaniu decyzji oraz zasada 
wsparcia. Podczas gdy zasada samorządności i zasada odpowiedzialności osobistej występują 
jako główne zasady spółek osobowych, zasada demokracji, a szczególnie zasada wsparcia są 
ustaleniami właściwymi głównie dla spółdzielni i nadają jej swoją szczególną strukturę. Zasada 
demokracji w podejmowaniu decyzji jest głęboko zakorzeniona w ideę i historię spółdzielczości. 
Przejawia się w zasadzie „jeden członek jeden głos” ustanowionej w § 43 ust. 3 GenG, która 
w konsekwencji prowadzi do równych praw głosu wszystkich członków. Istnieje w prawdzie moż-
liwość dopuszczenia wielokrotnego prawa głosu poprzez statut spółdzielczy, jednak równość 
prawa głosu wszystkich członków to jedna z głównych różnic spółdzielni w odniesieniu do spółek 
kapitałowych, w których prawo głosu danego członka jest bezpośrednio powiązane z jego kwotą 
inwestycyjną (Kluth, 2017, s. 110). 

14 Raiffeisen, cytat według: https://blog.raikaeberndorf.at/200-jahre-friedrich-wilhelm-raiffeisen-seine-5-inspirierendsten-zitate/, ostatni raz uaktywniony: 
05.05.2021.
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Zasada wsparcia natomiast wynika bezpośrednio z zasady samopomocy: spółdzielnia ma 
na celu wspieranie (wspólnych) interesów swoich członków, a interesy te muszą mieć związek 
z jakąś działalnością i wykraczać poza ogólny interes zysku (Kluth, 2017, s. 110). Niedozwolona 
jest dlatego spółdzielnia, której wsparcie sprowadzało by się do wypłaty dywidendy. Dlatego 
też spółdzielnia nie jest atrakcyjną formą, jeżeli przewodnim celem jest inwestycja kapita-
łu (Kluth, 2017, s. 110). Zasada wsparcia wymaga także, aby wszelkie korzyści spółdzielcze 
w formie zarówno zysków, jak i usług służyły tylko jej członkom, a nie płynęły do osób trzecich  
(Althanns, 2012, s. 38). 

IV.	Spółdzielnie	energetyczne	w	Niemczech	a	transformacja	
energetyczna

W Niemczech jako jeden z kluczowych elementów do efektywnego przeprowadzenia trans-
formacji energetycznej spostrzega się realizację zdecentralizowanych projektów dotyczących 
energii odnawialnej i takim sposobem aktywne włączenie obywateli w ten proces (podobnie: 
Poppen, 2015, s. 1). Oparta na powyżej opisanych zasadach spółdzielnia oferuje struktury, które 
pozwalają obywatelom na udział w tej przemianie poprzez wspólne działanie. Podczas gdy zasada 
wsparcia gwarantuje członkom finansowe zyski, zasada demokracji przy podejmowaniu decyzji 
daje im możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na zażądzanie spółdzielnią, a tym samym 
– na zmiany w systemie zaopatrzenia energią (podobnie: Poppen, 2015, s. 1). Znaczące w tym 
kontekście jest również, iż spółdzielnia jest zrzeszeniem, którego centrum stanowią jej członkowie 
i ich interesy, a nie tylko maksymalizacja zysków (podobnie: Debor, 2014, s. 13). Zasada wsparcia 
nie wymaga, aby korzyści spółdzielni były materialne; wsparcie może polegać też na oferowaniu 
możliwości do wspólnego, a przez to sprawniejszego działania, na podstawie wspólnych moty-
wów, takich jak „solidarne działanie”, „zrównoważenie ekologiczne” oraz „inwestycje w kapitał 
ekologiczny” (Althanns, 2012, s. 38). Tak też niemiecka ustawa o spółdzielniach stanowi od razu 
na wstępie na łamach pierwszego paragrafu dotyczącego charakteru prawnego spółdzielni, iż jest 
to „stowarzyszenie, którego liczba członków nie jest ograniczona, i którego celem jest wspieranie 
działalności gospodarczej bądź ekonomicznej swoich członków lub ich interesów społecznych 
lub kulturalnych poprzez wspólne działania” (§ 1 ust. 1 GenG). Ustawa przewiduje więc wyraźnie 
troskę o sprawy społeczne i kulturalne, a tym samym wsparcie w formie czysto idealistycznej. Te 
uwarunkowania tworzą podstawę przekonania, iż spółdzielnie są niemalże idealną formą party-
cypacji dla obywateli chcących działać kolektywnie w ramach tworzenia decentralnych struktur 
zaopatrzenia w energię OZE. Przeświadczenie to jest też w dużej mierze odzwierciedlane poprzez 
faktyczną sytuację: 95% spółdzielni energetycznych w Niemczech to spółdzielnie działające w ob-
szarze wytwarzania energii z OZE, przy czym najbardziej rozpowszechnione jest wytwarzanie 
energii z ogniw fotowoltaicznych (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3).

Typologizacji tych spółdzielni można się podjąć poprzez kategoryzację ich według zakresu 
ich działalności w ramach zaopatrzenia w energię (Poppen, 2015, s. 3). Niezależnie bowiem na 
które źródło energii założyciele spółdzielni się zdecydowali, można je rozróżnić na te, które trud-
ną się tylko jej zakupem i działają jako sprzedawca energii oraz te które, obok zakupu zajmują 
się również jej dystrybuują. Tradycyjnie jednak spółdzielnie energetyczne działają na polu energii 
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słonecznej i są operatorami nie tylko sieci dystrybucyjnej, lecz także danej instalacji fotowoltaicznej 
i tym samym producentami (Poppen, 2015, s. 4). Działają one wtedy na wszystkich poziomach 
zaopatrzenia w energię z wyjątkiem poziomu sieci przesyłowej (Poppen, 2015, s. 4). 

Poza tym można rozgraniczyć spółdzielnie energetyczne według ich przedmiotu działalności, 
w szczególności w odniesieniu do źródeł energii, z których te spółdzielnie korzystają. Większość 
spółdzielni energetycznych to spółdzielnie fotowoltaiczne (aktualnie 83%)15, które działają głów-
nie w dwóch różnych modelach. Obok obywatelskich spółdzielni energetycznych składających 
się zgodnie z opisem głównie z obywateli, tzw. spółdzielni pierwotnych, istnieją również i tzw. 
spółdzielnie wtórne, których członkami są głównie spółdzielnie (Wissenschaftlicher Dienst, 2018, 
s. 9). Te ostatnie powstają poprzez zrzeszanie się obywatelskich spółdzielni energetycznych na 
szczeblu regionalnym w organizacje centralne (tzw. spółdzielnie centralne), często z udziałem 
(lokalnego) banku inwestującego w instalację fotowoltaiczną oraz kilku gmin lub powiatów, która ją 
potem eksploatuje i/lub nią zarządzają (Althanns, 2012, s. 42). Dzieje się tak głównie, kiedy różne 
gminy i spółdzielnie obywatelskie chcą korzystać wspólnie z dużego parku solarnego, obejmują-
cego swym zasięgiem więcej niż jedną gminę (Althanns, 2012, s. 42). Zwykle jednak spółdzielnie 
energetyczne to spółdzielnie obywatelskie działające jako operator systemów fotowoltaicznych, 
które produkują energię elektryczną, a następnie wprowadzają ją do sieci, otrzymując w zamian 
taryfę gwarantowaną według niemieckiej ustawie o OZE16. Po odliczeniu kosztów spółdzielnia 
wypłaca swoim członkom to wynagrodzenie jako dywidendę (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, 
s. 3). Systemy fotowoltaiczne w tym przypadku są najczęściej instalowane na dachach budynków 
należących do gminy bądź na obiektach wolnostojących przy współpracy z gminą lub lokalnym 
dostawcą energii (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3). Obywatele gminy mogą stać się bez 
pośrednio członkami spółdzielni poprzez objęcie udziałów spółdzielczych. Minimalna kwota inwe-
stycji wynosi często tylko 500,- euro (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3), co umożliwia zakup 
udziałów szerokim grupom społecznym. Również ryzyko inwestycji jest w takim przypadku sto-
sunkowo niskie, szczególnie biorąc pod uwagę obliczalność zysków bezpośrednio powiązanych 
z taryfą gwarantowaną (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3). Członkowie są współwłaścicielami 
spółdzielni i poprzez demokratyczną strukturę wewnętrzną, opartą na walnym zgromadzeniu, mają 
oni bezpośredni wpływ na działanie spółdzielni w ramach realizacji danego przedsięwzięcia OZE, 
nie są zaś jedynie dawcami kapitału (Althanns, 2012, 42). W przypadku spółdzielni fotowoltaicznej 
takim projektem są z reguły zarówno wytwarzanie, jak i dostarczanie energii elektrycznej do sieci, 
powiązane z idealistycznym celem aktywnego wsparcia walki z klimatem i niedoborem zasobów 
energetycznych (podobnie: Debor, 2014, s. 3). Efektem tego działania jest występowanie człon-
ków spółdzielni w rolach zarówno inwestorów, jak i konsumentów, a zatem jako prosumentów 
w ekonomicznym tego słowa znaczeniu. Z punktu widzenia niemieckiego prawa energetycznego 
jednak ani członkowie, ani spółdzielnia – z wyjątkiem tylko kilku nielicznych konstelacji – nie są 
postrzegani jako prosumenci. Mimo to, eksploatacja systemów fotowoltaicznych poprzez model 
spółdzielczy była w Niemczech przez długi okres opłacalnym modelem biznesowym, dzięki ta-
ryfom gwarantowanym i spadającym cenom modułów (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3). 

15 Dane według Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (DGRV), 2019, s. 8.
16 Ustawa „Erneuerbare-Energien-Gesetz, z dnia 21.07.2014 (BGBl. I s. 1066), ostani raz zmieniona przez art. 1 ustawy z dnia 21.12.2020 (BGBl. I 
s. 3138)“ (tłumaczenie własne).
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Jednak ze względu na spadające taryfy gwarantowane model ten staje się coraz mniej atrakcyjny 
(Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3).

Na drugim miejscu, biorąc pod uwagę częstotliwość występowania, znajdują się spółdzielnie, 
które działają na obszarze energii wiatrowej. Według aktualnych danych w 2020 r. na tym polu 
działało 26% spółdzielni energetycznych (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3). W przypadku 
tego źródła OZE, model spółdzielczy jest dlatego atrakcyjny, ponieważ wytwarzanie energii elek-
trycznej z wiatru wiąże się ze znacznie większą inwestycją finansową niż w przypadku innych 
źródeł OZE (Althanns, 2012, s. 42) i jest za tym dla większości jednostek nie do udźwignięcia. 
Poza tym takie przedsięwzięcia posiadają w znaczniej mierze potencjał do konfliktów z lokalnymi 
obywatelami, gdyż instalacje elektrowni wiatrowych mają duży wpływ na środowisko i krajobraz, 
w związku z czym powinny być, aby osiągnęły sukces, popierane przez lokalne społeczeństwo 
(podobnie: Althanns, 2012, s. 42). Podobnie jak w przypadku spółdzielni fotowoltaicznych, w przy-
padku spółdzielni wiatrowych możliwe jest działanie w dwóch różnych modelach. Po pierwsze, 
istnieje możliwość założenia spółdzielni energetycznej przez inwestorów, takich jak gmina czy 
bank lokalny, którzy budują jedną bądź większą liczbę elektrowni wiatrowych, mieszkańcy z kolei 
angażują się w projekt poprzez zakup udziałów spółdzielczych – w tym przypadku powstaje oby-
watelska spółdzielnia (spółdzielnia pierwotna) (Althanns, 2012, s. 42). Na drugim etapie działań 
bądź jako alternatywny model, pojedyncze obywatelskie spółdzielnie, gminy i banki regionalne 
mogą inwestować we wspólną farmę wiatrową, działając jako spółdzielnie wtórne (centralne) 
(Althanns, 2012, s. 42). W przypadku takiego rozwiązania planowanie, realizacja oraz późniejsza 
eksploatacja danej elektrowni wiatrowej jest kierowana poprzez spółdzielnię centralną, a co za 
tym idzie – w formie bardziej ekonomicznej (Althanns, 2012, s. 42). 

Wraz ze spadkiem atrakcyjności spółdzielni fotowoltaicznych wzrosła liczba spółdzielni, które 
działają jako operator lokalnej sieci ciepłowniczej (tak też Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 4). 
Spółdzielnie takie budują, utrzymują i eksploatacją lokalne sieci ciepłownicze (Althanns, 2012, 
s. 42). Ciepło pozyskują z reguły z ciepłowni lub biogazowni i przekazują je swoim członkom, 
w niektórych przypadkach są jednak same operatorem ciepłowni lub biogazowni (Althanns, 2012, 
s. 42). Członkom nie jest wypłacana dywidenda, ale zgodnie z zasadą wsparcia, cena za energię 
cieplną dla członków jest korzystna i może być zorientowana jedynie na pokrycie kosztów produkcji 
(Althanns, 2012, s. 42). Inaczej niż w przypadku tradycyjnych spółdzielni fotowoltaicznych, które 
swoją wyprodukowaną energię w całości dostarczają do sieci, spółdzielnie ciepłownicze działa-
ją nie tylko jako producent, lecz także jako dostawca energii (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, 
s. 4). Inna jest też rola jej członków, inaczej bowiem niż w przypadku spółdzielni fotowoltaicznej, 
korzystają oni właśnie z tej energii, którą wytworzyli w ramach spółdzielni. Także inwestycja w za-
kup udziałów w spółdzielni ciepłowniczej znacznie różni się od zakupu udziałów w spółdzielni 
fotowoltaicznej. Minimalna kwota inwestycji może tu wynosić kilka tysięcy euro i być tym samym 
znacznie wyższa niż minimalna kwota inwestycji w zwykłej spółdzielni fotowoltaicznej (Pfister, 
Wallraf i Sieverding, 2015, s. 4). Ponadto decyzja o członkostwie w lokalnej spółdzielni ciepłow-
niczej jest decyzją powiązaną z długotrwałymi konsekwencjami, gdyż zmiana systemu grzewcze-
go spowodawała by wysokie koszty a przedwczesna zmiana dostawcy ciepła jest w większości 
przypadków nie do zrealizowania (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 4). Gdzie jednak istnieje 
możliwość korzystania np. z ciepła odpadowego i lokalne zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe, 
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tam budowa i eksploatacja lokalnej sieci ciepłowniczej jest dość rentowna (Althanns, 2012, s. 42). 
Dlatego spółdzielnie ciepłownicze występują w Niemczech głównie w regionach wiejskich oraz na 
obszarach, w których zapotrzebowanie na ciepło jest wystarczająco wysokie, aby zagwarantować 
rentowność eksploatacji takiej sieci (Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 4). 

V.	Podsumowanie
Obywatelskie spółdzielnie energetyczne odgrywają ważną rolę w transformacji energetycznej 

(Pfister, Wallraf i Sieverding, 2015, s. 3). Tworzą ramy organizacyjne dla aktywnego angażowania 
się obywateli w proces rekonfiguracji systemu energetyki, uwalniając kapitał prywatny oraz lokalne 
zasoby energii, które inaczej zostały by pominięte. Dzięki stosunkowo niskim kosztom inwesty-
cyjnym, członkostwo w obywatelskiej spółdzielni energetycznej nie tylko udostępnia dodatkowe 
zasoby energii i kapitału, lecz także oferuje formę partycypacji obywatelskiej o dość niskim progu.  
Te aspekty prowadzą do wysokiego potencjału społeczno-gospodarczego spółdzielni energetycz-
nych (podobnie: Debor, 2014, s. 21). Potencjał ten nie został jeszcze do końca wyczerpany – liczba 
nowo założonych spółdzielni energetycznych w Niemczech nadal rośnie17.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o możliwości wykorzystywania umów cPPA 
jako instrumentu promowania energetyki lokalnej. Autor podejmuje próbę zdefiniowania tego 
pojęcia oraz przybliżenia najważniejszych cech takiego modelu rynku. Następnie przedstawio-
ne zostaną najważniejsze bariery prawne, które przesądzają o ograniczonym wpływie umów 
cPPA na promowanie lokalizowania źródeł wytwórczych w niewielkiej odległości od odbiorców. 
Rozważania będą odnosiły się zarówno do wariantu cPPA jako umowy dwustronnej – wyłącznie 
pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, jak i umowy trójstronnej – z udziałem przedsiębiorstwa obrotu. 
W wyniku przeprowadzonych analiz autor stawia tezę o ograniczonym wpływie tej instytucji na 
promowanie energetyki lokalnej. 

Słowa	kluczowe: cPPA; PPA; umowa zakupu odnawialnej energii elektrycznej; energetyka  lokalna; 
energetyka rozproszona; sprzedaż energii elektrycznej; odnawialne źródła energii.

JEL: K230

I.	 Wprowadzenie
Zwrot cPPA to akronim angielskiego wyrażenia corporate power purchase agreement. 

Określenie to wykorzystywane jest jako zbiorcze oznaczenie umów sprzedaży energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł zawieranych bezpośrednio pomiędzy jej wytwórcami oraz odbiorca-
mi końcowymi. Instytucja ta zyskała szczególną popularność na przełomie lat 2019 i 20201. Do 

* Doktorant w zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego; adres e-mail: krzysztof.szczesniak@uwr.edu.pl; ORCID: 
0000-0001-8052-4311.
1 O popularności dużym zainteresowaniu tego rodzaju umowami może świadczyć duża liczba opracowań publikowanych przez think-tanki zajmujące 
się tematyką energetyczną m.in. Instytut Jagielloński czy Fundacja RE-Source Poland Hub.
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umów zakupu energii odnawialnej odnoszą się również postanowienia dyrektywy RED II2. Będąc 
jednak przede wszystkim wytworem praktyki prawa termin cPPA nie jest rozumiany jednolicie. 
Wykorzystywany jest raczej jako zbiorcze oznaczenie nowego rodzaju alternatywnych, tańszych 
sposób organizacji zaopatrzenia w „zieloną” energię elektryczną. Niniejszy artykuł stanowi pró-
bę ustalenia czy umowy cPPA, wpisując się w szerszy trend transformacji energetycznej, mogą 
przyczynić się do rozwoju energetyki lokalnej. 

W tym celu, w pierwszej kolejności przybliżone zostaną wątpliwości co do znaczenia terminu 
„energetyka lokalna”. Następnie autor przedstawi koncepcję modelu kontraktowania cPPA oraz 
udzieli odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zawieranie tego rodzaju umów jako umów dwu-
stronnych pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, bez udziału przedsiębiorstwa obrotu. Wnioski z tej czę-
ści pracy odpowiedzą na pytanie, czy umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej zawierane 
przez odbiorców końcowych bezpośrednio z wytwórcami stanowią istotne novum w stosunku do 
obecnie funkcjonującego modelu zaopatrzenia oraz czy przy obowiązującym stanie prawnym są 
rzeczywiście możliwe do wdrożenia bez udziału spółki obrotu. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć 
oraz ustrukturyzowanie budzących wątpliwości zagadnień umożliwi weryfikację głównej hipotezy 
niniejszego artykułu jaką jest ocena możliwości traktowania tego rodzaju umów jako instrumentu 
promowania energetyki lokalnej.

II.	Pojęcie	„energetyki	lokalnej”
Tworzenie i rozwijanie konkurencji w sektorach infrastrukturalnych jest podstawą i istotą 

działań państwa wobec gospodarki, wykonywaną w ramach funkcji regulacyjnej (Szydło, 2005, 
s. 88). Wraz ze stopniową liberalizacją wzrośnie liczba uczestników rynku energii elektrycznej, 
w tym jej wytwórców, co powinno wiązać się z zapewnieniem wysokiej jakości świadczonych 
usług oraz obniżeniem cen (Szafrański, 2014, s. 189). Stopniowo jednak na pierwszy plan zaczęły 
wysuwać się również zadania związane z ochroną środowiska i dekarbonizacją, przede wszyst-
kim poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. Obecne cele związane z rozwojem zielonych 
technologii dyrektywa RED II wyznacza na poziomie 32% końcowego zużycia energii brutto do 
2030 roku. Przedstawione powyżej podstawy europejskiej polityki energetycznej nie wyjaśniają 
jednak znaczenia pojęcia „energetyka lokalna”. Przede wszystkim nie jest to pojęcie języka praw-
nego. Ponadto często stosowane są również inne, podobne pojęcia, jak „energetyka rozproszona”, 
„energetyka obywatelska” (Roberts, Bodman i Rybski, 2015), a nawet „rozproszona energetyka 
obywatelska”3. Mówi się również o „energetyce zdecentralizowanej”4. Brak ścisłego rozgrani-
czenia prowadzi do pytań, czy pojęcia te odnoszą się do tego samego zjawiska. Na problem ze 
zdefiniowaniem pojęcia „energetyki lokalnej” zwracał uwagę w swojej monografii m.in. M. Szyrski  
(2019, s. 38).

Próbując przynajmniej zarysować ramy problemu, należy jednak cofnąć się do jednej z pierw-
szych polskich publikacji poruszających tematykę energetyki rozproszonej, w której definiowano 

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(Dz. Urz. UE 2018 L 328/82).
3 Określenia „energetyka rozproszona”, „energetyka obywatelska” oraz „rozproszona energetyka obywatelska” pojawiają się m.in. w Polityce energe-
tycznej Polski do 2040 r. Zob. obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. 
(M.P. 2021 r. poz. 264) str. 27.
4 Zob. motyw 65) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.
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zjawisko „zmiany paradygmatu rozwojowego energetyki”. Jest to proces przechodzenia z ener-
getyki typu WEK (Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna) – funkcjonującej jeszcze w dużej 
mierze w oparciu o kategorię użyteczności publicznej – na energetykę typu URE (Urządzenia 
Energetyki Rozproszonej), opartą na indywidualnym zaspokajaniu potrzeb przez samych zain-
teresowanych (Popczyk, 2011, s. 27). Chodziło tu m.in. o odejście od wielkich kapitałochłonnych 
inwestycji w duże źródła wytwórcze w stronę rozproszonego wytwarzania. Nie jest oczywiście 
tak, że jeden z tych formatów całkowicie zastąpi drugi, ale raczej będą się one uzupełniać, przy 
czym znacznie wzrośnie znaczenie zarządzania energią względem jej wytwarzania. Warunkiem 
rozwoju tego rodzaju technologii miałby być jednak rozwój inteligentnych sieci dystrybucyjnych 
tzw. smart grids (Popczyk, 2011, s. 11 i n.).

O energetyce lokalnej mówi się również w podstawowym akcie planistycznym sektora ener-
getycznego, jakim jest polityka energetyczna państwa. Dokument ten obejmuje okres nie krót-
szy niż 20 lat. Rada Ministrów powinna sporządzać go co 4 lata. Obecna Polityka energetyczna 
Polski do 2040 r., przyjęta z 2-letnim opóźnieniem została ostatecznie opublikowana w Monitorze 
Polskim 10 marca 2021 roku. W kilku miejscach dokument ten odnosi się do rozwoju energety-
ki lokalnej, obywatelskiej i rozproszonej. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. opiera się na 
trzech filarach. Filar drugi – zeroemisyjny system energetyczny ma zostać oparty m.in. na rozwoju 
energetyki lokalnej i obywatelskiej. Więcej wniosków można wyciągnąć z lektury celów szcze-
gółowych. Interesujące wydają się zwłaszcza prognozy przedstawione w ramach celu szóstego 
– rozwoju odnawialnych źródeł energii. Warto w tym miejscu zacytować ten fragment w całości 
– „Rozproszenie jednostek wytwórczych oraz rozmieszczenie ich blisko odbiorców pozwala na 
racjonalne i efektywne wykorzystanie potencjału OZE na poziomie lokalnym, a także na ograni-
czenie strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, które występują w przypadku dużego 
oddalenia od siebie miejsc wytwarzania energii od miejsc odbioru. Energetyka rozproszona, op-
arta o instalacje o stosunkowo niewielkich mocach, stanowi podstawę rozwoju lokalnego wymiaru 
energetyki i nadaje transformacji energetycznej partycypacyjny charakter”5. Wskazuje się więc, 
że docelowym, choć wciąż nieco odległym modelem dla energetyki rozproszonej jest niezależ-
ność od dostaw z krajowego systemu energetycznego. Energetyka rozproszona (obywatelska, 
lokalna) miałby samodzielnie się bilansować i osiągnąć wysoki stopień autonomii energetycznej. 
Na obecnym etapie podmioty te muszą jednak pozostać przyłączone do sieci, choć postulo-
wane jest stworzenie odrębnych mechanizmów rozliczania i korzystania z krajowego systemu  
elektroenergetycznego.

Z kolei na poziomie Unii Europejskiej dyrektywa RED II nie używa pojęć „energetyki lo-
kalnej i rozproszonej”. Niewątpliwie jednak dostrzega i promuje zjawisko decentralizacji wy-
twarzania oraz lokalizowania źródeł blisko odbiorców6. W tym kontekście istotną instytucją 
wydają się być również społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej, 
co do których w art. 2 pkt 16) lit. a) wyraźnie wskazano, że jednostki odnawialnych źródeł ener-
gii zasilające odbiorców – członków takiej wspólnoty, powinny być lokalizowane w możliwie  
niewielkiej odległości.

5 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 r. poz. 264) str. 67.
6 Zob. motyw 65) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11.12.2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Choć trudno tu o osiągnięcie zadowalającego poziomu ścisłości, z przedstawionych powyżej 
stanowisk można wyciągnąć wniosek, że energetyka rozproszona oraz energetyka lokalna rozu-
miane są w sposób podobny. Pojęć tych nie należy traktować autonomicznie, ponieważ służą do 
opisania innych aspektów szerszego zjawiska. Jest nim widoczny w ramach transformacji energe-
tycznej trend – wzrost liczby wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (decentraliza-
cja) oraz lokowanie ich w bezpośredniej bliskości od miejsca odbioru. Takie zapatrywania wydają 
się bliskie koncepcji zaprezentowanej przez J. Popczyka, ale także M. Szyrskiego. Przymiotnik 
„rozproszona” odnosiłby się zatem do liczby i rozmiaru źródeł wytwórczych. Natomiast określenie 
„lokalna” oznaczałby lokalizację tych źródeł w pobliżu miejsc poboru energii.

III.	Pojęcie	„umowy	cPPA”
Jeżeli dwie opisane powyżej cechy – rozproszenie źródeł wytwórczych oraz lokalizowanie ich 

w bliskiej odległości od odbiorców – potraktować jako wyznaczniki energetyki lokalnej, to opierając 
się na tych dwóch kryteriach możliwa będzie ocena czy umowy cPPA przyczyniają się do rozwijania 
takiego modelu rynku. W tym celu niezbędne jest bardziej szczegółowe przedstawienie założeń 
umów cPPA oraz przedstawienie modeli kontraktowych stosowanych do wdrażania tej instytucji.

Jak wskazano na wstępie, pojęcie „cPPA” jest raczej wytworem praktyki prawa. Nie jest to 
pojęcie języka prawnego. W samej dyrektywie RED II pojęcie to nie występuje. Mowa jest jedynie 
o „umowie zakupu odnawialnej energii elektrycznej”. Zgodnie z art. 2 pkt 17 oznacza ona  umowę, 
„(…) na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii 
elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej”. Sama regulacja pozostaje jednak 
lakoniczna. W art. 15 dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do usunięcia nieuzasadnio-
nych barier i ułatwienia rozpowszechniania takich umów. Z kolei w art. 21 i 22 wskazuje, że pro-
sumenci i społeczności energetyczne powinni mieć prawo do sprzedaży energii odnawialnej m.in. 
właśnie w drodze umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej. Wydaje się więc, choć trudno 
tu o bardziej szczegółowe wnioski, że instrument ten miałby przede wszystkim służyć wsparciu 
podmiotów energetyki lokalnej, umożliwiając im sprzedaż nadwyżek  energii w ramach własnej 
wspólnoty lub do podmiotów zewnętrznych. Dyrektywa nie wskazuje jednak dalszych wytycznych, 
pozostawiając państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu tych kwestii. 

Z kolei o umowach cPPA mówi się w nieco innym kontekście. Nie akcentuje się wątków 
związanych z prosumentami czy spółdzielniami energetycznymi. Na pierwszy plan wysuwana jest 
dwustronna relacja pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii oraz odbiorcą końcowym zainteresowanym jej zakupem. Umowa ta miałaby stanowić na-
rzędzie optymalizacji kosztów zaopatrzenia w to dobro podstawowe (z perspektywy odbiorcy) oraz 
sposób na znalezienie trwałego rynku zbytu (z perspektywy wytwórcy). Instrument ten kierowany 
jest więc raczej do podmiotów profesjonalnych – właścicieli zakładów produkcyjnych o wysokim 
wolumenie odbioru – aniżeli do jednostkowych prosumentów czy wspólnot. Zasadne jest więc 
pytanie, czy umowy cPPA rzeczywiście stanowiłyby odpowiednik umów, o których mowa w art. 2 
pkt 17) dyrektywy RED II. Wydaje się, że w tej kwestii należy zachować ostrożność, a zagadnienie 
to mogłoby być przedmiotem dodatkowych badań. Na potrzeby niniejszego artykułu rozważania 
te mogą zostać pominięte.
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W praktyce prezentowanych jest kilka wariantów, w jakich możliwe jest zawieranie umów 
cPPA bezpośrednio pomiędzy wytwórcami i odbiorcami. Pierwszy polega na lokalizowaniu insta-
lacji wytwórczych w bezpośredniej bliskości miejsc odbioru. Wariant drugi polega na lokalizowaniu 
źródeł w dowolnym miejscu kraju i przekazywaniu energii za pośrednictwem sieci przesyłowej 
lub dystrybucyjnej. Wariant trzeci zakłada wykorzystanie infrastruktury linii bezpośredniej, o któ-
rej mowa w art. 7a prawa energetycznego7. W tym przypadku problemem będzie jednak status 
takich instalacji i urządzeń. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że tego rodzaju systemy muszą 
pracować wyspowo, bez połączeń z krajowym systemem elektroenergetycznym8. Jednocześnie 
ich budowa wymaga uprzedniej zgody Prezesa URE. Jest to dodatkowa bariera administracyjna, 
która w praktyce uniemożliwia lub przynajmniej znacznie utrudnia stosowanie tego rozwiązania. 
Warianty 1–3 zakładają fizyczny transport energii elektrycznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca 
jej odbioru. Zakładają one również dwustronny charakter tego rodzaju umów – zawierane byłyby 
wyłączenie bezpośrednio pomiędzy wytwórcami i odbiorcami. Prezentowany jest również wariant 
czwarty, który opiera się na finansowym rozliczeniu wytwarzania i odbioru energii elektrycznej 
przy udziale strony trzeciej – przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną.  Z uwagi na trudności 
i praktyczną niemożliwość wdrożenia umów cPPA w wariancie trzecim – linii bezpośredniej, dal-
sze rozważania skupią się na wariancie pierwszym i drugim. Jak zostanie to wskazane, różnice 
pomiędzy nimi mają jednak znaczenie marginalne. Przedstawione zostaną także rozważania 
dotyczące wariantu czwartego, który w ocenie autora jest najłatwiejszy do szybkiego wdrożenia. 
Przy czym model ten nie jest istotnie różny od obecnie funkcjonujących zasad zaopatrzenia.

IV.	Wykorzystanie	sieci	dystrybucyjnej
Jak zostało to wskazane, różnica pomiędzy pierwszym i drugim wariantem umowy cPPA 

sprowadzałaby się wyłącznie do umiejscowienia źródeł. Rozważenia wymaga więc czy obecne 
regulacje dotyczące wykorzystywania infrastruktury sieciowej promują budowę źródeł wytwór-
czych w pobliżu miejsca odbioru. 

Sieć dystrybucyjna definiowana jest jako połączone i współpracujące ze sobą instalacje 
służące do przesyłania lub dystrybucji energii, a przy tym będące we władaniu przedsiębiorstwa 
energetycznego. W powiązaniu z definicją dystrybucji jako transportu energii elektrycznej sieciami 
dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom, nasuwa się wniosek, że sieciami są wszel-
kiego rodzaju instalacje, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej 
polegającej na „transporcie” energii elektrycznej. O gospodarczym charakterze takiej aktywności 
może świadczyć m.in. pobieranie wynagrodzenia. Zwracał na to uwagę również Prezes URE 
w komunikacie nr 11/2018 z 1 lutego 2018 roku9. Stanowisko to odnosiło się do praktyki właści-
cieli obiektów wielolokalowych (galerii handlowych, apart-hoteli, prywatnych akademików), którzy 
w miejsce prostej refaktury kosztów dystrybucji na wszystkich użytkowników, doliczali do tego 
własną prowizję lub pobierali wynagrodzenie bez uzyskania statusu OSD. Przedstawione tam 
rozważania znajdują jednak przełożenie również na inne sytuacje. 

7 Ustawa z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2021, poz. 716).
8 Wyr. SOKiK z  24. 07.2015 r., XVII AmE 61/14 (Legalis 1751921).
9 Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2018 z 1.02.2018 r. w sprawie zapewnienia realizacji praw przysługujących odbiorcom koń-
cowym na rynku energii elektrycznej.
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Jeżeli infrastruktura służąca do transportu energii elektrycznej nie jest własnością odbiorcy, 
względnie stanowi własność wytwórcy, przy czym z tytułu jej wykorzystywania pobiera on od od-
biorcy dodatkową opłatę, to powinna zostać zakwalifikowana jako sieć dystrybucyjna (lub prze-
syłowa), a jej utrzymywanie i eksploatacja jako działalność gospodarcza w zakresie dystrybucji. 
To z kolei wiąże się z dalszymi problemami, ponieważ obecnie usługi dystrybucji energii elek-
trycznej z wykorzystaniem sieci może wykonywać wyłącznie podmiot, który uzyskał decyzję 
o wyznaczeniu na OSD. Uniknięcie licznych formalności i obowiązków związanych z uzyskaniem 
takiego statusu zachęca do skorzystania z sieci dystrybucyjnej już wyznaczonego profesjonalne-
go podmiotu – operatora.

W praktyce więc również w przypadku zlokalizowania instalacji wytwarzania oraz urządzeń 
odbiorcy w bliskiej odległości, transport energii elektrycznej będzie odbywał się przy wykorzysta-
niu sieci OSD, a nawet niewielka odległość nie pozwoli uniknąć ponoszenia kosztów dystrybucji. 
Jednocześnie stawki opłat dystrybucyjnych na obszarze działania danego operatora są stałe 
(tzn. nie są uzależnione od odległości od źródeł wytwarzania10, a koszt przesyłu energii na 200 m 
jest z punktu widzenia odbiorcy i wytwórcy taki sam, jak koszt przesyłu na 200 km). Patrząc z tej 
perspektywy, umowa cPPA nie stanowi instrumentu promowania wytwarzania lokalnego. Nie za-
chęca bowiem żadnej ze stron do umiejscowienia punktu odbioru w pobliżu miejsca wytwarzania. 
Wytwarzanie lokalne mogłoby natomiast przynieść korzyści dla odbiorcy, jeżeli pozwoliłoby mu 
uniknąć kosztów dystrybucyjnych. To jednak wiązałoby się z kolejnymi przeszkodami, np. bra-
kiem możliwości skorzystania z systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii przez wytwórcę. 
O ile więc instalacja sieciowa nie stanowi własności odbiorcy, o tyle różnice pomiędzy wariantem 
pierwszym i drugim nie mają znaczenia praktycznego.

V.	Możliwość	skorzystania	z	systemu	wsparcia	OZE
Nawiązując do przedstawionych we wcześniejszej części rozważań, uniknięcie opłat dys-

trybucyjnych będzie możliwe, jeżeli transport energii elektrycznej nie będzie nosił znamion dzia-
łalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej. To zaś byłoby możliwe, 
gdy właścicielem urządzeń pozostałby odbiorca11 – musiałby wyłożyć własne środki na budowę 
instalacji łączącej go z jednostką wytwórczą. Sama skala takiego przedsięwzięcia wymuszałaby 
poniekąd lokalizowanie jednostki wytwórczej w pobliżu punktu odbioru. Koszty, poniesione przez 
odbiorcę miałyby szansę zwrócić się dzięki uniknięciu opłat dystrybucyjnych. Rozwiązanie to 
uniemożliwiłoby jednak wytwórcy ubieganie się o wsparcie przewidziane w ustawie o odnawial-
nych źródłach energii12. 

Po reformie z 2016 r. podstawowym system promowania odnawialnych źródeł energii 
jest system aukcyjny w formule feed-in-premium, który umożliwia uzyskanie dwóch rodzajów 
wsparcia – gwarancji zakupu energii elektrycznej przez sprzedawcę zobowiązanego albo pra-
wa do pokrycia ujemnego salda (Porzeżyńska, 2020, s. 216). Gwarancja zakupu przysługuje 
wytwórcom w instalacji o mocy zainstalowanej do 500 kW. W takim przypadku sprzedawca 

10 Model rynku na którym ceny usług dystrybucji uzależnione są od lokalizacji miejsc wytwarzania i odbioru nazywany jest „rynkiem węzłowym”. Na temat  
koncepcji rynku węzłowego zob. m.in.  Przygrodzki, Gwóźdź i Wakuliński, 2019, s. 98 i n.
11 Właścicielem tych urządzeń mógłby być również wytwórca przy czym, zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, nie mógłby w takim przypadku po-
bierać opłaty z tytułu wykorzystywania tej instalacji.
12 Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021, poz. 610). 
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zobowiązany, wyznaczany przez Prezesa URE, ma obowiązek odkupić od wytwórcy energię 
po cenie zadeklarowanej w aukcji. Już sama ta okoliczność może przełożyć się na zmniejszo-
ne zainteresowanie umowami cPPA. Mając zapewniony odbiór wytworzonej energii, mniejsi 
wytwórcy mogą nie być zainteresowani poszukiwaniem nabywcy wśród odbiorcy końcowego. 
Gwarancja zakupu jest jednak prawem, a nie obowiązkiem wytwórcy. Może on z niej zrezygno-
wać i samodzielnie znaleźć nabywcę na wytworzoną energię – np. odbiorcę końcowego, jeżeli 
takie warunki okażą się korzystniejsze. Z punku widzenia wdrażania umów cPPA poważniejszą 
przeszkodą może okazać się jednak treść art. 73 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
Norma ta wskazuje, że pomoc publiczna w ramach aukcyjnego systemu wsparcia – prawo do 
pokrycia ujemnego salda oraz gwarancja zakupu przysługują wyłącznie dla energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Jeżeli energia dostarczana jest bezpo-
średnio do odbiorcy przy wykorzystaniu jego własnej infrastruktury, bez wykorzystywania sieci 
OSD, wsparcie nie zostanie udzielone. Dotyczy to instalacji zarówno o mocy poniżej 500 kW, jak  
i powyżej tego progu.

Powyższa konstatacja potwierdza wniosek, że w obecnym stanie prawnym umowy cPPA 
jedynie w ograniczonym stopniu przyczyniają się do promowania energetyki lokalnej. Brak jest 
bowiem czynników, które motywowałyby do lokalizowania źródeł wytwórczych w pobliżu miejsca 
odbioru. Dla wytwórcy i odbiorcy odległość pomiędzy ich urządzeniami jest okolicznością obojętną 
z punktu widzenia opłacalności przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach, takich jak opisane 
powyżej zasady przyznawania wsparcia dla energii ze źródeł odnawialnych, próba znalezienia 
rozwiązań umożliwiających rezygnację z wykorzystywania sieci OSD może nawet zaburzyć ra-
chunek ekonomiczny po stronie wytwórcy, pozbawiając go istotnej części przychodów.

VI.	Obowiązek	uzyskania	koncesji	na	wytwarzanie	energii	elektrycznej	
i	obrót	energią	elektryczną

Dotychczas przedstawione rozważania skupiały się na barierach związanych z wdrażaniem 
umów cPPA oraz na ograniczeniach, które utrudniają stosowanie tego instrumentu do promowa-
nia energetyki lokalnej. Prowadzono je przy założeniu, że będzie to umowa sprzedaży energii 
elektrycznej zawierana bezpośrednio pomiędzy jej wytwórcą a odbiorcą końcowym, bez udziału 
przedsiębiorstwa obrotu. Przed przedstawieniem ostatecznych wniosków warto jednak przyjrzeć 
się jeszcze relacji pomiędzy wytwórcą a odbiorcą w celu ustalenia czy pominięcie przedsiębior-
stwa obrotu znajduje uzasadnienie. 

Nie ulega wątpliwości, że wytwórcy energii elektrycznej mogą sprzedawać wyprodukowaną 
energię elektryczną w ramach posiadanej koncesji na wytwarzanie, bez konieczności ubiegania 
się o koncesję na obrót. Obrót zgodnie z definicją zawartą w prawie energetycznym polega na 
zakupie energii w innych źródłach i sprzedaży jej do odbiorcy końcowego. Sprzedaż energii po-
chodzącej z własnego źródła, dokonywana przez wytwórcę, nie stanowi więc obrotu, a jedynie 
sprzedaż w związku z czym nie będzie tu wymagana dodatkowa koncesja (Muras i Swora, 2016, 
komentarz do art. 3 pkt 6) prawa energetycznego). Prawo energetyczne nie zakazuje zawierania 
umów dwustronnych, bez udziału przedsiębiorstwa obrotu. Model taki może napotkać jednak 
istotne trudności związane z zapewnieniem całodobowego dostępu do energii. 
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Truizmem jest stwierdzenie, że możliwość skorzystania z dużej części odnawialnych źró-
deł energii, w tym tych najbardziej rozpowszechnionych jak energia promieniowania słonecz-
nego czy energia wiatru, uzależniona jest od zmiennych warunków atmosferycznych albo od 
pory doby. O ile więc wytwórca nie powinien napotkać problemów z produkcją wystarczające-
go wolumenu energii w ciągu dnia, o tyle rezygnacja z usług przedsiębiorstwa obrotu wymu-
sza na nim wzięcie odpowiedzialności za równoważenie zapotrzebowania i zużycia odbiorcy. 
Jeżeli nie wykorzystuje on technologii pozwalającej na względnie stałą produkcję energii przez 
całą dobę, jak np. energię z biomasy, to brakujący wolumen będzie musiał zakupić od innych 
wytwórców lub na giełdzie energii. Taka działalność będzie wymagała uzyskania koncesji na 
obrót energią elektryczną, ale może ponadto stanowić wyzwanie organizacyjne i logistyczne. 
Przedsiębiorstwa obrotu są dużymi, wyspecjalizowanymi podmiotami, które posiadają wiedzę 
i narzędzia pozwalające na w miarę precyzyjną prognozę zużycia oraz elastyczne gospodaro-
wanie nadwyżkami i niedoborami energii. Dla właściciela stosunkowo niedużej instalacji foto-
woltaicznej, z uwagi na skalę prowadzonej działalności, może to okazać się zadaniem trudnym, 
a nawet nieopłacalnym. Wytwórca będzie musiał więc samodzielnie wejść w rolę spółki obrotu  
energią elektryczną.

Wydaje się więc, że choć umowy dwustronne pomiędzy wytwórcą a odbiorcą są dopuszczal-
ne, to komplikacje związane z wdrożeniem umowy cPPA w wariancie pierwszym i drugim mogą 
niweczyć szansę na powodzenie całego przedsięwzięcia. Brakuje uzasadnienia dla rezygnacji 
z usług przedsiębiorstwa obrotu, przynajmniej jeżeli wolumen odbioru energii nie jest wystarcza-
jąco duży, aby wytwórca samodzielnie wszedł w tę rolę. Rozwiązaniem mogłoby być zawieranie 
umowy trójstronnej z udziałem wszystkich trzech zainteresowanych, zgodnie ze wspomnianym 
wcześniej wariantem czwartym. Przedsiębiorstwo obrotu odkupywałoby cały wolumen energii 
od wytwórcy i dostarczało go do odbiorcy, a w porze nocnej lub innych okresach o zmniejszonej 
generacji gwarantowałaby dopływ prądu z innych źródeł. Rozliczenie odbywałoby się według 
wcześniej ustalonego wzoru finansowego. Przykładowo za energię pobraną w ramach wolume-
nu produkcji wytwórcy, odbiorca płaciłby cenę niższą niż ta zapewniania przez przedsiębiorstwo 
obrotu od innych podmiotów. Korzyść dla przedsiębiorstwa obrotu mogłaby polegać na pobra-
niu dodatkowej premii za dostarczanie energii w porze nocnej oraz na możliwości swobodnego 
dysponowania nadwyżkami wytworzonej energii. Szczegółowe zasady funkcjonowania rozliczeń 
musiałby zostać ustalone pomiędzy stronami. 

Wariant czwarty cPPA jako umowy trójstronnej, choć najłatwiejszy do wdrożenia, nie różnił-
by się jednak znacząco od dotychczasowego modelu rynku. Nowością mogłoby być zawieranie 
umowy trójstronnej w miejsce umowy dwustronnej (przedsiębiorstwo obrotu – odbiorca) oraz 
rozliczenie powiązane z wolumenem produkcji wytwórcy. Mechanizm ten w większym stopniu niż 
dotychczas wiązałby odbiorców energii i jej wytwórców. Niemniej jednak również i w tym modelu 
brakuje wyraźnej zachęty do lokalizowania źródeł wytwórczych w bezpośredniej bliskości punk-
tów odbioru. Natomiast działalność przedsiębiorstwa obrotu jako podmiotu odpowiedzialnego za 
nieprzerwany dopływ energii mogłaby pomóc w kojarzeniu wytwórców i odbiorców zlokalizowa-
nych w dowolnych częściach kraju. Motywacja do lokalnego wytwarzania energii byłaby nawet 
mniejsza niż przy wariancie pierwszym i drugim.
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VII.	Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku o ograniczonej możliwości wykorzystania 

umów cPPA dla promowania energetyki lokalnej. Za wyznaczniki energetyki lokalnej mogą być 
poczytywane lokalne wytwarzanie – umiejscowienie źródeł wytwórczych w pobliżu miejsca odbioru 
oraz rozproszone wytwarzanie – duża liczba niewielkich źródeł wytwórczych. Żaden z przedsta-
wionych modeli nie motywuje jednak do lokalnego wytwarzania. Z punktu widzenia stron umowy 
odległość pomiędzy ich instalacjami jest czynnikiem obojętnym, który nie powinien wpływać na 
podejmowane decyzje. Nie przysparza bowiem żadnej korzyści, ponieważ koszt przesyłu lub 
dystrybucji nie jest uzależniony od odległości na jaką energia jest transportowana. Jednocześnie 
próba budowy własnej infrastruktury do transportu energii elektrycznej, bez wykorzystywania sieci 
OSD, która faktycznie wymuszałaby niewielkie odległości pomiędzy instalacjami pozbawiałaby 
wytwórcę istotnego źródła przychodów. Przyznanie pomocy publicznej w ramach aukcyjnego sy-
stemu wsparcia wymaga bowiem wprowadzenia energii do sieci OSD. Wysoce prawdopodobne 
jest więc, że dla podmiotów zainteresowanych podpisaniem takiej umowy, odległość wzajemnych 
instalacji będzie miała znaczenie marginalne, a umowy cPPA w ograniczonym stopniu zmienią 
taki stan rzeczy.

Przedstawione powyżej ograniczenia w największym stopniu dotyczą umów cPPA jako umów 
dwustronnych, zawieranych bezpośrednio pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej. 
Jak zostało to jednak wskazane najłatwiejszym do wdrożenia modelem cPPA jest wariant oparty 
na trójstronnej umowie pomiędzy wytwórcą, odbiorcą a przedsiębiorstwem obrotu. Pozwoliłoby 
to uniknąć obciążenia wytwórcy obowiązkami związanymi z zagwarantowaniem dostępu do ener-
gii w godzinach, w których jednostka OZE nie może pracować. Jest to rozwiązanie w skutkach 
bardzo zbliżone do dzisiejszego modelu funkcjonowania rynku, a element nowości poległaby na 
nietypowej formule cenowej opartej na trójstronnym rozliczeniu dostarczanej energii, powiązanej 
z wolumenem produkcji instalacji wytwórcy. Niemniej również i w takim rozwiązaniu widoczny jest 
brak zachęt do lokalnego wytwarzania. Działalność spółki obrotu w powiązaniu z kształtem ryn-
ku opartym na modelu „miedzianej płyty” umożliwia kojarzenie właściwie dowolnych wytwórców 
i odbiorców z terenu całego kraju.

W ocenie autora umowy cPPA, przy obecnym stanie prawnym, nie przyczynią się do zbliżenia 
wytwarzania energii do miejsc jej odbioru. Za taki stan rzeczy odpowiadają uregulowania prawa 
energetycznego, które koncentrują się na uregulowaniu zasad dostarczania energii elektrycznej 
przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej. Szansą na zwiększenie skali lokalnego wytwarzania 
mogą być potencjalnie rozwiązania oparte na samodzielnym wytwarzaniu energii przez jej odbior-
ców. Umowy cPPA mogą jednak przyczynić się do wzrostu decentralizacji rynku. Ich koncepcja 
powstała z myślą o poszukiwaniu nowych modeli kontraktowych dla zagospodarowania dużej ilości 
energii z niewielkich źródeł OZE. Mogą one stanowić atrakcyjny model prowadzenia działalności 
gospodarczej umożliwiający potencjalne korzyści finansowe dla wszystkich zainteresowanych 
(tańsza energia dla odbiorcy, możliwość sprzedaży nadwyżek energii na giełdzie przez spółkę 
obrotu, stały rynek zbytu dla wytwórcy), co może przełożyć się na popularyzację rozproszonego 
wytwarzania energii. Zdaniem autora jedynie w takim aspekcie możliwe jest postrzeganie umów 
cPPA jako instrumentu promowania energetyki lokalnej.
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Streszczenie
Dnia 14 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt Polskiej Strategii 
Wodorowej, która jako jedno z głównych zadań do realizacji w zakresie rozwoju gospodarki wo-
dorowej w Polsce stawia stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, w związku z czym polski 
rząd zapowiedział przygotowanie ustawy – Prawo wodorowe, która ma uregulować działanie rynku 
wodoru w sposób kompleksowy. Jednocześnie w strategii wymieniono i pokrótce opisano kilka 
obszarów, które będą stanowić obszar regulacji podjętej w ustawie – Prawo wodorowe. Niniejszy 
artykuł ma na celu przedstawienie tych obszarów oraz ocenę zaproponowanych zmian legislacyj-
nych pod kątem zarówno ich wpływu na rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, jak i spójności 
z planami Komisji Europejskiej przedstawionymi w lipcu 2020 roku.

Słowa	kluczowe: wodór; Polska Strategia Wodorowa; prawo wodorowe; gazy odnawialne; wodór 
odnawialny; gospodarka wodorowa.

JEL: K23

I.	 Wstęp
Wodór jest uznawany obecnie za element niezbędny do osiągnięcia dekarbonizacji gospodarki 

europejskiej – gaz ten pozwolić ma na transformację wielu sektorów gospodarki, począwszy od 
przemysłu, przez sektor energetyczny, aż po transportowy. Tak szerokie zainteresowanie wodo-
rem wynika z faktu, że oparcie produkcji energii na samych tylko odnawialnych źródłach energii 
jest niemożliwe, z uwagi na ich niestabilność konieczne jest bowiem magazynowanie wyprodu-
kowanej w OZE energii, do czego doskonałym rozwiązaniem może okazać się właśnie wodór. 

* Doktorantka w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu; prawnik w kancelarii SMM Legal; ORCID: 0000-0002-8737-0009.
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Co więcej, może on być także świetnym paliwem transportowym w tych obszarach, w których 
swojej funkcji nie spełnią pojazdy elektryczne, w szczególności dla pojazdów ciężarowych. Nic 
więc dziwnego, że wodór cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak wskazuje Komisja 
Europejska w opublikowanej w lipcu 2020 r. „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neu-
tralnej dla klimatu”1, co tydzień ogłasza się nowe plany inwestycyjne, często w skali gigawatów. 
W okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. analitycy rynku powiększyli wykaz planowanych 
do 2030 r. globalnych inwestycji w elektrolizery z 3,2 GW do 8,2 GW (z czego 57% w Europie). 
Polska, jako jeden z największych producentów wodoru w Europie, nie może pozostać w tyle 
i musi wykorzystać swoją szansę na tym rynku jako kraj posiadający wszelkie kompetencje i moż-
liwości do rozwoju w tym zakresie. Pierwszym krokiem w kierunku wykorzystania tej szansy jest 
Polska Strategia Wodorowa, której projekt opublikowało dnia 14 stycznia 2021 r. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska.

Polska Strategia Wodorowa stawia cele i zadania w sześciu głównych obszarach. Jednym 
z nich jest stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego, dlatego polski rząd zapowiedział przy-
gotowanie ustawy – Prawo wodorowe, która ma uregulować działanie rynku wodoru w sposób 
kompleksowy. Jednocześnie w strategii wymieniono i pokrótce opisano kilka obszarów mających 
stanowić obszar regulacji podjętej w ustawie – Prawo wodorowe. Niniejszy artykuł ma na celu 
przedstawienie tych obszarów oraz ocenę zaproponowanych zmian legislacyjnych, pod kątem 
zarówno ich wpływu na rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, jak i spójności z planami Komisji 
Europejskiej przedstawionymi w lipcu 2020 roku. 

II.	Produkcja	i	wykorzystanie	wodoru	w	Polsce	–	stan	obecny
Polska plasuje się obecnie na piątej pozycji globalnego rankingu producentów wodoru 

(MKiŚ, 2021, s. 19) oraz na trzecim miejscu w Unii Europejskiej (Hydrogen Europe, 2020, s. 8), 
jednakże udział produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody jest znikomy. W 2015 r. łączną 
produkcję szacowano na 1 mln t, co stanowiło ponad 10% konsumpcji wodoru w Europie. Wodór 
w Polsce jest produkowany obecnie wyłącznie z paliw kopalnych. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego w 2019 r. sprzedano w Polsce ponad 20 mln m3 wodoru o łącznej wartości ponad 
22 mln PLN2. 

Największym producentem wodoru w Polsce jest obecnie Grupa Azoty S.A., spółka z bran-
ży nawozowo-chemicznej działająca w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, 
a także produktów OXO i innych chemikaliów3. Spółka ta produkuje około 420 tys. ton wodoru 
rocznie, a jej udział w rynku sięga 42% (MKiŚ, 2021, s. 21). Dużymi producentami wodoru są także 
koncerny naftowe: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., zaangażowany także m.in. w produkcję 
nawozów azotowych poprzez swoją spółkę córkę – Anwil S.A., oraz Grupa Lotos S.A. Według 
Polskiej Strategii Wodorowej, każdy z tych podmiotów produkuje około 145 tys. ton wodoru rocznie 
i posiada w związku z tym około 14% udziałów w rynku4. Spory udział w produkcji wodoru mają 
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia w za-
kresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”, Bruksela, dnia 8.7.2020 r., COM(2020) 301 final, s. 2; dalej: Komunikat Komisji.
2 Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-
-srodki-trwale/przemysl/produkcja-wyrobow-przemyslowych-w-2019-roku,3,17.html.
3 Strona internetowa: https://grupaazoty.com/grupa-azoty/o-grupie-azoty. 
4 Należy jednak zwrócić uwagę na to, że według innych źródeł produkcja Grupy Lotos S.A. w 2015 r. była znacznie niższa – wyniosła ówcześnie około 
59 tys. ton (zob. Maj i Szpor, 2019, s. 13).
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także koksownie – Koksownia Przyjaźń, należąca do JSW KOKS S.A., spółki z Grupy Kapitałowej 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.5 oraz Koksownia Zdzieszowice, należąca do Arcelor Mittal 
Poland S.A.6. Pozostałe 23% rynku wodoru posiadają inne podmioty.

W Polsce wodór jest wykorzystywany przede wszystkim w przemyśle chemicznym między 
innymi do produkcji amoniaku, z którego otrzymuje się nawozy sztuczne oraz w przemyśle pe-
trochemicznym w procesach: reformingu, który stosowany jest do podniesienia jakości paliwa; 
hydrorafinacji, który stosowany jest w celu obniżenia zawartości siarki, azotu i tlenu, oraz hydrokra-
kingu, który służy do przerobu ciężkich frakcji ropy naftowej na benzynę i oleje lekkie. Większość 
wodoru w Polsce jest zużywana przez spółki, które go produkują i tylko niewielki wolumen podlega 
obrotowi na rynku – wolumen ten pochodzi najczęściej z nadwyżek mocy w jednostkach wytwa-
rzania wodoru w zakładach chemicznych i rafineriach, albo jest produktem ubocznym, ewentualnie 
jest importowany z zagranicy – głównie z Niemiec i Czech (Hydrogen Europe, 2020, s. 13). Ze 
względu na nieopłacalność transportowania wodoru wytwórnie wodoru znajdują się zwykle w tej 
samej lokalizacji co produkcja i są podłączone bezpośrednio do instalacji.

III.	Polska	Strategia	Wodorowa
Dnia 14 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało i przekazało do 

konsultacji publicznych projekt Polskiej Strategii Wodorowej – dokumentu, który określić ma cele 
w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce (dalej: Polska Strategia 
Wodorowa)7.

W ostatnich latach zaobserwować można wzrost zainteresowania wykorzystaniem wodoru 
do celów energetycznych na całym świecie. W lipcu 2020 r. strategię rozwoju w tym obszarze 
opublikowała Komisja Europejska, która przewiduje udział tego gazu w europejskim koszyku ener-
getycznym na poziomie około 13–14% w 2050 r. oraz inwestycje rozwój technologii wodorowych 
w tym okresie na poziomie nawet do 470 mld EUR8. Strategia europejska przewiduje, że tzw. 
odnawialny wodór, który produkowany jest w procesie elektrolizy wody, wykorzystywany będzie 
między innymi w sektorze transportu, a także zastąpi produkowany obecnie głównie z paliw ko-
palnych wodór szary w przemyśle chemicznym i rafineryjnym. Wodór ma także stanowić wsparcie 
dla niestabilnych systemów energetycznych opartych w dużej mierze na produkcji energii z od-
nawialnych źródeł, w których będzie odgrywał rolę magazynu energii.

Także polski rząd w Polskiej Strategii Wodorowej snuje ambitne plany dla rozwoju gospo-
darki wodorowej w Polsce, choć są one nieco odmienne od tych przedstawionych przez Komisję 
Europejską. Niedyspozycyjność produkcji energii w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, brak 
możliwości magazynowania energii oraz brak alternatywy dla paliw kopalnych w transporcie cięż-
kim i długodystansowym powoduje uchwycenie się idei wodoru jako panaceum na rozwiązanie 
tych problemów, jednak w Polsce wciąż silne są wątpliwości co do realizmu tego rodzaju planów 
– niski udział OZE w miksie energetycznym skutkuje tym, że wytwarzanie wodoru w procesie 

5 Produkcja około 75 tys. ton/rok i około 7% udziałów w rynku (zob. MKiŚ, 2021, s. 22).
6 Produkcja obu koksowni wynosić ma około 149 tys. ton wodoru rocznie (zob. Maj i Szpor, 2019, s. 13).
7 Treść dokumentu dostępna na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne- 
projektu-polskiej-strategii-wodorowej.
8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia w za-
kresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”, Bruksela, dnia 8.7.2020 r., COM(2020) 301 final.
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elektrolizy jest nadzwyczaj kosztowne, a rozwój w tym kierunku wiązać się będzie m.in. z bardzo 
dużym zapotrzebowaniem na ziemię przeznaczaną do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
(Garbicz, 2020, s. 3–7). W związku z tym Polska Strategia Wodorowa wydaje się stawiać priorytety 
dla rozwoju gospodarki wodorowej w innych miejscach, postulując w szczególności neutralność 
technologiczną produkcji tego gazu oraz wykorzystanie w tym celu energii jądrowej. 

Polska Strategia Wodorowa przewiduje sześć celów, które mają zostać osiągnięte do 2030 
lub 2040 r., wskazując dla każdego z nich jednostkowe zadania do realizacji w krótszych i dłuż-
szych perspektywach czasowych: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie 
wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcję 
wodoru w nowych instalacjach; sprawną i bezpieczną dystrybucję wodoru oraz tworzenie stabil-
nego otoczenia regulacyjnego. W celu realizacji tego ostatniego zadania polski rząd zapowiedział 
przygotowanie ustawy – Prawo wodorowe, która ma uregulować działanie rynku wodoru w spo-
sób kompleksowy. Jednocześnie w strategii zaproponowano wstępnie obszary, które mają zostać 
objęte treścią tej ustawy. W niniejszym artykule omówiono wybrane zaproponowane w Polskiej 
Strategii Wodorowej zmiany legislacyjne oraz podjęto próbę ich oceny.

IV.	Ustawa	–	Prawo	wodorowe
Jak już wskazano, polski rząd planuje przygotowanie projektu ustawy – Prawo wodorowe, 

która swoim zakresem ma objąć zmiany legislacyjne w kilku aktach prawnych. Mimo że plany 
opisane w Polskiej Strategii Wodorowej są ambitne i obejmują wiele obszarów, zaprezentowany 
wykaz planowanych zmian jest stosunkowo niewielki, w związku z czym należy założyć, że są 
to jedynie wstępne propozycje, które zostaną uszczegółowione na dalszym etapie prac. Zgodnie 
z harmonogramem przewidzianym w strategii, w I kwartale 2021 r. opracowane mają zostać ramy 
regulacyjne funkcjonowania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, w II kwartale 2021 r. 
stworzone mają zostać podstawy funkcjonowania rynku wodoru, a legislacyjny pakiet wodorowy, 
który będzie określać szczegóły funkcjonowania rynku oraz stanowić implementację prawa UE 
w tym zakresie oraz przewidywać system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru, ma zostać 
przyjęty na przełomie 2021 i 2022 roku.

Prawo wodorowe ma objąć zmiany nowelizujące m.in. ustawę – Prawo energetyczne9, które 
mają wprowadzić do polskiego prawa definicję wodoru i przesądzić czy wodór będzie uznawany za 
paliwo gazowe i czy działalność w zakresie produkcji, dystrybucji czy użytkowania wodoru objęte 
zostaną takim reżimem regulacyjnym, jak gaz ziemny, w tym koniecznością uzyskania koncesji 
i zasadami unbundlingu. Zmiany mają zostać wprowadzone również do ustawy o odnawialnych 
źródłach energii10 i mają one stanowić implementację dyrektywy RED II11 poprzez objęcie wodoru 
systemem gwarancji pochodzenia, a także w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w za-
kresie obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących12 w związku z uznaniem inwestycji 
w technologie wodorowe za inwestycje towarzyszące w rozumieniu tej ustawy, co w konsekwencji 

 9 Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833, t.j. ze zm.).
10 Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020, poz. 261, t.j. ze zm.).
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(OJ L 328, 21.12.2018, s. 82–209). 
12 Ustawa z dn. 29.06.2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 
2018, poz. 1537, t.j. ze zm.).
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spowoduje objęcie ich pakietem korzystnych rozwiązań związanych między innymi z uzyskiwa-
niem decyzji administracyjnych na realizację inwestycji.

Szereg nowych rozwiązań legislacyjnych ujętych w prawie wodorowym dotyczyć będzie 
wykorzystania wodoru w sektorze transportu. Chodzi tu w szczególności o określenie warunków 
technicznych dla stacji tankowania wodoru w ustawie o elektromobilności13 oraz norm dla paliwa 
wodorowego w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw14, a także o roz-
szerzenie zwolnienia z obowiązku opłaty podatku akcyzowego dla pojazdów wodorowych zgodnie 
z ustawą podatku akcyzowym15. Obecnie, na podstawie art. 89 pkt 12 lit. b tiret trzeciej ustawy 
o podatku akcyzowym, z zapłaty tego podatku zwolniony jest wodór o kodzie CN 2804 10 00 
przeznaczony do napędu silników spalinowych, natomiast na podstawie art. 109a tej ustawy 
zwolnieniu podlegają także samochody osobowe napędzane wodorem. Pojazdy wodorowe mają 
również zostać objęte korzystnymi zasadami w zakresie odpisów amortyzacyjnych – takimi jakim 
obecnie podlegają samochody elektryczne na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych16 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych17.

Opisane w Polskiej Strategii Wodorowej propozycje zmian legislacyjnych to zaledwie ha-
sła dotyczące kwestii, które muszą zostać w prawie wodorowym jednoznacznie rozstrzygnięte. 
Niezbędne jest określenie, jakie rodzaje wodoru będą korzystały z systemów wsparcia przewidzia-
nych w strategii. Konieczna jest także dokładna analiza prawna w zakresie zagadnień regulacyj-
nych związanych z zastosowaniem zasad wynikających z ustawy – Prawo energetyczne, w tym 
uznania wodoru za paliwo gazowe i konieczności uzyskiwania koncesji i ponoszenia wszelkich 
obciążeń regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej, a także kwe-
stii związanych z użytkowaniem infrastruktury do transportu wodoru (zarówno przekształconej 
infrastruktury gazowej, jak i sieci dedykowanych do transportu wodoru), takich jak zastosowanie 
do tej infrastruktury zasad dostępu strony trzeciej (third party access, TPA), do jej operatorów 
zaś – zasad unbundlingu. Bardzo istotne jest również opracowanie modelu regulacji w zakresie 
infrastruktury do tankowania wodoru – już obecnie w ustawie o elektromobilności wprowadzono 
dwa różne modele regulacji w zakresie budowy i operowania stacjami ładowania oraz stacjami 
tankowania gazu ziemnego, a Polska Strategia Wodorowa w żaden sposób nie odnosi się do 
tego czy któryś z nich znajdzie zastosowanie do stacji tankowania wodorem, czy też opracowany 
zostanie odrębny model rozwoju tego rodzaju infrastruktury. 

V.	Polska	definicja	wodoru
Precyzyjne określenie definicji wodoru, w tym wskazanie rodzajów tego gazu, które będą 

podlegały projektowanym regulacjom oraz przewidywanym systemom wsparcia jest kwestią klu-
czową. Polski rząd deklaruje w tym kontekście podejście neutralne technologicznie, to znaczy nie 
zamierza priorytetyzować żadnej z technologii wytwarzania wodoru, a kryterium kwalifikacji ma być 
obiektywne i oparte na poziomie emisji CO2 związanym z zastosowaniem konkretnego procesu.

13 Ustawa z dn. 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021, poz. 110, t.j.).
14 Ustawa z dn. 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2021, poz. 133, t.j.).
15 Ustawa z dn. 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2020, poz. 722, t.j. ze zm.).
16 Ustawa z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020, poz. 1426, t.j. ze zm.).
17 Ustawa z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 1406, t.j. ze zm.).
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Polska Strategia Wodorowa podzieliła wodór na dwa główne rodzaje: wodór konwencjonalny 
oraz wodór niskoemisyjny. Wodór konwencjonalny wytwarzany jest z paliw kopalnych, w szcze-
gólności w procesach reformingu parowego, zgazowania węgla lub separacji z gazu koksownicze-
go. Z kolei wodór niskoemisyjny wytwarzany jest z wykorzystaniem technologii zapewniających 
zmniejszone emisje CO2, takich jak: reforming parowy węglowodorów z wychwytem i składowa-
niem CO2 (CCS) bądź wychwytem i wykorzystaniem CO2 (CCU), zgazowanie węgla z CCS bądź 
CCU, zgazowanie biomasy z CCS bądź CCU, elektrolizę z wykorzystaniem energii elektrycznej 
z OZE, elektrolizę z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych z CCS bądź 
CCU, pirolizę czy procesy chemiczne, których produktem ubocznym jest wodór, w tym separacja 
wodoru z gazu koksowniczego. Polski rząd wprowadził w ramach tego dychotomicznego podziału 
wstępne kryterium emisyjności technologii, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji danego 
rodzaju wodoru jako konwencjonalnego lub niskoemisyjnego – jest to, zgodnie z Polską Strategią 
Wodorową, wartość 5,8 kg CO2 eq/kg H2. Wodór wyprodukowany w procesach, które zapewniają 
niższą emisję dwutlenku węgla będzie kwalifikowany jako niskoemisyjny, w pozostałych przypad-
kach ma być to wodór konwencjonalny.

Oczywiście zaprezentowany w strategii sposób podziału wodoru nie jest wiążący, a co wię-
cej – w ramach planowanych działań legislacyjnych nie przewidziano w ogóle podjęcia kwestii 
zdefiniowania rodzajów wodoru, choć sama strategia w wielu przypadkach odnosi się do konkret-
nych jego rodzajów (np. w zakresie wsparcia zastosowania wodoru niskoemisyjnego w przemyśle 
chemicznym i rafineryjnym). Strategia przewiduje co prawda wprowadzenie do ustawy – Prawo 
energetyczne definicji wodoru, jednak biorąc pod uwagę kontekst opisu planowanej nowelizacji, 
definicja ta ma raczej na celu przesądzenie czy wodór powinien być kwalifikowany jako paliwo 
gazowe i czy powinien podlegać przepisom ustawy, nie zaś określenie jego rodzajów i kryteriów 
kwalifikacji według zastosowanych technologii. 

De lege ferenda należałoby więc postulować rozszerzenie planowanej definicji właśnie o tego 
rodzaju kryterium, przyjęcie jednak takiej kwalifikacji może być utrudnione z uwagi na niespójność 
podejścia do zdefiniowania rodzajów wodoru, które przyjął polski rząd i tego, które zaprezentowa-
ła Komisja Europejska. W „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” 
przyjęto bowiem jako kryterium kwalifikacji wodoru technologię jego wytwarzania i wyróżniono 
m.in. wodór elektrolityczny, produkowany w ramach procesu elektrolizy wody, wodór odnawialny, 
który produkowany jest w procesie elektrolizy z zastosowaniem energii elektrycznej pochodzącej 
z odnawialnych źródeł, wodór z paliw kopalnych, wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem 
dwutlenku węgla oraz wodór niskoemisyjny, który obejmuje wodór z paliw kopalnych z wychwy-
tywaniem dwutlenku węgla oraz wodór elektrolityczny ze znacznym ograniczeniem emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu życia w porównaniu z obecną produkcją wodoru. 

Powyższa niespójność terminologiczna może rodzić poważne konsekwencje w postaci od-
miennego podejścia do traktowania wodoru o różnym pochodzeniu. Widać to w szczególności 
w zdecydowanym priorytetyzowaniu przez Komisję Europejską wodoru odnawialnego, produko-
wanego w procesie elektrolizy z zastosowaniem odnawialnych źródeł – tylko dla takiego rodzaju 
wodoru przewidziano utworzenie bezpośrednich i przejrzystych rynkowych systemów wsparcia, 
przydzielanych w drodze przetargów konkurencyjnych18. Jest to podejście szeroko krytykowane 
18 Komunikat Komisji, s. 16.
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(Barnes, 2020; Barnes i Yafimava, 2020)19, ponieważ w niewystarczającym stopniu uwzględnia 
przejściową rolę wodoru produkowanego z gazu ziemnego (w tym z wychwytywaniem dwutlenku 
węgla), bez zastosowania którego nie uda się rozwinąć rynku wodoru w taki sposób, żeby uzyskał 
on dojrzałość, a co więcej – bardzo prawdopodobne, że wodór odnawialny w ogóle nie będzie 
dostępny przed 2040 czy nawet 2050 rokiem na taką skalę, aby sprostać zapotrzebowaniu euro-
pejskich gospodarek (Dickel, 2020)20. 

Podejście przyjęte w Polskiej Strategii Wodorowej ma także na celu wsparcie polskiej go-
spodarki – jak już wskazano, w Polsce produkuje się bardzo duże wolumeny tzw. szarego wodo-
ru, który powstaje głównie w procesie reformingu parowego z zastosowaniem gazu ziemnego, 
a którego nadwyżki można z powodzeniem wykorzystać np. w sektorze transportu. Jednocześnie 
produkcja wodoru odnawialnego z zastosowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odna-
wialnych źródeł byłaby bardzo nieopłacalna z uwagi na niewielki udział OZE w krajowym miksie 
energetycznym21 – w naszym systemie w zasadzie nie występują nadwyżki tego rodzaju energii 
elektrycznej, które można by użyć w procesie elektrolizy, produkcja wodoru z zastosowaniem tej 
technologii będzie więc zwyczajną stratą, jak bowiem wskazuje się w literaturze „potrzeba wyłożyć 
ponad dwie jednostki energii elektrycznej, np. z wiatru, by odzyskać z wodoru jedną jednostkę 
energii elektrycznej” (Garbicz, 2020, s. 5). 

VI.	Wodór	a	ustawa	–	Prawo	energetyczne
W Polskiej Strategii Wodorowej podniesiono kwestię kwalifikacji wodoru jako paliwa gazowe-

go – zgodnie z treścią strategii nie jest obecnie jasne czy może on być kwalifikowany jako paliwo 
gazowe, a w związku z tym nie ma pewności co do tego czy jest objęty tym samym reżimem re-
gulacyjnym, w tym czy działalność w zakresie jego wytwarzania, czy dystrybucji wymaga koncesji. 
Rzeczywiście, definicja ujęta w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne nie jest w tym zakresie 
jednoznaczna, jako paliwa gazowe kwalifikuje bowiem gaz ziemny wysokometanowy lub zaazoto-
wany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane 
za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. Biorąc pod 
uwagę możliwość mieszania wodoru z gazem ziemnym i dostarczania go siecią gazową, może 
być on uznany za „inny rodzaj gazu palnego” i tym samym podlegać definicji paliwa gazowego ze 
wszelkimi tego konsekwencjami. Taką kwalifikację zdaje się także potwierdzać doktryna prawa, 
która także opowiada się za otwartym katalogiem gazów palnych będących paliwem gazowym 
w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne oraz wskazuje, że do tego rodzaju gazów powinny 
być kwalifikowane m.in. te powstające w procesach zgazowania paliw stałych czy gazy synte-
zowe (Muras i Swora, 2016). Także Polska Norma PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe do rodziny 
paliw gazowych kwalifikuje gazy należące do tej samej rodziny co gaz ziemny, lecz różniące się 
parametrami klasyfikacyjnymi: ciepłem spalania, liczbą Wobbego czy zawartością podstawowych 
składników węglowodorowych i dzieli je na następujące 4 grupy: rodzina I – gazy wytwarzane 

19 Por. List koalicji przedsiębiorstw pod przewodnictwem GasNaturally do wiceprzewodniczącego Franas Timmermanas wzywający do włączenia do 
strategii wszystkich rodzajów wodoru, Bruksela 24 czerwca 2020 roku. Pozyskano z https://gasnaturally.eu/wp-content/uploads/2020/06/Wide-industry-
coalition-call-for-a-Hydrogen-Strategy-inclusive-of-all-clean-hydrogen-pathways-1.pdf; zob. Barnes, 2020, s. 26–27; Barnes i Yafimava, 2020, s. 4.
20 Rolę tzw. niebieskiego wodoru, czyli wodoru produkowanego z użyciem gazu ziemnego z zastosowaniem CCS lub CCU na przykładzie Niemiec 
opisuje Ralf Dickel (2020).
21 Według danych Eurostat, w 2019 r. OZE miały około 12% udziału w produkcji energii elektrycznej w Polsce.
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metodami przemysłowymi oraz mieszaniny gazów węglowodorowych z powietrzem, rodzina II 
– gazy ziemne, rodzina III – gazy skroplone C3-C4, rodzina IV – gaz niezwiązany z żadną ww. 
rodziną – biogaz (Jasiewicz i Nadolna, 2016, s. 6).

W tekście strategii zawarto dwie rekomendacje dotyczące regulacji w zakresie rynku wodoru 
w Polsce: po pierwsze, zaproponowano, aby działalność na tym rynku nie była objęta obowiąz-
kiem uzyskania koncesji, po drugie zaś – zarekomendowano niewprowadzanie zasad rozdziału 
własnościowego do czasu odpowiedniego rozwinięcia się tego rynku. Można więc wnioskować, 
że polski rząd dąży do tego, żeby rynek wodoru, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju, 
nie był rynkiem regulowanym w ogóle, albo podlegał regulacjom ustawy – Prawo energetyczne 
w niewielkim tylko stopniu. Według autorki niniejszego artykułu, ocena tego rozwiązania nie jest 
jednoznaczna, niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla uczestników tego rynku i od-
biorców końcowych. 

Objęcie wodoru wszelkimi obciążeniami regulacyjnymi wynikającymi z ustawy – Prawo ener-
getyczne, którymi objęty jest gaz, byłoby na obecnym etapie działaniem przeciwskutecznym. 
Przede wszystkim inwestorzy potrzebują obecnie pewności co do przyszłych ram regulacyjnych 
tego rynku, a w przypadku podjęcia decyzji o jego kompleksowym uregulowaniu osiągnięcie zgody 
co do zakresu i szczegółów ram legislacyjnych będzie wyzwaniem czasochłonnym. W literaturze 
postuluje się, aby nie przyrównywać rynku gazu ziemnego, kształtowanego przez dziesięciolecia 
i dojrzałego w momencie, gdy wprowadzano kolejno trzy pakiety gazowe w ramach unijnego pra-
wodawstwa, do obecnie w zasadzie jeszcze nieistniejącego rynku wodoru. A. Barnes i K. Yafimava 
jako przykład negatywnych skutków nałożenia na przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji 
i dystrybucji wodoru regulacji tożsamych z tymi obecnymi na rynku gazu ziemnego przywołują 
sytuację, w której zastosowanie zasad unbundlingu właścicielskiego zapobiegłoby współpracy 
producentów, dystrybutorów i odbiorców wodoru podjętej w postaci konsorcjum, która mogłaby 
zostać następnie rozszerzona do postaci klastra przemysłowego w celu zaopatrywania także in-
nych odbiorców (Barnes i Yafimawa, 2020, s. 13). A. Barnes w innej publikacji postuluje, aby na 
obecnym raczkującym etapie rynku wodoru dać jego uczestnikom jak najwięcej wolności rynkowej, 
a dopiero po osiągnięciu przez rynek dojrzałości podjąć próbę uregulowania jego funkcjonowania 
(Barnes, 2020, s. 26–27). 

Na rynku są jednak już teraz podmioty, które mają zdecydowaną przewagę konkurencyjną. 
To nie tylko duzi producenci wodoru z paliw kopalnych, lecz także spółki energetyczne produkują-
ce poważne wolumeny energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, której nadwyżki można zużyć 
w procesie elektrolizy oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, którymi 
w przyszłości wodór może być transportowany zarówno po zmieszaniu z gazem ziemnym, jak 
i samodzielnie. Brak jakichkolwiek ograniczeń i dopuszczenie możliwości podejmowania przez 
operatorów działalności na rynku wodoru (zarówno dopuszczenie prowadzenia działalności w za-
kresie przesyłu i dystrybucji wodoru dedykowanymi sieciami, jak i dalej idące zezwolenia na pro-
dukcję wodoru czy obrót tym gazem) doprowadzą do monopolizacji rynku i powtórzenia historii 
rynku gazu ziemnego, który w wielu krajach Unii Europejskiej wciąż nie jest do końca rynkiem 
konkurencyjnym. Konieczne jest więc, zdaniem autorki niniejszego artykułu, objęcie rynku wodoru 
co najmniej częściową regulacją, przede wszystkim w zakresie zastosowania zasady dostępu 
strony trzeciej, dzięki której do infrastruktury wodorowej, takiej jak sieci czy magazyny wodoru, 
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dostęp będą miały także inne podmioty. Oczywiście wiązać się to będzie z przyznaniem odpo-
wiednich kompetencji Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, takich jak ma on dziś obecnie na 
podstawie art. 8 ustawy – Prawo energetyczne. Należałoby również rozważyć nałożenie na pod-
mioty prowadzące działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji wodoru obowiązku przedkładania 
do zatwierdzenia Prezesowi URE taryfy, sam bowiem obowiązek zawarcia umowy z podmiotami 
zainteresowanymi korzystaniem z usług przesyłu czy dystrybucji będzie niewystarczający, jeśli 
stawki za tego rodzaju usługi będą zawyżone. 

Co więcej, mimo że należy poprzeć deklarację polskiego rządu w zakresie nienakładania 
obowiązku uzyskania koncesji na uczestników rynku wodoru na pierwszym etapie rozwoju tego 
rynku, konieczne byłoby rozważenie czy jednak niektóre obszary działalności na tym rynku nie 
powinny być koncesjonowane lub czy nie powinny podlegać innemu rodzajowi nadzoru. Chodzi tu 
w szczególności o zabezpieczenie przed ewentualnymi niebezpieczeństwami dla ludzi i środowiska 
wynikającymi z tego rodzaju działalności, szczególnie prowadzonej na dużą skalę. W niektórych 
przypadkach nakładanie obowiązków koncesyjnych będzie realną barierą, co w szczególności 
dotyczyć może małych podmiotów i klastrów wodorowych22, dlatego ograniczenie w tym zakresie 
obowiązków administracyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu, że przedsiębiorcy będą gwaran-
tować prawidłowe wykonywanie działalności jest sprawą niezwykle istotną. 

Jednocześnie warto odróżnić od działalności infrastrukturalnej kwestię dostaw wodoru i użyt-
kowania w tym celu infrastruktury od działalności w zakresie jego produkcji, ten ostatni obszar 
wydaje się bowiem być potencjalnie konkurencyjny z uwagi na dostępność surowców do pro-
dukcji i stosunkowo niskie początkowe koszty inwestycji, a także możliwość lokalnego działania. 
W związku z tym można uznać, że rynek ten prawdopodobnie nie będzie rynkiem regulowanym, 
może jednak istnieć konieczność zastosowania zachęt do jego rozwoju (Dragan i Modzelewski, 
2019, s. 78–79).

Wizja polskiego rządu co do zakresu regulacji, choć przedstawiona w Polskiej Strategii 
Wodorowej w sposób lakoniczny, wydaje się dość jasna. Przynajmniej w pierwszych latach roz-
woju rynku należy się spodziewać, że nie będzie on szczegółowo uregulowany, w szczególności 
nie w sposób porównywalny z rynkiem gazu ziemnego. Znacznie mniej klarowną deklarację w tym 
zakresie przedstawiła jednak Komisja Europejska. Z jednej strony wskazała ona bowiem, że in-
frastruktura służąca dystrybucji wodoru, w szczególności jeśli jest to infrastruktura obejmująca 
niewielki obszar, na przykład zakładu produkcyjnego, może być objęta regulacjami zbliżonymi 
do tych obecnie odnoszących się do zamkniętych systemów dystrybucyjnych23 czy gazociągów 
(linii) bezpośrednich24, co pozwoli na zastosowanie wobec nich zwolnień, takich jak zwolnienie 
z obowiązku uzyskania koncesji czy przedkładania taryf do zatwierdzenia. W pozostałym zakre-
sie Komisja stwierdza, że „operatorzy infrastruktury powinni pozostać neutralni”, aby nie zakłó-
cać równych warunków działań rynkowych. Co więcej, Komisja postuluje objęcie rynku wodoru 
zasadami dostępu stron trzecich, a także opracowanie jasnych reguł przyłączania elektrolizerów 
do sieci oraz usprawnienie procesów dotyczących zezwoleń i kwestii administracyjnych. Zgodnie 
ze „Strategią w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”, zapewnienie jasnych 
22 Komunikat Komisji, s. 17.
23 Art. 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U.UE.L.2009.211.94).
24 Art. 38 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, op. cit.
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zasad już teraz pozwoli uniknąć inwestycji przynoszących straty i ponoszenia kosztów wynikłych 
interwencji25. Komisja zapowiedziała również, że w 2021 r. przeprowadzony zostanie przegląd 
przepisów dotyczących gazu na potrzeby konkurencyjnych rynków gazów zdekarbonizowanych26. 
Mimo że z przytoczonych informacji nie wynika jasno, jakie ramy regulacyjne Komisja chce za-
projektować dla rynku wodoru, wydaje się prawdopodobne, iż będą one bardziej zbliżone do 
regulacji rynku gazu ziemnego niż chciałby tego polski rząd, zgodnie z planami przedstawionymi 
w Polskiej Strategii Wodorowej.

VII.	Infrastruktura	wodorowa	w	sektorze	transportu
Polska Strategia Wodorowa jako jeden z głównych obszarów rozwoju gospodarki wodorowej 

wskazuje sektor transportu, wyliczając liczne zalety zastosowania wodoru jako paliwa w szcze-
gólności w pojazdach ciężarowych i na trasach długodystansowych: możliwość szybkiego za-
tankowania, wysoka gęstość energii czy brak ciężkiej baterii w przeciwieństwie do samochodów 
elektrycznych. Zdecydowanie wpływa to na atrakcyjność tego rodzaju pojazdów. Warto zwrócić 
uwagę na szybki postęp tej technologii oraz ich coraz większą przystępność kosztową – obecnie 
cena samochodu napędzanego wodorem stanowi około 1/40 ceny prototypu takiego pojazdu 
z 2008 r. (Gis, Menes i Waśkiewicz, 2016, s. 113). Polski rząd zaplanował również szereg zachęt 
do dalszego rozwoju tego rynku, w tym w szczególności zwolnienia podatkowe, o których mowa 
była powyżej. 

Polska Strategia Wodorowa wyznacza dwa główne cele na 2025 r. dla wodorowego trans-
portu drogowego: rozpoczęcie eksploatacji około 500 autobusów wodorowych wyprodukowanych 
w Polsce oraz zbudowanie 32 stacji tankowania wodoru, co ma zostać połączone z powstaniem 
instalacji do oczyszczania wodoru do standardu czystości 99,999%. 

Wśród planów zmian legislacyjnych przewidziano zmianę ustawy o elektromobilności pod 
kątem wprowadzenia odpowiednich przepisów, które umożliwią wydanie aktów wykonawczych 
określających warunki techniczne budowy i eksploatacji punktów tankowania wodoru. Działania 
zaplanowane w Polskiej Strategii Wodorowej są jednak zdecydowanie niewystarczające, konieczne 
jest bowiem określenie modelu rozwoju infrastruktury tankowania wodoru, podobnie jak zrobiono 
to w przypadku punktów ładowania albo stacji tankowania gazu ziemnego. Co prawda w ustawie 
o elektromobilności są już przepisy dotyczące punktów tankowania wodoru oraz planowania ich 
lokalizacji27, przeprowadzone zostały już także wartościowe badania dotyczące sposobu lokalizacji 
tych stacji (Gis, Menes i Waśkiewicz, 2015), wydaje się jednak, że rynek jest na tak wstępnej fa-
zie rozwoju, iż można mieć wątpliwości czy znajdą się podmioty chętnie do budowy tego rodzaju 
punktów tankowania na zasadach wolnorynkowych. Co więcej, spółki Skarbu Państwa, takie jak 
PKN Orlen28, Lotos29 czy PGNiG30 zapowiedziały już budowę swoich stacji, jednak zarówno brak 

25 Komunikat Komisji, s. 19.
26 Ibidem, s. 26. 
27 Art. 32 ustawy o elektromobilności przewiduje w tym zakresie kompetencje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który może ująć 
lokalizację punktów tankowania wodoru w przygotowywanym planie lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż 
pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T.
28 https://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/ORLEN-inwestuje-w-pierwsze-stacje-wodorowe-w-Czechach.aspx.
29 https://www.lotos.pl/322/p,307,n,4845/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_paliwa/aktualnosci/wodor_na_stacjach_lotosu_od_2021. 
30 https://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/toyota-i-pgnig-beda-wspolnie-rozwijac-technologie-wodorowa-w-polsce/newsGroupId/10184.
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mocy wiążącej tych deklaracji, jak i przewidywany czas i zakres budowy tych stacji wydają się 
niewystarczające do osiągnięcia celów przewidzianych w strategii. 

W związku z powyższym, w celu przyspieszenia rozwoju wykorzystania wodoru w sektorze 
transportu należy rozważyć uregulowanie budowy i eksploatacji punktów tankowania wodoru na 
zasadach ustanowionych dla punktów ładowania albo stacji tankowania gazu ziemnego. Ustawa 
o elektromobilności nakłada wiele obowiązków na operatorów systemów dystrybucyjnych elek-
troenergetycznych i gazowych, na których spoczywają obowiązki związane z budową i naprawą 
punktów i stacji, a także obowiązki planistyczne i organizacyjne. Jednocześnie obowiązki operatora 
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDe) oraz operatora systemu dystrybucyjnego 
gazowego (OSDg) znacząco się w tym zakresie różnią. Początkowo infrastruktura do ładowania 
pojazdów elektrycznych ma być rozwijana w oparciu o zasady rynkowe, natomiast dopiero, gdy 
okaże się, że rozwój infrastruktury na takich zasadach nie był wystarczający, do budowy stacji 
ładowania zobowiązany będzie OSDe. Przy tym OSDg ma od początku obowiązek budowy stacji 
gazu ziemnego oraz wykonywania przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy czy na-
prawy infrastruktury.

Biorąc pod uwagę, że już obecnie są podmioty chętne do prowadzenia inwestycji w zakre-
sie budowy punktów tankowania wodoru, możliwe, że wystarczy wprowadzenie bardziej konku-
rencyjnego modelu rozwoju tych punktów zbliżonego do modelu przewidzianego dla punktów 
ładowania. Oczywiście fundamentalną kwestią niezbędną do rozstrzygnięcia będzie wskazanie 
podmiotów, które miałyby być odpowiedzialne za budowę i eksploatację tego rodzaju punktów na 
takich zasadach, jak OSDe i OSDg. Wydaje się, że podmiotem odpowiedzialnym w tym zakresie 
mógłby być właśnie OSDg z uwagi na to, że działalność taka jest stosunkowo zbliżona w sensie 
technicznym do budowy i eksploatacji stacji tankowania gazu ziemnego. Jednocześnie w budo-
wę tego rodzaju stacji jest już zaangażowana Grupa Kapitałowa PGNiG, w skład której wchodzi 
największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 
na której (wespół z inną spółką z tej grupy – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.) ciążą w zasadzie 
wszystkie obowiązki związane z budową i eksploatacją stacji tankowania gazu ziemnego, z cze-
go płynie wniosek, że podmiot ten posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. 

VIII.	Podsumowanie
Polska Strategia Wodorowa to zdecydowanie wyczekiwany dokument, który jest istotnym 

krokiem naprzód w rozwoju polskiej gospodarki wodorowej. Z dokumentu tego wynikają plany 
i zadania, które wyraźnie zostały dopasowane do specyfiki polskiej gospodarki, stawiając na wy-
korzystanie wodoru produkowanego z gazu ziemnego (z zastosowaniem CCS i CCU) oraz na 
przyszłe wykorzystanie energii jądrowej. 

Zaplanowane w strategii działania legislacyjne są wstępnym, ale dobrym planem, który wy-
maga jednak szeregu dalszych analiz i uszczegółowienia, w szczególności w zakresie przyjęcia 
odpowiednich definicji poszczególnych rodzajów wodoru i zastosowania do rynku wodoru przepisów 
regulujących rynek gazu ziemnego. Biorąc pod uwagę, że rynek wodoru w zasadzie jest rynkiem, 
który dopiero się kształtuje, bardzo istotne jest, aby odpowiednio wyważyć interesy. Z jednej stro-
ny nie można doprowadzić do nadregulacji tego obszaru, która zahamowałaby rozwój inwestycji, 
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z drugiej zaś – konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców i uczestników rynku oraz 
jego konkurencyjności, a także zabezpieczenie przed stratami, które mogą wyniknąć z ewentual-
nej chęci szczegółowego uregulowania tego rynku w przyszłości, gdy rynek osiągnie dojrzałość.

Największym wyzwaniem dla polskiego rządu wydaje się jednak niespójność w zakresie planów 
zmian legislacyjnych określonych w Polskiej Strategii Wodorowej oraz tych, które w sposób nie 
do końca jasny i klarowny przedstawiła Komisja Europejska. Brak precyzyjnej wizji europejskich 
regulacji dotyczących sektora wodorowego, szczególnie w zakresie wykorzystania i eksploatacji 
infrastruktury gazowej czy dedykowanej infrastruktury wodorowej, rodzi niepewność i stawia przed 
polskim rządem poważne wyzwanie w zakresie przygotowania przyszłych regulacji, które mają 
ujrzeć światło dzienne już w najbliższych miesiącach. 
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Streszczenie	
Postępująca integracja rynku energii w Europie oraz rozwój OZE przyczyniają się do wzrostu kom-
pleksowości handlu, zmienności cen oraz szybkości zawierania transakcji. Stwarza to oczywiście 
zarówno ryzyko, jak i szanse dla przedsiębiorstw handlujących na tym rynku. Szczególnie istotna 
jest kompleksowość rynku z perspektywy zarówno integracji regionalnych rynków w Europie, jak 
i przesunięcia się zmienności i płynności na rynek spot i dnia bieżącego. Wymaga to nowego 
podejścia do handlu, gdzie szybkość składania zleceń oraz analizy powstających opcji handlu, 
przy zapewnieniu zabezpieczenia się przed ryzykiem staje się kluczowa dla sukcesu działalności 
tradingowej. HA wspiera wykorzystanie powstających szans, pozwalając handlować praktycznie 
stale w godzinach funkcjonowania rynków, rozpatrując wiele różnych wariantów decyzyjnych 
w tym samym czasie, znacznie szybciej niż są w stanie traderzy. Ponadto, HA umożliwia także 
zarządzanie wysoką liczbą transakcji równocześnie i efektywniejsze zarządzanie pozycjami, po-
nieważ komputery mogą szybko analizować wszystkie dostępne dane w czasie rzeczywistym, 
biorąc pod uwagę sytuację na wszystkich dostępnych dla HA rynkach, rozpatrując możliwości, 
trendy i potencjalne ryzyko na rynkach energii na całym świecie w ciągu kilku sekund. Komputer 
może natychmiast generować transakcje w oparciu o te analizy, generując zyski z prędkością 
i częstotliwością niemożliwą do osiągnięcia przez traderów. Jednak techniki handlu algoryt-
micznego (HA) i handlu algorytmicznego wysokiej częstotliwości (HFT) wprowadzają szereg 
dodatkowych uwarunkowań regulacyjnych nie tylko ex ante – wymagających zbadania warun-
ków prawnych prowadzenia handlu HA i HFT, lecz także ex post – obowiązków regulacyjnych 
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związanych z zawieranymi transakcjami w ramach HA i HFT, które ramowo zostały przedstawione  
w artykule.

Słowa	kluczowe:	handel algorytmiczny; handel wysokich częstotliwości; rynek energii; odnawial-
ne źródła energii; ryzyko, Unia Europejska.

JEL: K23, K32, D53

I.	Wprowadzenie
Handel algorytmiczny przekształca energetykę i tworzy nowe możliwości. Przyszłość jest cy-

frowa, a handel energią i jej nośnikami nie będzie wyjątkiem. Automatyzacja podejmowania decyzji 
jest obecnie coraz bardziej powszechna. Handel algorytmiczny reprezentuje technikę zawierania 
transakcji, gdzie do generowania zysków są wykorzystywane złożone systemy informatyczne, 
bazujące na zaawansowanych formułach matematycznych. 

Wytyczne unijne dotyczące redukcji emisji, wymuszają transformację energetyczną w Polsce. 
W obszarze sektora elektroenergetycznego i gazowego wprowadzono regulacje mające na celu libe-
ralizację i rozwój płynnych rynków energii łączących się w ramach Unii Europejskiej. Wprowadzone 
systemy wsparcia promują rozwój OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), mających stanowić al-
ternatywę w stosunku paliw kopalnych, szczególnie dla sektora ciepłowniczego, przed którym 
staje wyzwanie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz poprawy efektywności wytwarzania energii 
cieplnej łącznie z energią elektryczną. Generuje to ogromne zapotrzebowanie na finansowanie 
nowych inwestycji ciepłowniczych przy ograniczeniu możliwości wsparcia dla wysokoemisyjnych 
paliw kopalnych, również gaz ziemny nie ma pełnej palety dostępu do systemów wsparcia, z ja-
kich może korzystać OZE. Dodatkowo w Polsce średnie temperatury są niższe niż w większości 
innych krajów unijnych, co w większym stopniu eksponuje nas na koszty wytwarzania ciepła oraz 
koszty emisji z tym związanych. Stąd brak stabilności wytwarzania energii z farm fotowoltaicznych 
i wiatraków stanowi barierę technologiczną i logistyczną, w tym również regulacyjną i finansową 
do transformacji energetyki cieplnej w kierunku źródeł wytwarzania, które będą w stanie pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło w samorządach, szczególnie w dużych miastach. 

Obecnie jedynym akceptowalnym (ale nie wspieranym) paliwem przejściowym jest gaz ziemny, 
z którego można wytwarzać ciepło łącznie z energią elektryczną w kogeneracji poprawiając efek-
tywność wytwarzania i ekonomikę nowych inwestycji. Niestety dla ciepłowni oznacza to konieczność 
zaangażowania w rynek energii elektrycznej i gazu, którym obrót jako towarem na giełdach stanowi 
wyzwanie i konieczność budowania nowych kompetencji. Zakup gazu na potrzeby wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła możliwy jest w ramach rynku terminowego (kontrakty forward) i rynku 
spot (rynek dnia następnego i bieżącego) gdzie cena gazu budowana jest w oparciu o giełdowe 
mechanizmy rynkowe. Dodatkowo sprzedaż energii elektrycznej prowadzona jest zgodnie z ryn-
kowymi mechanizmami Towarowej Giełdy Energii (TGE). Obok rynku spot na TGE rozpoczęła 
działalność również zorganizowana platforma obrotu OTF (Organized Trading Facilities), na którą 
przeniesiony został obrót kontraktami forward na gaz i energię elektryczną. Uczestnictwo na TGE 



7575 Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Daniel Borkowski            Uwarunkowania regulacyjne handlu algorytmicznego…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.6

lub TGE OTF wymaga spełnienia dodatkowych wymagań regulacyjnych, niejednokrotnie nieła-
twych dla sektora ciepłowniczego, który pośrednio zaczyna korzystać z mechanizmów dostępu 
do rynku (market access) za pośrednictwem wyspecjalizowanych spółek obrotu (sprzedawcy 
energii i gazu) lub brokerów (domy maklerskie lub towarowe domy maklerskie). W tym obszarze 
wykorzystanie handlu algorytmicznego (HA lub HFT) umożliwia zwiększenie rentowności i wyko-
rzystania możliwości poprawy efektywności ekonomicznej elektrociepłowni w zmieniających się 
uwarunkowaniach rynkowych. Niemniej jednak korzystanie z pełnego dobrodziejstwa płynnego 
rynku i bezpośredniego udziału w giełdzie możliwe jest jedynie dla większych elektrociepłowni 
posiadających wyspecjalizowane zasoby ludzkie i techniczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają uwarunkowania regulacyjne wpływające na 
wykorzystanie algorytmów w automatyzacji handlu w Polsce na Towarowej Giełdzie Energii.

II.	Świat	algorytmów	w	przedsiębiorstwach	i	na	rynku.	 
Perspektywa	ogólna

Pojęcie „sztucznej inteligencji” ma zastosowanie nie tylko do technologii opartych na uczeniu 
maszynowym, lecz także do takich jak inteligentne roboty lub sztuczna inteligencja (AI). Menedżerowie 
są obecnie zalewani danymi, a ich przetwarzanie, analiza, zrozumienie oraz interpretacja zajmuje 
dużo czasu. Stąd rosnące znaczenie roli automatycznych systemów decyzyjnych (ADM) i zastą-
pienia człowieka robotami. Sztuczna inteligencja to głównie technologia, podczas gdy systemy 
ADM są procesami inżynierii społecznej, polegającymi na delegowaniu części decyzji na systemy 
informatyczne, często przy użyciu sztucznej inteligencji (Mileszczyk, Paszcza i Tarkowski, 2019, 
s. 12). Stąd pojęcie „systemy ADM” jest wykorzystywane do opisu całego procesu decyzyjnego, 
który zastępuje człowieka, będąc algorytmem przechowywanym w kodzie komputerowym, cha-
rakteryzowanym przez różne poziomy wyrafinowania i złożoności. Technologie AI są tylko jednym 
z możliwych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia modeli zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji. Aby wykazać AI, algorytm musi być w stanie reagować na zmianę środowiska oraz na-
dążać i dostosowywać się, wykorzystując pewną autonomiczną inteligencję, która nie potrzebuje 
pomocy człowieka za każdym razem, aby dostosować się do zmiany. 

Coraz większa liczba podmiotów korzysta z AI, ADM i algorytmów w swojej działalności. 
Sztuczna inteligencja jest używana nie tylko przez Facebooka lub inne bigtech’y, lecz także jest 
powszechnie stosowana w robotyce, marketingu, tradingu i wsparciu sprzedaży. Prekursorem jest 
oczywiście rynek finansowy i handel algorytmiczny, ale istnieje wiele innych przykładów wskazu-
jących, że algorytmy1 są coraz powszechniej wykorzystywane w podejmowaniu decyzji i jest to 
trend globalny2. 

Innym przykładem niż Google lub Facebook jest Spotify (ale także inne usługi muzyczne), 
który wykorzystuje algorytmy do automatycznego podejmowania decyzji o tym, które utwory są 

1 Algorytmy są dziś już tak dobre (załóżmy, że możemy nawet mówić o inteligencji AI), że mogą wygrać nie tylko w szachy, ale także w Go – po słynnym 
pojedynku w Go w 2016 r., kiedy sztuczna inteligencja Google zastosowała niestandardową taktykę i wygrała, przegrany Mistrz Fan Hui stwierdził, że 
nigdy wcześniej nie widział, żeby ktoś tak grał. Algorytmy uczą się same grać, przykładem są gry Atari: algorytmy zaczęły grać bez uzyskiwania danych, 
został tylko zdefiniowany cel – maksymalizacja wyniku. Algorytmy są wykorzystywane do budowania drużyn baseballowych w USA (w doborze gra-
czy), a także przez autonomiczne ciężarówki, autobusy i samochody, choć wcześniej wydawało się to niemożliwe. Uber zarządza również kierowcami 
za pomocą algorytmów (zastosowanie ADM). AI jest używane do komponowania muzyki, przykładem jest David Cope i jego program Experiments in 
Musical Intelligence.
2 AI może się uczyć, wyciągać wnioski z danych historycznych i np. zidentyfikować, kto jest cennym klientem dla firmy, wykryć potencjalne wady sa-
mochodu lub ryzyko w korporacji.
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widoczne dla użytkowników. Spotify poleca swoim użytkownikom nowe utwory i cotygodniowe 
listy odtwarzania stworzone specjalnie dla nich. Zalecenia takie mają duży wpływ na cały prze-
mysł muzyczny. Model biznesowy Spotify nie polega na pomaganiu słuchaczom w odkrywaniu 
nowej muzyki, ale na gromadzeniu informacji o słuchaczach w celu sprzedaży odbiorców rekla-
modawcom. Spotify zmieniał sposób działania witryny na przestrzeni lat – użycie muzyki na pod-
stawie wyszukiwania zostało zastąpione zaleceniami dotyczącymi zachowań, uczuć i nastrojów 
użytkowników, analizowanymi na podstawie wcześniejszych wyborów muzycznych. Algorytmy są 
wykorzystywane do wyboru treści dostępnych dla użytkowników, ale w coraz większym stopniu 
również do ich tworzenia3. 

Innym przykładem jest (częściowa) automatyzacja pracy biurowej. Robotic Process Automation 
(RPA) to przykład branży, w której oprogramowanie zwalnia człowieka z najtrudniejszych i po-
wtarzalnych zadań. Robot może zająć się powtarzającymi się zadaniami, które można łatwo i do-
kładnie opisać w formie procesu, co umożliwia unikanie błędów popełnianych przez pracowników. 
Z kolei pracownik ma więcej czasu, który może poświęcić trudniejszym sprawom – nietypowym 
pytaniom lub skomplikowanym zagadnieniom.

Kolejny obszar zmian można znaleźć w medycynie, w diagnozowaniu chorób, w których sto-
sowane są również algorytmy (analizowanie baz danych o objawach, historii pacjenta i rodziny, 
jego podatności na choroby, być może także genomie itp. i lekach, codzienna aktualizacja listy 
dostępnych leków i ich skuteczności). Ponadto taka usługa jest dostępna dla pacjenta w dowol-
nym momencie. Dzisiaj eksperymenty z diagnozą niektórych chorób dają algorytmom przewagę 
nad lekarzami. Prawdopodobnie technologia ta będzie również wykorzystywana w aptekach do 
obsługi klientów4. 

Sztuczna inteligencja jest już dziś obecna w zarządzaniu działalnością inwestycyjną przed-
siębiorstw na rynku finansowym. Przykładem jest algorytm Vital, będący pełnoprawnym uczestni-
kiem procesu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w zarządzaniu funduszem wysokiego 
ryzyka Deep Knowledge Ventures. Vital podejmuje decyzje dotyczące inwestycji w spółki, ocenia-
jąc ich sytuację finansową, perspektywy rynkowe, prowadzone prace badawcze i zgromadzoną 
własność intelektualną.

III.	Handel	algorytmiczny
Handel algorytmiczny polega na wykorzystaniu programu komputerowego, który za pomocą 

sztucznej inteligencji lub postępowania zgodnie z zadaną instrukcją składa zlecenia do syste-
mów handlowych. Szybkość składania zleceń i zawierania transakcji jest znacznie większa niż 
w przypadku ludzi. Oprócz kreowania możliwości uzyskiwania zysków przez przedsiębiorstwa 
wykorzystujące HA, powstaje potencjał do zwiększania płynności rynków przez zwiększenie sy-
stematyczności transakcji, z których wyeliminowane zostają ludzkie emocje. Do kolejnych korzyści 
zastosowania HA należy zaliczyć:

3 Norweska Agencja Informacyjna używa robotów dziennikarskich do przygotowywania informacji sportowych od 2016 roku. Dzięki temu raporty me-
czowe są już dostępne 30 sekund ach po zakończeniu gry. Zautomatyzowane raporty informacyjne są nadzorowane przez zespół dziennikarzy i jak 
dotąd okazały się w 99% wiarygodne. To kolejny etap automatyzacji dziennikarstwa.
4 Już w 2017 r. miasto Kopenhaga zawarło umowę z IBM na korzystanie z systemu Watson do rutynowej profilaktyki raka piersi. Argumentem przema-
wiającym za taką decyzją był brak lekarzy specjalizujących się w radiologii.
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• zawieranie transakcji po najlepszej cenie w danym momencie;
• precyzję składanych zleceń w odpowiednim czasie;
• rozliczanie transakcji w odpowiednim czasie i natychmiast, aby uniknąć znaczących zmian cen;
• redukcję kosztów transakcyjnych;
• jednoczesną analizę sytuacji na wielu rynkach i identyfikację korzyści handlowych;
• ograniczenie ryzyka operacyjnego w procesie składania zleceń;
• wyeliminowanie emocji i instynktu z handlu.

HA5 jest wykorzystywany w wielu formach handlu i działalności inwestycyjnej. Przykładowo, 
inwestorzy tacy jak fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne czy przedsiębiorstwa ubezpie-
czeniowe wykorzystują HA do zakupu znaczących wolumenów akcji, gdy nie chcą wpływać na 
ceny na rynku. Przedsiębiorstwa realizujące średniookresowe inwestycje lub sprzedający akty-
wa (animatorzy rynku, spekulanci, realizujący arbitraż) stosują HA do wykreowania niezbędnej 
płynności na rynku. Przedsiębiorstwa wykorzystujące trendy na rynku, fundusze hedgingowe czy 
poszukujące szans w korelacji cen różnych aktywów, czy arbitrażu oraz traderzy wysokich czę-
stotliwości wykorzystują HA do zawierania transakcji. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, HA polega na wykorzystaniu automatycznego, ba-
zującego na programie komputerowym podejścia do zawierania transakcji z korzyścią dla przed-
siębiorstwa. Strategie handlowe zapisane w algorytmie mogą być w miarę proste, opierające 
się na różnicach cenowych i dotyczące wolumenów dla transakcji, jak również skomplikowane, 
wykorzystujące AI. Jednakże zawsze składają się z poniższych elementów:
1) analizy danych elektronicznych: ceny aktywów, kursów walut, informacji otrzymywane w cza-

sie rzeczywistym;
2) przekazania danych do bazy;
3) analizy wyników strategii dla aktualnych danych i generowania decyzji handlowych;
4) realizacji strategii handlowej, opierającej się na wynikach analizy;
5) składania zleceń na wybranych rynkach;
6) powrót do pkt 1. 

Realizując zatem HA, komputery pobierają dane rynkowe, oceniają je zgodnie z zadanymi 
kryteriami, składają zamówienia i kontynuują ocenę rynków pod kątem nowych możliwości bez 
interwencji człowieka. Umożliwia to szybszy handel, ponieważ komputery analizują szanse i ryzy-
ko szybciej niż ludzie i mogą wykonywać transakcje z szybkością i dokładnością, której nie mogą 
dorównać ludzie. Komputery również nie odczuwają emocji związanych z podejmowaniem decyzji 
o transakcjach, przez co handel odbywa się w oparciu o fakty, a nie emocje.

IV.	Świat	algorytmów	na	rynku	energii
Globalne rynki energii w państwach zmniejszających zależność od węgla, gdzie wzrasta 

rola  OZE oraz zapotrzebowanie na gaz i inne paliwa bardziej przyjazne dla środowiska, wyma-
gają dynamicznego zarządzania pozycją na rynku energii. Prowadzi to do rozwoju handlu na 
rynkach spot i dnia bieżącego, które podlegają ciągłym zmianom, a także generuje niepewność 

5 HA jest w coraz większym stopniu handlem wysokich częstotliwości, który polega na składaniu wysokiej liczby zleceń w krótkim czasie na wielu ryn-
kach, rozpatrując wiele parametrów decyzyjnych w celu wykorzystania możliwości arbitrażu.
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na rynku terminowym. Ponieważ dane rynkowe stale się zmieniają, traderzy nie mogą nadążyć 
z ich przetwarzaniem. 

Rynek energii stawia do dyspozycji setki, jak nie tysiące potencjalnych strategii handlowych. 
Czynniki fundamentalne rynku (np. popyt, dostępne moce produkcyjne, ograniczenia przesyłowe 
czy nawet zmiany pogody) kreują różnice cen pomiędzy różnymi lokalizacjami czy godzinami. 
Energetyka w coraz większym stopniu wykorzystuje odnawialne źródła produkcji, przygotowując 
się do wyjścia ze spalania paliw kopalnych, co zwiększa zmienność cen na rynku energii elek-
trycznej oraz kompleksowość jego struktury. Dlatego powstaje potrzeba skutecznego zarządzania 
handlem na rynku energii. Odpowiedzią jest automatyzacja handlu i wykorzystanie algorytmów do 
zarządzania pozycją rynkową. Coraz większe znaczenie automatyzacji handlu na rynku energii 
sprawia, że w ostatnich latach urzędy regulujące rynki energii musiały zmierzyć się z tym zagad-
nieniem. Handel wykorzystujący algorytmy ma coraz większy udział w rynku finansowym, co przy 
zwiększającym się upodabnianiu handlu na rynku energii do handlu na rynku finansowym prze-
kłada się także na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych. Handel z wykorzystaniem 
algorytmów na rynkach finansowych jest standardem, a obecnie staje się również powszechnym 
narzędziem handlu na ryku energii. W konsekwencji rozwiązania cyfrowe mogą być ważnym ele-
mentem strategii biznesowej, doświadczeń klientów, a wręcz i działań operacyjnych w energetyce, 
gdzie rosnące zastosowanie algorytmów przyczynia się do poprawy płynności na rynku energii. 

Redukcja marż oraz coraz krótszy czas na reakcję na rynku energii powodują wzrost zain-
teresowania HA. Postępująca integracja rynku energii w Europie oraz rozwój OZE przyczyniają 
się do wzrostu kompleksowości handlu, zmienności cen oraz szybkości zawierania transakcji. 
Stwarza to oczywiście zarówno ryzyko, jak i szanse dla przedsiębiorstw handlujących na tym 
rynku. HA wspiera wykorzystanie powstających szans, pozwalając handlować praktycznie stale 
w godzinach funkcjonowania rynków, rozpatrując wiele różnych wariantów decyzyjnych w tym 
samym czasie, znacznie szybciej niż są to w stanie robić traderzy. HA umożliwia także równo-
czesne zarządzanie wysoką liczbą transakcji. Dlatego też na rynkach energii HA jest stosowany 
głównie w handlu krótkoterminowym, aby sprostać wyzwaniom, takim jak nieprzewidywalne ruchy 
cen i krótkie terminy rozliczenia transakcji. HA umożliwia efektywniejsze zarządzanie pozycjami, 
ponieważ komputery mogą szybko analizować wszystkie dostępne dane w czasie rzeczywistym, 
biorąc pod uwagę sytuację na wszystkich dostępnych dla HA rynkach, rozpatrując możliwości, 
trendy i potencjalne ryzyko na rynkach energii na całym świecie w ciągu kilku sekund. W opar-
ciu o te analizy komputer może natychmiast zawierać transakcje, generując obrót z prędkością 
i częstotliwością niemożliwą do osiągnięcia przez ludzi.

Jest to niezwykle istotne w warunkach wzrastającej zmienności rynku energii elektrycznej, 
gdzie pojawia się coraz szybciej i coraz więcej różnych informacji rynkowych, co stwarza szcze-
gólnie na rynku dnia bieżącego, ale i rynku terminowym wyzwania dla traderów związane z analizą 
dostępnych danych i w konsekwencji w podejmowaniu właściwych decyzji. Oczywiście HA kreuje 
także ryzyko, do którego należy zaliczyć awarię systemu HA, utratę połączenia internetowego, 
problemy z wydajnością przepływu danych (np. opóźnienia czasowe), błędy w algorytmach czy 
oprogramowaniu oraz negatywny wpływ HA na wydajność systemu ETRM. Innym czynnikiem 
ryzyka jest wpływ HA na możliwość dodatkowego zwiększenia zmienności na rynku przez nie-
właściwie skonstruowany algorytm. 
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HA jest rozwiązaniem dla przedsiębiorstw handlujących na rynku w Europie, gdyż zapewnia nie 
tylko niezbędną szybkość zawierania transakcji, lecz także dokładność i natychmiastową analizę 
ryzyka, przy wyeliminowaniu ograniczeń, jakie są związane z zawieraniem transakcji przez ludzi: 
emocje, bazowanie na intuicji, możliwość błędów w trakcie podejmowania decyzji i wprowadzania 
ich do systemów handlowych brokerów i giełd.  HA zapewnia równoczesną analizę danych na 
wszystkich rynkach, które leżą w polu zainteresowania przedsiębiorstwa energetycznego. Algorytmy 
jednocześnie wyszukują i mogą wykrywać zmiany i trendy na wielu różnych rynkach równocześnie, 
biorąc pod uwagę istniejące współzależności.  Systemy HA dostępne dla uczestników rynku są 
wysoce zaawansowane, co pozwala im radzić sobie z tymi złożonościami. Ruchy cen na rynku 
energii w coraz większym stopniu będą wywoływane przez algorytmy, zmuszając traderów do 
dostosowywania się i ponownego przemyślenia sposobu, w jaki łączą informacje z technologią6. 

Algorytmy sprawiają, że handel jest łatwiejszy, bezpieczniejszy, a przede wszystkim znacznie 
wydajniejszy. HA umożliwia wykorzystanie przez przedsiębiorstwa energetyczne elastyczność 
mocy wytwórczych, zarządzanie przestojami oraz pozycjami klientów dzięki temu, że algorytmy 
mogą przetwarzać ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie użyteczne 
w tradingu, ponieważ zbiory danych opisujące sytuację na rynku energii zmieniają się w ciągu 
milisekund. Algorytmy mogą reagować znacznie szybciej na nowe dane rynkowe niż ludzie. Jest 
to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ równowaga podaży i popytu stale się zmienia 
z powodu produkcji w OZE, a szczególnie wzrastającej roli energii z wiatru i słońca. Stąd HA za-
pewnia korzyść dla stosujących go podmiotów, zwłaszcza jeśli chodzi o handel krótkoterminowy. 
Z jednej strony efektywne rynki zapewniają wymaganą płynność dla realizacji handlu, z drugiej 
zaś – zarządzanie pozycjami na rynku energii staje się coraz bardziej wymagające zarówno dla 
pozycji tradingu (rynek terminowy finansowy i rozliczany fizyczną dostawą), jak i dla skutecznego 
zarządzania produkcją elektrowni konwencjonalnych i OZE. Ponadto, algorytmy, jeżeli zostają 
napisane z zapewnieniem bezpieczeństwa wypracowania wyniku finansowego z tradingu przez 
zachowaniu właściwego reżymu dla zarządzania ryzykiem, są praktycznie niezawodne, także 
dzięki zastosowaniu wyrafinowanych systemów bezpieczeństwa, które stale monitorują decyzje 
algorytmów i poddają je serii kontroli bezpieczeństwa. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tych 
sprawdzianów oferty algorytmiczne są przesyłane do platformy obrotu/giełdy energii. Oczywiście 
algorytmy należy stale dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych, ale bezsprzecz-
nie, nie popełniają one błędów w taki sam sposób, jak ludzie: od pomyłek w składaniu zleceń, po 
błędne decyzje wynikające ze złożonej psychologii. Rosnące zastosowanie algorytmów w handlu 
energią przyczynia się do poprawy płynności na rynku energii.
6 Poniżej przedstawiono kilka możliwości wykorzystania HA na rynku energii:
•	 	spread	trading	–	handel między dwoma różnymi lokalizacjami lub kontraktami. Na przykład zmiany w dostawach energii odnawialnej można prze-

widzieć w handlu dnia następnego i wykorzystać je do strategicznego pozycjonowania na rynku dnia bieżącego (w dniu rozliczenia kontraktów  
z rynku spot);

•	 	wykorzystanie	elastyczności	– opcja dla transakcji zabezpieczonych aktywami produkcyjnymi, realizowane po porównaniu kosztu krańcowego pro-
dukcji posiadanych aktywów z ceną rynkową z powodu nagłej zmiany w produkcji energii wiatrowej i słonecznej w ciągu dnia (strategia na rynku dnia 
bieżącego wykorzystująca punkt zamknięcia produkcji – wykorzystanie opcji call przez producenta energii elektrycznej);

•	 	wykorzystanie	opcji	magazynowania – optymalizacja wykorzystania zdolności magazynowania energii dzięki handlowi rozłożonemu w czasie. W ela-
stycznie działającej elektrowni z magazynem (np. elektrownia szczytowo-pompowa lub biogazowa) trader może sprzedać drogie godziny i odkupić 
tę samą ilość w tańszym okresie. Elektrownia wodna w takiej sytuacji sprzedaje drogą energię elektryczną (np. w godzinach szczytowych) i odkupuje 
taniej energię na potrzeby pompowania wody;

•	 	wykorzystanie	wirtualnego	magazynu	energii	– sprzedaż energii elektrycznej na rynku dnia bieżącego, wyprodukowanej w czasie rzeczywistym 
przez ogniwa fotowoltaiczne dużej liczby gospodarstw domowych lub zmagazynowanej przez nie w domowych magazynach energii elektrycznej.

Na rynku terminowym HA wykorzystywany jest do zarządzania strategią hedgingową (zabezpieczenia ryzyka rynkowego) oraz spekulacją i arbitrażem. 
Jednak, gdy zmienność i płynność przenoszą się na rynki spot i dnia bieżącego, pojawiają się nowe możliwości, o czym świadczy rosnąca liczba uczest-
ników tych rynków, a także rosnąca liczba podmiotów wykorzystujących HA.



8080 Paweł Hawranek, Dariusz Michalski, Daniel Borkowski            Uwarunkowania regulacyjne handlu algorytmicznego…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.6

V.	Regulacje	handlu	algorytmicznego	w	dyrektywie	MiFID	II
Handel algorytmiczny, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 39 MIFID27, oznacza obrót na instrumen-

tach finansowych, w którym algorytm komputerowy automatycznie ustala indywidualne parametry 
zleceń, takie jak: warunki uruchomienia zlecenia, moment jego realizacji, cenę lub ilość instru-
mentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, 
przy ograniczonym lub zerowym udziale człowieka i nie obejmuje jakichkolwiek systemów wyko-
rzystywanych wyłącznie do celu przekierowywania zleceń z jednego systemu obrotu do innego, 
do celu przetwarzania zleceń nieobejmującego określania jakichkolwiek parametrów transakcji, 
potwierdzania zleceń lub przetwarzania potransakcyjnego zawartych transakcji. 

Zgodnie z rozporządzeniem 2017/5898 oraz rozporządzeniem 2017/5849, firmy inwestycyjne 
są zobowiązane spełniać następujące kryteria organizacyjno-techniczne związane ze stosowa-
niem technik handlu algorytmicznego m.in. w zakresie: 
• monitorowania swoich systemów transakcyjnych oraz algorytmów handlowych oraz procedur 

rozwiązywania problemów wykrytych podczas monitorowania algorytmów handlowych; 
• zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie działania technik han-

dlu algorytmicznego odpowiedzialnych za zgodność działania podmiotu z przepisami oraz 
zapewnienia pracownikom stałego kontaktu z osobą lub osobami wewnątrz firmy inwesty-
cyjnej, które mają dostęp do tzw. funkcji awaryjnej, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 
2017/589; 

• ustanawiania przed wdrożeniem lub istotną aktualizacją systemu handlu algorytmicznego, 
algorytmu handlowego lub strategii handlu algorytmicznego firma inwestycyjna jasno sfor-
mułowanej metodyki na potrzeby opracowywania i testowania takich systemów, algorytmów 
lub strategii;

• wyznaczenia osoby zatwierdzającej wdrożenie lub istotną aktualizację systemu handlu algo-
rytmicznego, algorytmu handlowego lub strategii handlu algorytmicznego;

• przeprowadzania testów zgodności swoich systemów handlu algorytmicznego i algorytmów 
handlowych; 

• przeprowadzenia swojej rocznej oceny, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 2017/589;
• ustanowienia procedur służących zapewnieniu, by jakiekolwiek zmiany dotyczące funkcjo-

nowania jej systemów były przekazywane maklerom odpowiadającym za algorytm handlowy 
oraz komórce ds. nadzoru zgodności z prawem i komórce ds. zarządzania ryzykiem;

• zapewnienia w ramach środka nadzwyczajnego – możliwości natychmiastowego anulowania 
dowolnych lub wszystkich swoich niewykonanych zleceń zgłoszonych w dowolnych lub wszyst-
kich systemach obrotu, z którymi firma inwestycyjna jest połączona (dalej: funkcja awaryjna);

• monitorowania wszelkiej działalności handlowej odbywającej się za pośrednictwem jej sy-
stemów transakcyjnych; 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dy-
rektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 349 z późn. zm.) (dalej: MIFID 2).
8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 
w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algoryt-
miczny (dalej: RTS 6 lub rozporządzenie 2017/589).
9 Rozporządzenie delegowanego Komisji (UE) 2017/584 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/
UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne w  zakresie systemów obrotu (dalej: rozporządzenie 
2017/584).
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• przeprowadzania kontroli wszelkich oznak wystąpienia podejrzanej działalności handlowej, 
które jej zautomatyzowany system nadzoru wygenerował na etapie dochodzenia, w odnie-
sieniu do innej istotnej działalności handlowej prowadzonej przez tę firmę;

• wdrożenia rozwiązań w zakresie ciągłości działania dotyczącego jej systemów handlu algo-
rytmicznego, które są odpowiednie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej przez nią 
działalności;

• stosowania środków kontroli przedtransakcyjnej przy wprowadzaniu zleceń;
• monitorowania w czasie rzeczywistym, w godzinach, w których przesyła zlecenia do systemów 

obrotu, wszelkiej działalności w zakresie handlu algorytmicznego odbywającej się w ramach 
jej kodu transakcyjnego;

• stosowania w sposób ciągły środków kontroli potransakcyjnej; 
• wdrożenia strategii systemu informatycznego o określonych celach i środkach, która jest 

zgodna ze strategią biznesową i strategią zarządzania ryzykiem tej firmy inwestycyjnej oraz 
jest dostosowana do jej działalności operacyjnej i ryzyka, na które jest narażona oraz opiera 
się na solidnej organizacji systemu informatycznego obejmującej usługi, produkcję i rozwój 
oraz pozwala na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego;

• spełnienia wymagań dotyczących poświadczenia, że stosowane algorytmy zostały poddane 
testom w celu uniknięcia możliwości przyczynienia się do zakłóceń obrotu lub ich spowodo-
wania, zanim algorytm handlowy lub strategia handlowa zostały zastosowane lub istotnie 
zaktualizowane oraz aby członkowie objaśnili środki zastosowane w tych testach. 

Jeżeli podmiot, niebędący firmą inwestycyjną, stosuje techniki handlu algorytmicznego na OTF 
organizowanym przez TGE S.A. dla zleceń zawieranych na rynku terminowym (produkty forward 
na gaz lub energię objęte tzw. Remit carve-out), zgodnie z § 65 Regulaminu obrotu Zorganizowanej 
Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.10, jest zobowiązany do:
• poinformowania giełdy o zamiarze wykorzystywania handlu algorytmicznego w działalności 

prowadzonej na giełdzie;
• opracowania, wdrożenia i stosowania zasad i procedur oraz środków kontroli i mechanizmów 

określonych w art. 1–18 rozporządzenia 2017/589 (RTS 6);
• przeprowadzenia testów wykorzystywanych algorytmów w celu uniknięcia możliwości przy-

czynienia się do zakłóceń obrotu; 
• wskazania maklera nadzorującego odpowiedzialnego w danym podmiocie za nadzór nad 

przekazywaniem na giełdę, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń składanych przy wyko-
rzystaniu handlu algorytmicznego.

Natomiast w przypadku stosowania technik handlu algorytmicznego dla obrotu instrumentami 
finansowymi (np. instrument F-OZE), dodatkowo (poza powyżej wymienionymi obowiązkami) 
podmiot, zgodnie z § 18 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy 
Energii S.A.11, jest zobowiązany do:

10 Regulaminu obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A., Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej TGE S.A. 
Nr 36/06/VIII/20 z dnia 07.02.2020 r., (decyzja KNF nr DRF.4000.1.2019.RR z dnia 16.04.2020 r. o udzieleniu zezwolenia TGE na prowadzenie OTF), 
Pozyskano z: https://tge.pl/otf-regulacje.
11 Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., Pozyskano z: https://tge.pl/pub/TGE/files/RIF/ogolne/14062019_
Regulamin_obrotu_Rynku.pdf 
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• poinformowania KNF (z uwagi na miejsce handlu) oraz organ nadzoru właściwy ze względu 
na swoją siedzibę o fakcie wykorzystywania handlu algorytmicznego w działalności prowa-
dzonej na giełdzie, jak również o zaprzestaniu wykorzystywania handlu algorytmicznego 
w działalności prowadzonej na giełdzie;

• przeprowadzenia testów algorytmów w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia 2017/589 (RTS 6) oraz w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 2017/584;

• złożenia oświadczenia o przeprowadzeniu testów wykorzystywanych algorytmów oraz opis 
mechanizmów użytych do takich testów. Podmiot składa takie oświadczenie również w przy-
padku rozpoczęcia korzystania z nowego algorytmu lub istotnej zmiany wykorzystywanego 
dotychczas algorytmu.
Na żądanie podmiotu, systemy obrotu muszą przedstawić swoim członkom, uczestnikom 

lub klientom szacunkową średnią liczbę komunikatów na sekundę dwa tygodnie po zakończeniu 
każdego miesiąca kalendarzowego, uwzględniając wszystkie komunikaty przesłane w okresie 
poprzedzających 12 miesięcy. Jednak na podmiocie, który na swoje żądanie otrzyma takie dane, 
spoczywa obowiązek upewnienia się, że szacunki przedstawiane przez systemy obrotu dokładnie 
odzwierciedlają jej rzeczywistą działalność handlową w HA w szczególności, że uwzględniają one 
jedynie działalność w zakresie handlu algorytmicznego na instrumentach płynnych. 

Przepisy prawa i regulacje TGE nie przewidują wymagań dot. handlu algorytmicznego na 
rynku spot. Tym samym, mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące manipulacji lub jej próby.

VI.	Uwarunkowania	regulacyjne	 
dla	handlu	algorytmicznego	wysokiej	częstotliwości

Technika handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 40 
MIFID 2, oznacza każdą technikę handlu algorytmicznego, która charakteryzuje się infrastrukturą 
mającą minimalizować opóźnienia sieciowe i inne, z wykorzystaniem co najmniej jednego z nastę-
pujących rozwiązań do algorytmicznego wprowadzania zleceń: kolokacji, hostingu blisko położonej 
strony trzeciej lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości, systemowym 
określaniem momentu uruchomienia zlecenia, jego generowania, przekierowywania lub wyko-
nania, bez udziału człowieka dla pojedynczej transakcji lub zlecenia oraz wysoką śróddzienną 
liczbą komunikatów, które stanowią zlecenie, kwotowanie lub anulowanie. Jednocześnie, w celu 
uznania danej techniki handlu, za HFT, zgodnie z art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2017/56512  uznaję się technikę handlu spełniającą poniższe kryteria tj.: wysoka śróddzienna 
liczba komunikatów, o której mowa powyżej, obejmuje przesyłanie średnio jednej z następujących 
pozycji: (a) co najmniej 2 komunikatów na sekundę w odniesieniu do pojedynczego instrumentu 
finansowego będącego przedmiotem obrotu w systemie obrotu lub (b) co najmniej 4 komunika-
tów na sekundę w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych będących przedmiotem 
obrotu w systemie obrotu. W kalkulacji należy uwzględnić wyłącznie komunikaty dotyczące in-
strumentów finansowych, dla których istnieje płynny rynek. Wg ESMA, w odniesieniu do powy-
żej wskazanych wskaźników określonych, przedsiębiorstwa powinny oceniać każdy instrument 

12 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/
UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby 
tej dyrektywy) (dalej: rozporządzenie 2017/565).
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na podstawie odpowiednich godzin handlu dla tego instrumentu pod kątem lit. a) i sumować te 
obliczone wskaźniki dla wszystkich odpowiednich instrumentów będących przedmiotem obrotu 
w systemie obrotu łącznie dla celów progu określonego w lit. b). tzw. wysoki śróddzienny kurs ko-
munikatów należy obliczyć dla każdego systemu obrotu z wykorzystaniem kodu identyfikującego 
rynek zgodnie z ISO 10383 i dla każdego uczestnika.  Wskaźnik komunikatów jest określony na 
podstawie danych z ostatnich dwunastu miesięcy.

Obliczeń, o których mowa powyżej dokonuje się, uwzględniając:
• komunikaty dotyczące instrumentów finansowych, dla których istnieje płynny rynek, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 600/201413;
• komunikaty wprowadzane w celu zawierania transakcji spełniających kryteria określone 

w art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE14;
• komunikaty wprowadzone w celu realizacji transakcji na własny rachunek; 
• komunikaty wprowadzone poprzez inne techniki handlu niż opierające się na realizacji trans-

akcji na własny rachunek są uwzględniane w obliczeniach, jeżeli technika realizacji transakcji 
danej firmy jest skonstruowana tak, aby uniknąć sytuacji, w której realizacja odbywa się na 
własny rachunek (w odniesieniu do dostawców bezpośredniego dostępu elektronicznego), 
komunikaty składane przez ich klientów posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny są 
wyłączone z obliczeń15.
Techniki handlu algorytmicznego (HA) i handlu algorytmicznego wysokiej częstotliwości (HFT), 

wprowadzają szereg dodatkowych uwarunkowań regulacyjnych nie tylko ex ante – wymagających 
zbadania warunków prawnych prowadzenia handlu HA i HFT, ale również ex post – obowiązków 
regulacyjnych związanych z zawieranymi transakcjami w ramach HA i HFT. Szybkość i automa-
tyczność zawierania transakcji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia procedur, według 
których postępują osoby wprowadzające i nadzorujące zautomatyzowany obrót. 

Na wstępie konieczne jest zdefiniowane statusu przedsiębiorcy energetycznego rozważają-
cego możliwość rozpoczęcia HA i HFT. Sam fakt posiadania stosownej koncesji uprawniającej do 
wytwarzania i sprzedaży albo do obrotu nie jest wystarczającym, chociaż niezbędnym elementem 

13 Art. 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 84 i n.) (dalej: MIFIR) wskazuje, 
że „płynny rynek” oznacza: 
a) na użytek art. 9, 11 i 18 – rynek danego instrumentu finansowego lub klasy instrumentów finansowych, na którym w trybie ciągłym istnieją kupujący 
i sprzedający gotowi do zawierania transakcji, oceniani zgodnie z poniższymi kryteriami, z uwzględnieniem specyfiki struktury rynku danego instrumentu 
finansowego lub konkretnej klasy instrumentów finansowych:
(i) średniej częstotliwości i wielkości transakcji, biorąc pod uwagę szeroki zakres warunków rynkowych i uwzględniając charakter i cykl życiowy produktów 
w ramach danej klasy instrumentów finansowych;
(ii) liczby i rodzaju uczestników rynku, w tym udziału uczestników rynku w obrocie w danymi instrumentami finansowymi;
(iii) średniej wartości spreadów, jeżeli jest dostępna;
b) na użytek art. 4, 5 i 14 – rynek instrumentów finansowych, których obrót jest realizowany na co dzień, w przypadku gdy rynek jest oceniany zgodnie 
z następującymi kryteriami:
(i) według liczby akcji w wolnym obrocie;
(ii) według średniej dziennej liczby transakcji na tym instrumencie finansowym;
(iii) według średniego dziennego obrotu dla tego instrumentu finansowego.
14 Art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE: do celów niniejszego artykułu oraz art. 48 niniejszej dyrektywy firmę inwestycyjną prowadzącą handel algoryt-
miczny uznaje się za realizującą strategię animatora rynku, kiedy jako członek lub uczestnik jednego lub większej liczby systemów obrotu, jej strategia, 
w przypadku zawierania transakcji na własny rachunek, obejmuje publikowanie wiążących, jednoczesnych, obustronnych notowań o porównywalnych 
rozmiarach i po konkurencyjnych cenach, odnoszących się do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych w jednym systemie obrotu lub w róż-
nych systemach obrotu, co skutkuje zapewnieniem płynności, w sposób regularny i często, na całym rynku. Zob.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE  
(wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 349 z późn. zm.).
15 Jednocześnie, należy wskazać na dokument Q&A, w którym ESMA wskazuje dokonywać liczenia na godzinę (w konsultacjach pojawiała się 
również doba), natomiast niemiecki regulator odnosi to do średniej z giełdy. Więcej w: https://www.emissions-euets.com/internal-electricity-market- 
glossary/960-high-frequency-trading-hft. 
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do prowadzenia obrotu energią elektryczną lub gazem na dnia następnego i rynku dnia bieżącego 
oraz na rynku terminowym. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą posiadać różne koncesje (wy-
twórca OZE, spółka obrotu lub sprzedawca lub inny podmiot), dlatego konieczne jest zbadanie 
statusu prawnego związanego z przedmiotem i wartością zawieranych transakcji. Przedsiębiorstwo 
energetyczne posiadające status uczestnika rynku (zgodnie z art. 2 pkt 7 REMIT16) prowadzą-
ce obrót energią elektryczną i gazem zobowiązane jest do rozróżnienia transakcji towarowych 
i na instrumentach finansowych w ramach produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie 
hurtowym (zgodnie z art. 2 pkt 4 REMIT17). W przypadku zawierania transakcji na instrumentach 
terminowych dotyczących energii elektrycznej lub gazu ziemnego konieczne jest zbadanie czy 
mają one status towarowego instrumentu pochodnego (art. 4 pkt 50 MIFIR18) będącego instru-
mentem finansowym. 

Przedsiębiorstwo energetyczne może rozpocząć HA i HFT na rynku spot energii elektrycznej 
i gazu, po spełnieniu szeregu uwarunkowań regulacyjnych, w szczególności związanych z rapor-
towaniem transakcji zgodnie z wymaganiami REMIT. Dodatkowo zobowiązane jest do wdroże-
nia stosownych procedur zarządzania i kontroli mającej przeciwdziałać manipulacji lub jej próby. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może prowadzić HA i HFT na instrumentach pochodnych doty-
czących energii elektrycznej lub gazu ziemnego po spełnieniu dodatkowych wymagań. W przy-
padku HA konieczne jest spełnienie warunków prowadzenia działalności w ramach wyłączenia 
dla działalności dodatkowej, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi19 i MIFID220, 
a w szczególności RTS 2021. Przedsiębiorstwo energetyczne zawierające transakcje na instru-
mentach finansowych lub towarowych instrumentach pochodnych, co do zasady może prowadzić 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii  (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 326, str. 1) (dalej: REMIT), art. 2, pkt 7: „uczestnik rynku” oznacza każdą osobę, w tym operatorów systemów 
przesyłowych, która przeprowadza transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii.
17 „Produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym” oznaczają następujące umowy i instrumenty pochodne bez względu na miejsce i sposób 
prowadzonego nimi obrotu:
a) kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii;
b) instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii;
c) kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii;
d) instrumenty pochodne dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii.
Kontrakty na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej lub gazu ziemnego na potrzeby klientów końcowych nie stanowią produktów energetycznych 
sprzedawanych w obrocie hurtowym. Jednakże kontrakty dotyczące dostawy i dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego do klientów końcowych 
o zdolności konsumpcji większej niż próg określony w pkt 5 akapit drugi są traktowane jako produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym.
18 „Towarowe instrumenty pochodne” oznaczają towarowe instrumenty pochodne zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia (UE) nr 600/2014. 
Zob.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz 
zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 84 i n.)
19 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2286 z późn. zm.) (dalej: ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi).
20 Art. 2 ust. 1 pkt j MIFID2, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:
j) osób:
(i) zawierających na własny rachunek transakcje na towarowych instrumentach pochodnych lub uprawnieniach do emisji lub ich instrumentach pochod-
nych, w tym animatorów rynku, z wyłączeniem osób, które zawierają
transakcje na własny rachunek wykonując zlecenia klientów; lub
(ii) świadczących usługi inwestycyjne, inne niż zawieranie transakcji na własny rachunek, na towarowych instrumentach pochodnych lub uprawnieniach 
do emisji lub ich instrumentach pochodnych na rzecz swoich klientów lub dostawców w ramach głównego zakresu ich działalności, pod warunkiem że:
– we wszystkich powyższych przypadkach indywidualnie i zbiorczo, z punktu widzenia grupy jest to działalność dodatkowa względem głównego zakresu 
ich działalności oraz że główny zakres działalności nie polega na świadczeniu usług inwestycyjnych w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy prowadzeniu 
działalności bankowej na mocy dyrektywy 2013/36/UE, bądź na działaniu w charakterze animatora rynku w odniesieniu do towarowych instrumentów 
pochodnych,
– osoby te nie stosują techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, oraz
– osoby te corocznie powiadamiają odpowiedni właściwy organ o korzystaniu z tego wyłączenia i na żądanie składają właściwemu organowi stosowne 
wyjaśnienia.
21 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/592 z dnia 1 grudnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/
UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów pozwalających ustalić, kiedy działalność ma być uznawana za 
działalność dodatkową względem głównego zakresu działalności (Dz. U. L 87 z 31.3.2017, str. 492–499) (dalej: RTS 20).
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taką działalność dopiero po uzyskaniu zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej22, 
z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość prowadzenia takiej działalności w ramach wyłączenia dla 
działalności dodatkowej, zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. Wyłączenie dla działalności dodatkowej względem głównego zakresu działalności 
przedsiębiorstwa energetycznego uprawnia podmiot nieposiadający zezwolenia na prowadzenie 
działalności maklerskiej w ściśle określonym zakresie po spełnieniu właściwych przesłanek23. 
Jedną z przesłanek, o której mowa powyżej, uprawniającą do skorzystania z wyłączenia dla dzia-
łalności dodatkowej jest nieużywanie przez dany podmiot HFT zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 10 oraz 
ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi raz art. 2 ust. 1 pkt. j MIFID 224. Stosowanie 
HFT wyłącza również możliwość skorzystania z wyłączenia z art. 2 ust. 1 lit. e) MIFID 225, w tym 
również dla prowadzących instalacje objęte systemem EU ETS (operatorów instalacji). 

Natomiast HFT na instrumentach finansowych, w tym towarowych instrumentach pochodnych, 
zastrzeżony jest dla firm inwestycyjnych. Prowadzenie HFT m.in. na instrumentach pochodnych 
dotyczących energii elektrycznej lub gazu ziemnego wymaga dodatkowo spełnienia przesłanek 
handlu wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 40 MIFID 2, tj.:
a) przystosowanie infrastruktury mającej na celu zminimalizowanie opóźnień sieciowych i innych 

rodzajów, w tym co najmniej jedno z następujących urządzeń do algorytmicznego wprowadza-
nia zleceń: kolokacja, hosting w pobliżu lub bezpośredni dostęp elektroniczny do szybkiego 
łącza;

b) wprowadzenie systemu określania inicjowania, generowania, przekierowywania lub wyko-
nywania zleceń bez udziału człowieka w przypadku indywidualnych transakcji lub zleceń; i

c) stosowanie wysokich śróddziennych komunikatów, które stanowią zlecenia, kwotowania lub 
anulowania. 
Ponadto firma inwestycyjna zobowiązana jest do rejestrowania zleceń, gdzie szczegóły 

każdego złożonego zlecenia wymagają rejestru przy zastosowaniu formatu wskazanego w tabe-
lach 2 i 3 w załączniku II do rozporządzenia 2017/589 (RTS 6). Rejestry takie przechowuje się 
przez pięć lat od dnia złożenia zlecenia w danym systemie obrotu.

22 Działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności polegających na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych; wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; nabywaniu lub zbywaniu na 
własny rachunek instrumentów finansowych; zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; 
doradztwie inwestycyjnym; oferowaniu instrumentów finansowych; świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usłu-
gowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; prowadzeniu ASO;  
prowadzenie OTF
23 Art. 69 ust. 2. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 5 oraz art. 70, obejmuje wyko-
nywanie czynności polegających na:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4) zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
5) doradztwie inwestycyjnym;
6) oferowaniu instrumentów finansowych;
7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym 
charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
8) prowadzeniu ASO;
9) prowadzeniu OTF.
24 Zob. przypis 16.
25 Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) dyrektywy MIFID2 niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:
e) operatorów zobowiązanych do przestrzegania wymogów dyrektywy 2003/87/WE którzy, zawierając transakcje na uprawnieniach do emisji, nie wy-
konują zleceń na rachunek klientów lub nie prowadzą jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej innej niż zawieranie transakcji na własny rachunek, pod 
warunkiem że osoby te nie stosują techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości.
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VII.	Uwagi	końcowe
W związku z liberalizacją i łączeniem rynków pojawiają się nowe możliwości aktywnego 

działania na giełdach tak w Polsce, jak i w krajach ościennych, które oferują dostęp do płynnych 
rynków nie tylko towarowych. W ślad za rynkiem towarowym nadchodzi rynek instrumentów finan-
sowych, w tym instrumentów pochodnych dotyczących energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 
Rynek finansowy rozszerza możliwości obrotu (zakupu lub sprzedaży) energii elektrycznej lub 
gazu ziemnego. Daje możliwość zabezpieczenia cen i pozycji z wyprzedzeniem, co pozwala pro-
gnozować rentowność działania przedsiębiorstwa energetycznego do przygotowania budżetów 
i w perspektywie oceny zdolności wobec banków kredytujących kosztowne inwestycje w ciepłow-
nictwo wymagające transformacji energetycznej. 

Transformacja energetyczna, a szczególnie rozwój produkcji w OZE zmienia także struk-
turę handlu na rynku energii, przesuwając płynność na rynki dnia następnego i dnia bieżącego, 
zwiększając jednocześnie zmienność na nich. HA jest odpowiedzią na obserwowane wyzwania 
dla energetyki. Właściwie stosowany pozwala w sposób bezpieczny generować zyski z tradingu. 
Należy jednak zadbać o neutralizację ryzyka zgodności wypływającego z obowiązku przestrzega-
nia przepisów krajowych, europejskich oraz zasad wprowadzonych przez poszczególne miejsca 
obrotu (platformy/giełdy). Tylko odpowiednie zdefiniowanie zakresu prowadzonej działalności – 
aktywności na rynkach towarowym lub finansowym – pozwoli definiować potrzeby regulacyjne. 
Dlatego też każda decyzja o rozpoczęciu aktywności na rynkach towarowym lub finansowym 
przez przedsiębiorstwo energetyczne wiązać się winna z analizą korzyści oraz kosztów związa-
nych z udziałem w tych rynkach. Po stronie kosztów uwzględnić należy zabezpieczenie kompe-
tencji opisanych w artykule. Zgodność (compliance) regulacyjna winna stanowić bazę, na której 
budowana jest strategia przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie handlu instrumentami 
finansowymi i towarowymi.
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Streszczenie	
Rozwój sektora energetycznego jest współzależny z rozwojem technologii informatyczno-komu-
nikacyjnych. Ich wdrażanie pozwala na tworzenie wydajniejszych systemów wytwarzania i zarzą-
dzania energią oraz jest kluczowe w przejściu do energetyki opartej na odnawialnych źródłach 
energii, która jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Jednocześnie wdrażanie ICT 
rodzi wyzwania związane z bezpieczeństwem używania tej technologii, która bezpośrednio jest 
związana z całym spektrum zagrożeń związanych z wykorzystaniem internetu. Problematyka ta 
znalazła się w polu zainteresowania prawodawcy unijnego, który podjął działania na rzecz podnie-
sienie poziomu cyberbezpieczeństwa w krajach członkowskich. W niniejszym artykule zanalizuję 
działania podjęte w tym zakresie. Będzie on podzielony na cztery części. W pierwszej odniosę 
się do problematyki cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym w kontekście polityk UE. 
W drugim przedstawię obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie skupiając się na Akcie 
o cyberbezpieczeństwie (Cybersecurity Act) oraz Dyrektywie 2016/1148 określanej w literaturze 
jako Dyrektywa NIS. W trzecim przeanalizuje planowane zmiany zawarte we wniosku legislacyj-
nym Komisji mającym doprowadzić do uchwalenia Dyrektywy NIS 2. W czwartej natomiast pod-
sumuję i ocenię propozycje KE.
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I.	Wprowadzenie
Problematyka wytwarzania i dystrybuowania energii jest strategicznym zagadnieniem dla 

bezpieczeństwa organizacji państwowej. Zmiany w otoczeniu geopolitycznym, środowiskowym 
i technologicznym spowodowały jednocześnie konieczność przekształcenia dotychczasowych 
modeli funkcjonowania sektora energetycznego. W literaturze jako kluczowy czynnik wskazuje 
się przejście na odnawialne źródła energii i intensyfikację procesów jej oszczędzania (Hordeski, 
2020). Zagadnienie to stało się centrum agendy politycznej Unii Europejskiej przedstawionej 
w Wytycznych politycznych przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, prio-
rytetach Parlamentu Europejskiego oraz programie strategicznym Rady Europejskiej na lata 
2019–20241. Celem, który ma zostać osiągnięty jest transformacja cyfrowa i ekologiczna, która 
ma objąć wszystkie aktywności gospodarcze i społeczne, w efekcie zaś doprowadzić do wzrostu 
konkurencyjności i dobrobytu Europy, suwerenności gospodarczej i technologicznej oraz odpor-
ności na wstrząsy zewnętrzne2, neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego3.

Sposoby realizacji tych założeń są precyzowane w innych dokumentach, wśród których pod-
stawowe znaczenie ma Europejski Zielony Ład4 oraz strategia „Kształtowanie cyfrowej przyszłości 
Europy”5. Zgodnie z nimi zmiany w sektorze energetycznym są współzależne z rozwojem sektora 
cyfrowego, który ma być źródłem innowacji w zakresie czystej technologii6 oraz dostarczycielem 
usług ograniczających zużycie energii7.

Jednocześnie wraz z postępującą digitalizacją powstaje pytanie o bezpieczeństwo usług 
i infrastruktury połączonej z internetem. W tym kontekście warto przywołać opinię byłego dyrek-
tora FBI, Roberta Muellera, który stwierdził, że przedsiębiorstwa dzielą się na dwa typy: te które 
padły ofiarą ataku i te które nimi się staną (Mueller, 2012). Liczne przykłady potwierdzają tę tezę. 
Trzeba zauważyć, że duże organizacje pomimo dysponowania wiedzą i zasobami nie są wolne 
od zagrożeń, czego przykładem jest atak nazwany przez badaczy Soliorgate skutkujący naru-
szeniem systemów informacyjnych ponad 400 największych globalnych korporacji według listy 
Fortune 500 (Fireeye, 2020). Jednocześnie małe i średnie przedsiębiorstwa, oprócz bycia celem 
samym w sobie, mogą być ważnym celem dla napastników, szczególnie gdy znajdują się w łań-
cuchu dostaw właściwego celu. W takiej sytuacji mogą być one wykorzystane jako wektor ataku 
lub do zakłócenia funkcjonowania podmiotu, w który atak był wymierzony. 

Szczególnym celem atakujących są podmioty operujące infrastrukturą krytyczną ze wzglę-
du na skutki społeczne, jakie może wywołać takie działanie. Dlatego też istnieje bardzo szeroki 
krąg podmiotów, które mogą, potencjalnie, zainicjować taki atak. Można do nich zaliczyć osoby 

1 Komunikat Komisji z 10.03.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Nowa strategia przemysłowa dla Europy”, COM(2020) 102 final, s. 1.
2 Komunikat Komisji z 10.03.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy”, COM(2020) 103 final, s. 1.
3 Komunikat Komisji z 10.03.2020 r do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „w sprawie określenia i usuwania barier na jednolitym rynku”, COM(2020) 93 final, s. 1.
4 Komunikat Komisji z 11.12.2019 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
„Europejski Zielony Ład” COM(2019) 640 final.
5 Komunikat Komisji z 19.2.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, COM(2020) 67 final.
6 Komunikat Komisji z 10.03.2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Nowa strategia przemysłowa dla Europy”, COM(2020) 102 final, s. 4.
7 Unia, która mierzy wyżej Mój program dla Europy. Wytyczne polityczne na następną kadencję komisji europejskiej (2019–2024), s. 3.
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kierujące się chęcią zysku, służb wywiadowcze obcych państw, grupy ekstremistyczne czy 
hacktywistów działających dla dobra wspólnego. Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej ma 
wyjątkowy status ze względu na efekty potencjalnych zakłóceń wpływające na wszystkie aspekty 
życia społecznego i gospodarczego. Przykładowo, można tu przywołać udany atak na ukraińską 
sieć dystrybucyjną energii elektrycznej, który skutkował pozbawieniem dostaw prądu 225 tysięcy 
odbiorców i sparaliżował funkcjonowanie wielu instytucji (Rojszczak, 2020, s. 314). 

W niniejszym artykule przybliżę inicjatywy legislacyjne podejmowane przez Unię Europejską 
w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego. Będzie składał się on z dwóch 
części. W pierwszej przedstawię obecnie istniejące rozwiązania i ich mankamenty. Natomiast 
w drugiej – zaprezentuję projekty nowych rozwiązań legislacyjnych, skupiając się na inicjatywie 
zrewidowania dyrektywy 2016/11488 (dalej: dyrektywa NIS 2).

II.	Aktualne	regulacje	sektora	energetycznego	 
w	zakresie	cyberbezpieczeństwa

Zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa są regulowane na poziomie UE w różnego 
rodzaju aktach prawnych. Można wśród nich wyróżnić regulacje sektorowe, dotyczące przykła-
dowo sektora telekomunikacyjnego, które wprost wyłączają zastosowanie ogólnych przepisów 
(Piątek, 2020, s. 29) oraz regulacje tematyczne. Wśród tych drugich największe znaczenie dla 
energetyki mają regulacje o ochronie danych osobowych. Trzeba zauważyć, że zagadnienie to 
dotyczy w bardzo szerokim zakresie sprzedawców oraz podmiotów dostarczających energię 
elektryczną konsumentom. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych9 w artykule 32 wprowadza 
wymóg odpowiedniego zabezpieczenia danych, którego podstawą jest przeprowadzenie analizy 
ryzyka zagrożeń dla ich bezpieczeństwa oraz przyjęcie i stałe testowanie skuteczności środków 
technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo danych10. Obowiązek ten 
dotyczy zarówno wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa, w ramach których dane są przetwa-
rzane, jak i urządzeń za pomocą których są one pozyskiwane. W tym kontekście warto zwrócić 
uwagę na wyzwania, jakie są związane z korzystaniem z tak zwanych inteligentnych liczników 
prądu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wytwarzanych przez nie danych konieczna jest ocena 
czy rozwiązania techniczne wprowadzone przez producenta urządzenia są adekwatne, np. jakich 
algorytmów kryptograficznych używa urządzenie do szyfrowania danych. Ponadto konieczne jest 
monitorowanie pojawiających się zagrożeń i aktualizacja aplikacji mająca im przeciwdziałać, po-
nieważ, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, brak aktualnego 
oprogramowania stanowi naruszenie przepisów RODO11. Można więc przyjąć, że przepisy RODO 
narzucają procesowe podejście do cyberbezpieczeństwa, które jest wskazywane w literaturze jako 
modelowe (Łuczak, 2020, s. 77), niemniej jednak ograniczają się one do jednego z aspektów tego 
zagadnienia, jakim jest ochrona danych osobowych. 

 8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6.7.2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeń-
stwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz. U. UE L194/1).
 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE. L 119/1).
10 Decyzja Prezesa Urzędu Danych Osobowych z 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020. Pozyskano z: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/
DKN.5130.2024.2020 (20.04.2021).
11 Ibidem.
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Unia Europejska podejmuje również próby systemowej regulacji zagadnienia cyberbezpie-
czeństwa. Jej efektem jest przyjęcie rozporządzenia 2019/88112 (dalej: akt o cyberbezpieczeń-
stwie) oraz wspomnianej powyżej dyrektywy 2016/1148 określanej w literaturze jako Dyrektywa 
NIS. Analizując przepisy pierwszego ze wskazanych aktów pod kątem sektora energetycznego, 
trzeba zauważyć, że jego zakres przedmiotowy obejmuje wyznaczenie celów i zadań Agencji Unii 
Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz ram ustanawiania europejskich programów 
certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Nie ma zatem bezpośredniego przełożenia na normowanie 
sytuacji podmiotów operujących w branży energetycznej, mimo że ENISA jest zobligowana do 
współpracy z Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). 
Przepisy te mogą mieć jednak duże oddziaływanie pośrednie. Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę 
na wynikający z art. 9 obowiązek przeprowadzania przez agencję analiz powstających technologii 
i przedstawiania tematycznych ocen dotyczących spodziewanego społecznego, prawnego, gospo-
darczego i regulacyjnego ich wpływu na cyberbezpieczeństwo oraz gromadzenia i analizowania 
publicznie dostępnych informacji dotyczących istotnych incydentów. Zebrane w ten sposób infor-
macje mogą mieć znaczący wpływ na usprawnianie działania oraz decyzję w zakresie wdrożenia 
określonych rozwiązań w sektorze energetycznym. 

Podobny efekt będzie miało wdrożenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa. 
Rozporządzenie 2019/881 przewiduje powstanie systemu niezależnego od innych systemów 
certyfikacyjnych i nieuchylającego obowiązków z nich wynikających (Żywicka, 2021). Zgodnie 
z Motywem 13, zadaniem tego systemu jest potwierdzenie, że produkty ICT są zgodne z określo-
nymi wymogami bezpieczeństwa mającymi na celu zabezpieczenia dostępności, autentyczności, 
integralności lub poufności przechowywanych, przekazywanych lub przetwarzanych danych bądź 
funkcji lub usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem tych produktów, usług i procesów 
w trakcie ich całego cyklu życia. Trzeba zauważyć, że „produkt ICT” zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 pkt 12 będzie obejmował element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycz-
nych. Jednocześnie przez „system informatyczny” należy rozumieć zgodnie z brzmieniem art. 4 
pkt 1 dyrektywy NIS, a więc będzie on obejmował wszelkie urządzenia lub grupy wzajemnie połą-
czonych lub powiązanych urządzeń, z których jedno lub większa ich liczba, wykonując program, 
dokonuje automatycznego przetwarzania danych cyfrowych. Na tej podstawie należy wnioskować, 
że zdecydowana większość elementów współczesnych systemów wytwarzania i przesyłania energii 
będzie mogła być poddana certyfikacji. Trzeba również zauważyć, że zgodnie z artykułem 56 ust. 2 
rozporządzenia 2019/881 jest ona dobrowolna, o ile prawo Unii lub prawo państwa członkowskie-
go nie stanowi inaczej. Należy rozważyć czy ze względu na istotność sektora energetycznego 
dla gospodarki nie wprowadzić obowiązku certyfikacji urządzeń wykorzystywanych przynajmniej 
w kluczowych procesach wytwórczych i przesyłowych. 

Dyrektywa 2016/1148 została wprowadzona, aby doprowadzić do osiągnięcia wysokiego 
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Unii, a przez to po-
prawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Sposobem na jego osiągnięcie ma być powstanie 
sieci wymiany informacji i współpracy w tym zakresie pomiędzy państwami UE oraz krajowych 

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej 
ds.Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia 
(UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Dz. Urz. UE L 151/15).
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systemów cyberbezpieczeństwa, które mają się opierać na zdefiniowaniu określonych grup pod-
miotów i nałożeniu na nich obowiązków z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wyznaczeniu or-
ganów w ramach struktury państwa, których zadaniem jest obsługa incydentów, w tym działania 
kryzysowe oraz analiza przeprowadzonych ataków i formułowanie rekomendacji z nich wynika-
jących. Dyrektywa przewiduje dwa rodzaje adresatów nakładanych przez nią obowiązków. Są 
nimi operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych. Do pierwszej grupy zaliczane są 
podmioty publiczne lub prywatne, które należą do jednej z kategorii wskazanych w załączniku 
do dyrektywy, a jednocześnie świadczące usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej przy czym świadczenie tej usługi zależy od 
sieci i systemów informatycznych, a incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadcze-
nia tej usługi. Druga grupa obejmuje wszystkie osoby prawne świadczące usługi cyfrowe i jest 
wskazana w załączniku do dyrektywy. Należy zauważyć, że w przypadku podmiotów z sektora 
energetycznego, jeśli nie będą one spełniać przesłanek do uznania ich za świadczące usługi 
cyfrowe, w wielu przypadkach podmioty te będą kwalifikować się do uznania ich za operatorów 
usług kluczowych. Wynika to z bezpośredniego wskazania w załączniku, że podmiotami, które 
muszą być badane pod kątem spełnienia przesłanek do uznania za takich operatorów: są przed-
siębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 35 dyrektywy 2009/7213, które wykonują funkcję 
„dostawy” zgodnie z definicją w art. 2 pkt 19 tej dyrektywy, operatorzy systemu dystrybucyjnego 
zgodnie z art. 2 pkt 6 dyrektywy 2009/72 oraz operatorzy systemu przesyłowego zgodnie z art. 2  
pkt 4 dyrektywy 2009/72.

III.	Planowane	zmiany	legislacyjne
Uchwalenie unijnych regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa można uznać za przełomo-

wy moment dla tworzenia ponadpaństwowego systemu ochrony systemów informatycznych. Nie 
pozostaje on jednak bez wad i luk w ochronie, które ujawniły się w toku jego funkcjonowania. 
Prawodawca unijny szczególnie skupił się na dyrektywie NIS, co można uznać za słuszny wybór 
ze względu na fakt najszerszej regulacji zagadnień cyberbezpieczeństwa. W czasie przeglądu 
dyrektywy, który Komisja Europejska rozpoczęła w 2020 roku (dalej: przegląd NIS), zdefiniowano 
problem spójności z regulacjami sektorowymi, duże różnice w implementacji dyrektywy i identy-
fikacji operatorów usług kluczowych, niski poziom cyberodporności przedsiębiorstw działających 
w UE oraz niski poziom wspólnej orientacji sytuacyjnej i brak wspólnego reagowania kryzysowe-
go. Jako problem wskazano również brak objęcia przepisami sektorów istotnych z perspektywy 
cyberbezpieczeństwa, czego przykładem w zakresie energetyki może być pozostawienie poza 
zakresem regulacji właściwie całego sektora elektromobilności (Greser, 2019, s. 116). Ponadto 
Komisja stwierdziła, że niektóra państwa wykroczyły poza zakres minimalnej harmonizacji i stwo-
rzyły nadmierne obciążenia wpływające spójność jednolitego rynku i transgraniczne świadczenie 
usług14. Mankamenty dyrektywy wskazywano również w doktrynie, podnosząc między innymi 
brak definicji cyberbezpieczeństwa (Szpor, 2020, s. 1189) oraz ograniczenia zakresu przedmio-

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycz-
nej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. L 211/55).
14 Komunikat Komisji z 10 marca 2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „w sprawie określenia i usuwania barier na jednolitym rynku”, COM(2020) 93 final, s. 13.
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towego do oceny poziomu odporności sieci i systemów informatycznych, a nie całego systemu 
teleinformatycznego (Świtała, 2020, s. 1249). Do planowania zmian w dyrektywie przyczyniło się 
również ustalenie rozwoju jednolitego rynku cyfrowego jako jednego z priorytetów UE. Przyjęto 
założenie, ujawnione już w preambule rozporządzenia 2019/881, że im bardziej połączona staje 
się gospodarka i społeczeństwo, tym większa jest podatność na ataki i tym szersze są ich skutki. 
Jednocześnie organy unijne podkreślają, że cyberzagrożenia stanowią niebezpieczeństwo dla 
demokracji i europejskich wartości i dlatego nie mogą być pojmowane wyłącznie w kategoriach 
ekonomicznych. 

Wszystkie te czynniki łącznie doprowadziły do objęcia dyrektywy NIS programem sprawno-
ści i wydajności regulacyjnej (REFIT), którego celem jest ograniczenie obciążenia regulacyjnego 
dla właściwych organów oraz kosztów przestrzegania przepisów dla podmiotów publicznych 
i prywatnych, co doprowadziło do przedstawienia 16 grudnia 2020 roku wniosku legislacyjnego 
mającego na celu uchwalenie nowej dyrektywy roboczo nazywanej NIS 215. Celem prawodawcy 
wskazanym w motywie 5 jest określenie minimalnych przepisów dotyczących funkcjonowania 
skoordynowanych ram regulacyjnych, ustanowienie mechanizmów skutecznej współpracy między 
odpowiedzialnymi organami w każdym państwie członkowskim, dokonanie aktualizacji wykazu 
sektorów i działań podlegających obowiązkom w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz ustanowienie 
skutecznych środków naprawczych i sankcji, które są kluczowe dla skutecznego egzekwowania 
tych obowiązków.

1.	Obowiązki	podmiotów	kluczowych	i	podmiotów	istotnych	

Wniosek legislacyjny przewiduje nałożenie obowiązków, co do zasady, na państwa członkow-
skie. Natomiast prawodawca przyjął konstrukcję, że część obowiązków będzie miała być zreali-
zowana przez nie samodzielnie, część zaś ma zostać nałożona na inne podmioty. Do tej drugiej 
grupy należą obowiązki, związane z zarządzaniem ryzykiem w cyberprzestrzeni oraz zgłaszaniem 
incydentów Określając grupę podmiotów zobowiązanych w tym zakresie, prawodawca przewi-
dział zasadnicze zamiany w stosunku do dyrektywy NIS. W miejsce dostawcy usług cyfrowych 
rozumianego jako każdą osobę prawną, która świadczy usługi cyfrowe oraz operatorów usług 
kluczowych, do których zaliczono podmioty publiczne lub prywatne należącego do grup wska-
zanych w załączniku, wprowadzono nowy sposób określania adresatów norm. W art. 4 pkt 24 
zawarto definicję podmiotu rozumianego jako każda osoba fizyczna lub prawna utworzona i uzna-
wana za taką na podstawie prawa krajowego obowiązującego w miejscu, w którym osoba ta ma 
siedzibę, która może, działając we własnym imieniu, wykonywać prawa i podlegać obowiązkom. 
Objaśnienie to, sprowadzające się w polskich warunkach do posiadania zdolności do czynności 
prawnych, ma znaczenie porządkujące, biorąc pod uwagę różne możliwe regulacje w porządkach 
krajowych państw członkowskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że już na tym poziomie mamy 
rozszerzenie zakresu normowania w przypadku podmiotów świadczących usługi cyfrowe, ponie-
waż w obecnie obowiązującym stanie prawnym obejmuje ona wyłącznie osoby prawne, co nale-
ży uznać za zbyt wąską regulację. Dlatego należy w pełni zaaprobować przywołaną propozycję, 

15 Wniosek z dnia 16 grudnia 2020 r. „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cy-
berbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148”, COM(2020) 823 final.
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gdyż nie wydaje się aby właściwym kryterium realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa 
była forma podmiotowości prawnej. 

W art. 4 pkt 25 i 26 prawodawca wyróżnia dwa rodzaje podmiotów: niezbędne (essential 
 entities) i istotne (important entities). Przynależność do pierwszej grupy określa się według sektorów 
określonych w załączniku I do dyrektywy NIS 2. Wśród nich znajdują się takie obszary, które były 
przedmiotem regulacji dotychczasowych przepisów, jak bankowość i infrastruktura rynków finan-
sowych, transport i dostawa i dystrybucja wody pitnej. Prawodawca postanowił objąć regulacjami 
także nowe grupy podmiotów, między innymi takie jak: świadczeniodawcy usług medycznych, 
o których mowa w art. 3 lit. g) dyrektywy 2011/2416; podmioty prowadzące działalność badawczo-
-rozwojową w zakresie produktów leczniczych; podmioty produkujące wyroby medyczne, dla których 
uznano, że mają one krytyczne znaczenie podczas danego stanu zagrożenia zdrowia publicznego; 
podmioty administracji publicznej w ramach instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz dla 
regionów na poziomie NUTS 1 i NUTS 2, co w polskich warunkach odpowiada województwom 
i obszarowi metropolitalnemu Warszawy (Wojnarowski, 2019, s. 51–53); przedsiębiorstwa zbie-
rające, odprowadzające lub oczyszczające ścieki komunalne, bytowe i przemysłowe; operatorzy 
infrastruktury naziemnej należącej do państw członkowskich oraz podmiotów prywatnych lub przez 
te podmioty zarządzane i obsługiwane. Osobną kategorię stanowią podmioty operujące w sek-
torze infrastruktury cyfrowej, która obejmuje między innymi dostawców punktu wymiany ruchu 
internetowego, usług DNS, rejestrów nazw TLD czy usług chmurowych. Częściowo podlegają oni 
przepisom dyrektywy NIS, lecz są tam klasyfikowani jako dostawcy usług cyfrowych, co wiąże 
się z mniejszym zakresem obowiązków w porównaniu z przewidzianymi w nowych regulacjach 
(por. Szpor, Gryszczyńska i Czaplicki, 2019, s. 52).

W odniesieniu do sektora energetycznego prawodawca przewiduje rozciągnięcie regulacji 
na podmioty z pięciu podsektorów. Pierwszy z nich obejmuje energię elektryczną i w jego ramach 
mieszczą się wytwórcy, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące dostawy, operatorzy syste-
mu dystrybucyjnego oraz operatorzy systemu przesyłowego. Definicje legalne tych podmiotów 
znajdują się w dyrektywie 2019/94417. Ponadto prawodawca zdecydował o objęciu obowiązkami 
wyznaczonych operatorów energii elektrycznej, o których mowa w art. 2 pkt 8 rozporządzenia 
2019/94318. Ostatnią grupą są uczestnicy rynku energii elektrycznej, o których mowa w art. 2 
pkt 25 rozporządzenia 2019/943, ale podmioty te muszą świadczyć jednocześnie usługi agregacji, 
odpowiedzi odbioru lub magazynowania energii w sposób zdefiniowany w dyrektywie 2019/944. 
Trzeba zauważyć tu znaczne rozszerzenie zakresu podmiotowego w stosunku do obecnie obo-
wiązujących przepisów, które obejmują przedsiębiorstwa energetyczne, operatorów systemu 
dystrybucyjnego i operatorów systemu przesyłowego. 

Drugim podsektorem energetycznym jest system ciepłowniczy lub system chłodniczy, który 
w rozumieniu art. 2 pkt 19 dyrektywy 2018/200119 obejmuje dystrybucję energii termicznej w po-
staci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnych lub zdecentralizowanych źródeł 

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdro-
wotnej (Dz. U. UE L 88/45).
17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. U. UE L 158/125). 
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/943 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. U. UE L 158/54).
19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
(Dz. U. UE L 328/82).
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produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub 
chłodzenia pomieszczeń lub procesów. Podsektor ten nie był objęty unormowaniami dyrektywy 
2016/1148. Podobna sytuacja dotyczy kolejnego podsektora, jakim są operatorzy instalacji słu-
żących do produkcji, magazynowania i przesyłu wodoru. 

Czwartym – są operatorzy ropociągów, operatorzy instalacji służących do produkcji, rafina-
cji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu ropy naftowej, którzy byli objęci dotychczasowymi 
regulacjami. W tym podsektorze ustawodawca zdecydował się na dodanie również krajowych 
central zapasów naftowych, o których mowa w art. 2 pkt f) dyrektywy 2009/11920.

Ostatnim wyróżnionym podsektorem jest działalność związana z gazem ziemnym. Wśród 
podmiotów podlegających przepisom dyrektywy NIS 2 prawodawca wyróżnia przedsiębiorstwa 
dostarczające gaz, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów systemu przesyłowego, 
operatorów systemów magazynowania, operatorów systemu LNG, przedsiębiorstwa gazowe oraz 
operatorów instalacji służących do rafinacji i przetwarzania gazu ziemnego. Definicji legalnych 
tych podmiotów należy poszukiwać w dyrektywie 2009/7321, która wyznacza ramy regulacyjne 
zasad unijnego rynku gazu ziemnego.

Drugą grupą podmiotów, które wyróżnia prawodawca są podmioty istotne. Należą do nich 
podmioty operujące w sektorze usług pocztowych i kurierskich, gospodarowania odpadami, pro-
dukcji i dystrybucji chemikaliów, produkcji i dystrybucja żywności. Do podmiotów istotnych zaliczono 
również dostawców usług cyfrowych, rozumianych jako dostawców internetowych platform handlo-
wych, wyszukiwarek internetowych, platform usług sieci społecznościowych. Ponadto przepisami 
objęte są liczne przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym produkujące: wyroby medyczne, kompu-
tery, wyroby optyczne i elektroniczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt transportowy. Warto 
zauważyć, że poza dostawcami cyfrowymi, żaden z tych sektorów nie był objęty dyrektywą NIS. 
Rozszerzenie zakresu podmiotowego stanowi realizację postulatu podnoszonego w literaturze. 
Wskazuje się, że spowoduje to zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa, ponieważ 
dotychczasowa praktyka działań cyberprzestępców dowodzi, że nie ograniczają lub skupiają się 
oni na jakiejś branży (Greser, 2020, s. 79).

Odnosząc się do zakresu podmiotowego, należy wskazać, że projekt dyrektywy NIS 2 co do 
zasady wykluczył możliwość uznania za podmioty niezbędne lub istotne przedsiębiorstwa należą-
ce go grupy mikro, małych lub średnich w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/36122. Takie unor-
mowanie mogłoby wprowadzić sporą lukę regulacyjną, dlatego prawodawca zdecydował się na 
wyjątek umieszczony w art. 2 ust. 2 dyrektywy. Zgodnie z nim MŚP będzie adresatem obowiązków 
wynikających z dyrektywy, jeżeli przedmiot jego działalności zawiera się w definicji podmiotów nie-
zbędnych lub istotnych oraz równocześnie spełni jedną z przesłanek wskazanych w tym przepisie. 
Z perspektywy sektora energetycznego największe znaczenie mają przesłanki bycia: jedynym 
dostawcą danej usługi w państwie członkowskim lub świadczenie takich usług, których zakłóce-
nie mogłoby mieć wpływ na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne 

20 Dyrektywa Rady 2009/119 z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy 
naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. U. WE L 265/9).
21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73 z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego 
i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. U. WE L 211/94).
22 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
UE L 124/36).
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albo prowadzić do powstania ryzyka systemowego w szczególności jeśli takie zakłócenie mogłoby 
mieć wpływ transgraniczny. Taka regulacja ma odnosić się w głównej mierze do przedsiębiorstw 
znajdujących się w łańcuchu dostaw podmiotów z sektora energetycznego. W praktyce może mieć 
ona podstawowe znaczenie, ponieważ coraz liczniejsze są cyberoperacje wymierzone w duże 
podmioty, gdzie wektorem ataku są dostawcy lub podwykonawcy (Kozłowski, 2021). 

Wśród obowiązków nałożonych na podmioty niezbędne i podmioty istotne do najważniejszych 
należy zapewnienie środków zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, o których mówi art. 18 
projektu dyrektywy NIS 2. Ich podstawą są środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania 
rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych przez te 
podmioty do świadczenia usług. Trzeba zauważyć, że prawodawca posłużył się przy formułowaniu 
obowiązków metodą risk based approach, którą wykorzystywał szeroko już wcześniej i która jest 
uznawana przez specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa za najbardziej skuteczną (Marzec, 
2020, s. 1243). Metoda ta stosowana jest również w innych aktach prawnych, które są częściowo 
związane z problematyką cyberbezpieczeństwa, jak na przykład RODO. W odróżnieniu jednak od 
tego aktu (Litwiński, 2017, s. 54) prawodawca wskazał minimalny zakres środków, które muszą 
być wdrożone. Obejmują one analizę ryzyka i politykę bezpieczeństwa systemów informatycz-
nych, postępowanie w przypadku incydentu, w tym zapobieganie incydentom, wykrywanie ich 
i reagowanie na nie, ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo łańcucha dostaw 
z uwzględnieniem podatności charakterystycznych dla każdego dostawcy, procedury bezpie-
czeństwa w procesie nabywania, rozwoju i utrzymania sieci i systemów informatycznych, polityki 
i procedury służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni oraz 
stosowanie kryptografii i szyfrowania. Prawodawca nie nakłada obowiązku stosowania określonej 
metodologii lub systemu certyfikacyjnego w czasie wdrażania wymaganych przez niego środków 
technicznych i organizacyjnych, jednakże wymaga, aby uwzględniały one najnowszy stan wiedzy 
i były proporcjonalne do ryzyka. Rozwiązanie to należy uznać za trafne ze względu na spełnienie 
wymogu neutralności technologicznej, a przez możliwość dostosowania się do dynamicznie zmie-
niających się wyzwań z zakresu cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie umożliwiający korzystanie 
ze sprawdzonych standardów, takich jak ISO 27001 (Łuczak, 2020, s. 71–75).

Nowością normatywną przewidzianą przez projekt dyrektywy NIS 2 jest nałożenie obowiązków 
na członków organów zarządzających podmiotów istotnych i podmiotów niezbędnych w zakresie 
podnoszenia swojej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Trzeba zauważyć, że prawodawca 
wskazał, że mają być to wąsko ukierunkowane zajęcia, które pozwolą na zdobycie wiedzy i umie-
jętności wystarczających do zrozumienia i oceny różnych rodzajów ryzyka w cyberprzestrzeni, 
praktyk z zakresu zarządzania nimi oraz ich wpływu na działalność podmiotu. Tym samym wyklu-
czone jest uczestnictwo w szkoleniach ogólnych albo wprowadzających do tematyki cyberbezpie-
czeństwa. Jednocześnie zajęcia nie są nastawione stricte na zagadnienia techniczne, a biorą pod 
uwagę perspektywę procesową, która jest kluczowa na poziomie zarządczym. Ustanowienie tego 
obowiązku należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.  Brak wiedzy, a co za tym idzie zrozumienia 
dla specyfiki zagrożeń w gronie osób decydujących o budżecie i kierunku działania organizacji 
może prowadzić do niedoinwestowania sfery związanej z cyberbezpieczeństwem. Nie można 
oczywiście założyć, że szkolenia będą panaceum na wszelkie bolączki w tym zakresie, trzeba 
jednak stwierdzić, że jest to krok poczyniony w prawidłowym kierunku. 
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Ostatnią grupą obowiązków, którą warto wyróżnić z perspektywy sektora energetycznego jest 
nakaz zgłaszania właściwym organom lub zespołom reagowania na incydenty bezpieczeństwa 
komputerowego (CSIRT) każdego incydentu mającego istotny wpływ na świadczenie przez nich 
usług. Zgłaszane mają być również sytuacje, które mogą prowadzić do powstania incydentu, o ile 
są one znaczące dla określonego podmiotu, co jest rozumiane jako spowodowanie lub możliwość 
spowodowania istotnych zakłóceń operacyjnych lub strat finansowych dla danego podmiotu albo 
wywołanie wpływu lub możliwości wpływu na osoby fizyczne lub prawne, powodującego znaczne 
straty materialne lub niematerialne. W stosownych przypadkach, które zależą od dyskrecjonalnej 
decyzji podmiotu, mają oni również obowiązek powiadomienia odbiorców swoich usług o wystą-
pieniu lub możliwości wystąpienia incydentu. 

Podmiot dotknięty incydentem ma na zgłoszenie maksymalnie 24 godziny od jego ujawnienia. 
Zawiadomienie właściwego organu powinno zawierać informacje czy incydent został wywołany 
działaniem bezprawnym, czy działaniem w złym zamiarze. Nadto na wniosek organu lub CSIRT 
powinien przekazywać sprawozdania okresowe dotyczące zmian w sytuacji związanej z incyden-
tem. Ponadto w ciągu miesiąca od zgłoszenia należy przekazać sprawozdanie końcowe z incy-
dentu obejmujące w szczególności szczegółowy opis incydentu, jego dotkliwości i skutków, rodzaj 
zagrożenia lub pierwotną przyczynę, które prawdopodobnie były źródłem incydentu, zastosowane 
i bieżące środki ograniczające ryzyko. 

2.	Obowiązki	innych	podmiotów	

Druga grupa obowiązków, której adresatem są państwa członkowskie, obejmuje przyjęcie kra-
jowej strategii cyberbezpieczeństwa, wyznaczanie właściwych organów krajowych, pojedynczych 
punktów kontaktowych oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego 
(dalej: CSIRT). Należy zauważyć, że o ile podobne obowiązki istniały już w dyrektywie NIS, o tyle 
ich zakres został znacząco poszerzony i uszczegółowiony. Przykładowo, wskazać należy, że w no-
wym akcie prawnym planuje się określić, że krajowa strategia cyberbezpieczeństwa musi składać 
się z co najmniej ośmiu polityk szczegółowych obejmujących między innymi politykę dotyczącą 
cyberbezpieczeństwa w łańcuchu dostaw dla produktów i usług ICT wykorzystywanych przez pod-
mioty niezbędne oraz, istotnych do świadczenia usług, wytycznych dotyczących uwzględniania 
w zamówieniach publicznych wymogów związanych z cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do 
produktów i usług ICT oraz specyfikacji tych wymogów na potrzeby takich zamówień, polityki do-
tyczącej wspierania instytucji akademickich i naukowych w celu opracowania narzędzi z zakresu 
cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczenia infrastruktury sieciowej oraz polityki uwzględniającej 
konkretne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

W zakresie zarządzania incydentami nowością jest stworzenie europejskiego rejestru po-
datności, który ma prowadzić ENISA. Mają się w nim znaleźć informacje na temat podatności, 
produktu lub usług ICT oraz sposobów jej wykorzystania i potencjalnych skutków, które mogą się 
z tym wiązać. Ponadto rejestr ma zawierać informację o aktualizacjach oprogramowania usuwa-
jących podatność, a w razie ich braku wytyczne skierowane do użytkowników produktów i usług 
na temat sposobów ograniczania ryzyka wynikającego z ujawnionych luk w bezpieczeństwie. 

Nową regulacją jest również projektowany nakaz stworzenia krajowych ram zarządzania 
kryzysami cyberbezpieczeństwa. Ma on polegać na wyznaczeniu organu odpowiedzialnego 
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za zarządzanie incydentami i kryzysami na dużą skalę, określeniu zasobów i procedur, które 
można wykorzystać w przypadku kryzysu oraz przygotowania planu reagowania na cyberin-
cydenty, który ma obejmować działania krajowe oraz procedury pozwalające na skuteczne 
zarządzanie cyberincydentami i kryzysami cyberbezpieczeństwa na dużą skalę na szczeblu 
Unii. Trzeba zauważyć, że to rozwiązanie może mieć szczególne znaczenie w przypadku ata-
ku na infrastrukturę energetyczną. Wydaje się, że przygotowanie odpowiednich planów reak-
cji usprawni odparcie ataków i zminimalizuje konsekwencje społeczne związane z brakiem  
dostaw energii. 

Trzecią grupą obowiązków przewidzianych w projekcie dyrektywy NIS 2 są regulacje do-
tyczące wymiany informacji na temat cyberbezpieczeństwa. Adresatem tych norm są również 
państwa członkowskie, które mogą zrealizować je w dowolny sposób. W ramach omawianych 
norm możemy wyróżnić przepisy dotyczące współpracy krajowej i międzynarodowej. Do tej pierw-
szej odnosi się artykuł 11 projektu, który nakazuje współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych 
za cyberbezpieczeństwo, takich jak właściwe organy krajowe, pojedyncze punkty kontaktowe 
i CSIRT. Szczególnie organy lub CSIRT mają informować punkt kontaktowy o zgłoszeniach 
incydentów, istotnych cyberzagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych dokonywanych na 
podstawie dyrektywy. Z perspektywy sektora energetycznego istotne znaczenie ma regulacja 
przewidziana w art. 11 ust. 4 i 5, która nakazuje stworzyć system współpracy między organami 
właściwymi do spraw cyberbezpieczeństwa i pojedynczymi punktami kontaktowymi a organami 
ścigania, organami ochrony danych, krajowymi organami finansowymi oraz organami odpowie-
dzialnymi za infrastrukturę krytyczną. Ta ostatnia grupa podmiotów, do której będą zaliczały się 
wytwórcy i dystrybutorzy energii elektrycznej ma dodatkowo otrzymywać informacje na temat 
rodzajów ryzyka w cyberprzestrzeni, cyberzagrożeń i incydentów mających wpływ na podmioty 
uznane za podmioty krytyczne, a także na temat środków wprowadzonych przez właściwe or-
gany w odpowiedzi na takie ryzyko i incydenty. Regulację taką należy uznać za trafną. Trzeba 
jednak odnotować, że podobne rozwiązania mogłyby być wprowadzone w stosunku do wszyst-
kich podmiotów istotnych i krytycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a i b projektu CSIRT mają 
obowiązek monitorowania cyberzagrożeń, podatności i incydentów na poziomie krajowym oraz 
wczesnego ostrzegania podmiotów niezbędnych i istotnych oraz innych zainteresowanych stron 
o cyberzagrożeniach, podatnościach i incydentach, a także kierowania do nich ogłoszeń oraz 
przekazywania im informacji dotyczących cyberzagrożeń, podatności i incydentów. Wydaje się 
więc, że nie byłoby nadmiernym utrudnieniem stworzenie systemu obejmującego przekazywanie 
ujednoliconych informacji obu grupom podmiotów, ponieważ obecna regulacja może prowadzić 
do niepotrzebnego przesyłania tych samych komunikatów. 

W zakresie obowiązków dotyczących współpracy międzynarodowej kluczowym podmiotem 
jest krajowy punkt kontaktowy, który pełni funkcję łącznikową i zapewnia transgraniczną współ-
pracę organów swojego państwa członkowskiego z odpowiednimi organami w innych państwach 
członkowskich, a także międzysektorową współpracę z innymi właściwymi organami krajowymi 
w swoim państwie członkowskim. Ponadto w celu wzmocnienia instytucjonalnego i usprawnienia 
przepływu wiedzy i dobrych praktyk utworzone mają zostać trzy organizacje o charakterze sie-
ciowym. Pierwszą z nich jest Europejska sieć organizacji łącznikowych do spraw kryzysów cyber-
bezpieczeństwa (dalej: EU-CyCLONe), w skład której wchodzić mają przedstawiciele organów 
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zarządzania kryzysowego państw członkowskich oraz ENISA. Jej zadaniem jest przede wszyst-
kim koordynacja zarządzania incydentami oraz wymiana informacji między państwami członkow-
skimi a instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii. Drugą organizacją jest sieć 
krajowych CSIRT, która jest głównie nastawiona na skuteczną współpracę operacyjną między 
państwami członkowskimi. Trzecią jest zaś Grupa Współpracy składająca się z przedstawicieli 
państw członkowskich, Komisji i ENISA. W jej pracach na prawach obserwatora bierze udział 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Celem Grupy jest strategiczna współpraca i wymiana 
informacji między państwami członkowskimi w obszarze stosowania dyrektywy. Przyjęta przez 
prawodawcę koncepcja różnych ciał mających na celu współpracę międzynarodową może wy-
dawać się kontrproduktywna, trzeba jednak zwrócić uwagę, że każda z nich ma inną specyfikę. 
Krajowy punkt kontaktowy jest powołany do wymiany informacji o najszerszym charakterze i to 
na nim będzie spoczywał ciężar bieżącej komunikacji zarówno dwu-, jak i wielostronnej pomiędzy 
różnymi podmiotami funkcjonującymi w ramach systemu cyberbezpieczeństwa. EU-CyCLONe 
koncentruje się na działaniach w trakcie poważnych incydentów i przez to jej działania kierowa-
ne są do organów skupionych na ich zwalczaniu. Sieć CSIRT, która została powołana art. 12 
obecnie obowiązującej dyrektywy, koncentruje się na wymianie i analizie informacji o charakte-
rze technicznym, choć zakres przepisów pozwala na dużo szersze działania. Natomiast Grupa 
Współpracy, której zalążek również funkcjonuje obecnie, to ciało o charakterze strategicznym. 
Jego głównym zadaniem jest wyznaczanie kierunków działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
a nie reakcja na bieżące wydarzenia. Wydaje się, że taki podział jest efektywny i odpowiada na 
zróżnicowane potrzeby podmiotów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, a jednocześnie 
na tyle precyzyjny, że nie dochodzi pokrywania się kompetencji, co mogłoby skutkować sporami 
kompetencyjnymi. Z perspektywy sektora energetycznego takie rozwiązanie należy przyjąć z za-
dowoleniem, ponieważ podnosi ono jego bezpieczeństwo. 

Na uwagę zasługuje fakt, że prawodawca w art. 26 przewidział podstawę do wymiany infor-
macji w zakresie cyberbezpieczeństwa przez podmioty niezbędne i istotne. Analiza tego przepisu 
wskazuje, że może do niej dochodzić pomiędzy zarówno dwoma podmiotami, jak i sieciami pod-
miotów, choć jednocześnie tworzenie grup nie jest wymuszane. Oprócz informacji podmioty takie 
mogą przekazywać dane dotyczące podatności, oznak naruszenia integralności systemu, taktyk, 
technik i procedur, alarmów dotyczących cyberbezpieczeństwa i narzędzi konfiguracji, jeżeli ich 
wymiana ma na celu zapobieganie incydentom, ich wykrywanie, reagowanie na nie lub łagodze-
nie ich skutków albo zwiększa poziom cyberbezpieczeństwa określonych podmiotów. Zasady 
tworzenia i warunki funkcjonowania mechanizmów wymiany informacji zależą od państw człon-
kowskich z zastrzeżeniem, że nie mogą one naruszać przepisów o ochronie danych osobowych 
zawartych w RODO. Ustęp 4 analizowanego artykułu wskazuje, że podmiot może się wycofać 
z uczestnictwa w sieci przez co należy wnioskować, że państwa członkowskie nie mogą nakazać 
obowiązkowej do niej przynależności. Należałoby rozważyć jednak pozostawienie decyzji w tym 
zakresie w kompetencji państw, które ze względu na specyfikę funkcjonowania określonego sek-
tora mogłyby być zainteresowane wdrażaniem analizowanego rozwiązania. Jednocześnie trzeba 
stwierdzić, że narzędzie to może być znaczące dla przedsiębiorstw sektora energetycznego, które 
w ten sposób są w stanie utworzyć wspólną platformę zajmującą się problemami i wyzwaniami 
specyficznymi dla tej branży. 
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IV.	Podsumowanie
Zagrożenia związane z cyberprzestępczością są realnym wyzwaniem dla podmiotów z sektora 

energetycznego. Ich skutki mogą oddziaływać na wszystkie sfery funkcjonowania społeczeństwa, 
a także mieć dalekosiężne konsekwencje polityczne, gospodarcze czy militarne. Postępująca in-
formatyzacja wszystkich obszarów życia, która jest wspierana przez działania Unii Europejskiej, 
prowadzi do skokowego zwiększenia liczby zagrożeń. Jednocześnie samoregulacyjne działania 
przedsiębiorstw w zakresie cyberbezpieczeństwa nie zdały egzaminu ze względu na różny poziom 
i formy podejmowanych działań, które gwarantowały tylko częściową ochronę. Podobnie regu-
lacje wprowadzane przez państwa członkowskie UE, które dodatkowo prowadziły do zakłóceń 
w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego. Odpowiedzią na to miało być ujednolicenie ram 
cyberbezpieczeństwa wprowadzone dyrektywą NIS oraz powołanie aktem o cyberbezpieczeństwie 
unijnej agencji wspierającej państwa członkowskie w tej kwestii. O ile w tym drugim przypadku 
można uznać, że cel został zrealizowany, o tyle w pierwszym takiej konkluzji nie można sformu-
łować. Potwierdzają to wnioski wyciągnięte z przeglądu dyrektywy, które nie pozostawiły wątpli-
wości, że potrzebne są dalsze reformy unijnego systemu cyberbezpieczeństwa. Ich częścią jest 
wniosek legislacyjny KE dotyczący uchwalenia dyrektywy NIS 2. Dokonując jego ogólnej oceny, 
trzeba docenić prawodawcę za wyciągnięcie owych wniosków z przeglądu, a także odniesienie 
się do ram strategicznych UE i ogólnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym dynamiki zmie-
niających się wyzwań związanych na przykład z pandemią COVID-19. Jednocześnie rozwiązania 
zawarte w dyrektywie NIS, które zrealizowały postawione przed nimi cele, takie jak powołanie 
zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT), Sieci Współpracy 
czy obowiązków w zakresie zgłaszania incydentów zostały przez prawodawcę zachowane w pro-
jekcie nowych rozwiązań. 

Uwagę zwraca fakt znacznego rozszerzenia liczby podmiotów mających podlegać nowym 
przepisom. Oprócz dodania nowych sektorów nastąpiło również poszerzenie zakresu grup obję-
tych dyrektywą NIS. Z perspektywy energetyki jest to szczególnie widoczne ze względu na ob-
jęcie obowiązkami wszystkich podmiotów w cyklu wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej 
oraz uwzględnieniu szczególnych z perspektywy społecznej producentów ciepła systemowego. 
Biorąc pod uwagę kierunki rozwojowe energetyki, zwłaszcza elektromobilność, istotne znacze-
nie ma objęcie przepisami producentów i dystrybutorów wodoru. Wobec dynamicznego wzrostu 
tej gałęzi energetyki należy prognozować, że w niedługim czasie uzyska ona znacznie większe 
znaczenie niż ma obecnie, a tym samym pozostawienie jej poza regulacjami stwarzałoby istotną 
lukę w cyberbezpieczeństwie sektora energetycznego jako całości. 

Ponadto należy zauważyć, że o ile prawodawca zdecydował o nienakładaniu obowiązków 
na małe i średnie przedsiębiorstwa, o tyle zachował możliwość wprowadzenia wyjątków od tej 
zasady. Biorąc pod uwagę konstrukcję sieci dostaw produktów i usług dla sektora energetycznego 
stwierdzić należy, że składa się ona w znacznej mierze z MŚP. Trzeba przyjąć, że bezpieczeń-
stwo producentów czy dystrybutorów energii będzie zależało również od podmiotów, z którymi 
współpracują. Tym samym wprowadzenie takiego wyjątku należy uznać za dobre rozwiązanie.

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego, należy stwierdzić, że jest on zarysowany bardzo 
szeroko i znacznie przekracza dotychczasowe obciążenia przewidziane w art. 14 dyrektywy NIS, 
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które wymagały wprowadzenia odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych i organiza-
cyjnych w celu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka, ale ich dobór pozostawiały obowiązanemu. 
Wydaje się że dokonanie przez prawodawcę takiego wyboru stanowi odpowiedź na zaobserwowane 
różnice w działaniu podmiotów obowiązanych w zależności od państwa członkowskiego. Trzeba to 
uznać za kompromis pomiędzy obecnie istniejącym rozwiązaniem, a tendencją do szczegółowego 
regulowania konkretnych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa, które wobec dynamicznego 
charakteru tego zjawiska, nie są nieefektywne. Wydaje się, że próba innego podejścia prawo-
dawcy do problemu może być skuteczna. Jednocześnie to rozwiązanie powinno być szczególnie 
uważnie przeanalizowane w trakcie pierwszego po wejściu w życie przeglądu dyrektywy. 

Trzeba również odnotować zmiany procedury zgłaszania incydentów. Podział na trzy rodzaje 
raportów można uznać za bardzo udany, jednak obowiązek złożenia raportu końcowego w ciągu 
miesiąca od daty zaistnienia incydentu wydaje się być nadmiernie rygorystyczny. Trzeba zauważyć, 
że w przypadku dużych ataków lub takich, w których brały udział służby specjalne wrogich państw lub 
powiązani z nimi cyberprzestępcy ustalenie wiarygodnych przyczyn i sposobów ataku może trwać 
znacznie dłużej niż miesiąc. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że takie działania mogą rozciągnąć 
się na kilka miesięcy i wymagają zaangażowania wielu służb, nierzadko z różnych państw. Tym 
samym obowiązek ten może być iluzoryczny, a składany raport będzie miał małą wartość poznaw-
czą. Należy raczej postulować, aby był on składany w terminie uzgodnionym przez właściwy organ 
do spraw cyberbezpieczeństwa, który jest w stanie ocenić postęp prac nad badaniem incydentu. 

W zakresie relacji projektu dyrektywy NIS 2 do unijnych sektorowych aktów prawnych pra-
wodawca przyjął, że przepisów dyrektywy nie stosuje się tylko w przypadku, gdy skutki wymo-
gów wynikających z przepisów sektorowych są co najmniej równoważne skutkom obowiązków 
przewidzianych w tej dyrektywie. Jeżeli taka sytuacja nie ma miejsca, zastosowanie będą miały 
rozwiązania dyrektywy NIS 2, w tym w kwestiach dotyczących nadzoru. Trzeba zauważyć, że jest 
to odmienne rozwiązanie od obecnie funkcjonującego, które opiera się pierwszeństwie rozwiązań 
sektorowych nad dyrektywą NIS (Rojszczak, 2019, s. 200). Rozwiązanie takie należy uznać za 
trafne, ponieważ zapewni ono minimalną harmonizację bezpieczeństwa. Jednocześnie wydaje 
się, że prawodawca będzie zmierzał do zastępowania regulacji sektorowych ogólną. 

W odniesieniu do obowiązków nałożonych na państwa członkowskie można zauważyć roz-
budowanie sieci dotyczącej wymiany informacji. Samo założenie polegające na wyodrębnieniu 
różnych ciał, które mają się dzielić informacjami jest trafne ze względu na inne cele, jakie są przed 
nimi stawiane. Obawę może budzić powielanie informacji, które prowadzi do ich nadmiaru. Jest 
to jednak zagadnienie o charakterze zarządczym a nie prawnym, dlatego należy mieć nadzieję, 
że funkcjonowanie sieci będzie od nich wolne. 

Podsumowując analizę wniosku legislacyjnego zmierzającego do uchwalenia dyrektywy 
NIS 2, stwierdzić należy, że planowane rozwiązania podnoszą poziom bezpieczeństwa sektora 
energetycznego. Dzieje się tak z powodów objęcia jego regulacjami szerszej grupy podmiotów 
w ramach tego sektora, jak również podmiotów, które są dostawcami towarów i usług przez co 
mogą być wektorem ataku. Same obowiązki, choć rozbudowane i wielowarstwowe, nie mogą być 
uznane za nadmierne wobec istotności energetyki we współczesnym społeczeństwie. Dlatego też 
należy wspierać jak najszybsze prace w celu uchwalenia dyrektywy, a następnie transponowania 
jej do porządków krajowych. 
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Streszczenie
Europejski kodeks komunikacji elektronicznej wzmacnia niezależność krajowych organów regu-
lacyjnych, ustanawiając ogólną gwarancję, którą można określić zasadą nieinstruowania. Zasada 
ta w znacznym stopniu determinuje charakter współdziałania Prezesa UKE z innymi krajowymi 
organami administracji publicznej przy wykonywaniu przez niego kompetencji wynikających 
z prawa unijnego. Artykuł koncentruje się na bardzo ważnym dla rozwoju nowoczesnych sieci te-
lekomunikacyjnych zagadnieniu współdziałania Prezesa UKE z Prezesem URE i Prezesem UTK 
w sprawach związanych z dostępem do infrastruktury technicznej oraz zgodności obowiązujących 
w tym zakresie rozwiązań prawnych w kontekście zasady nieinstruowania.

Słowa	kluczowe: Europejski kodeks łączności elektronicznej; Prezes UKE; niezależność; 
 instrukcja; uzgodnienie; opinia.

JEL:	K23

I.	Wprowadzenie
Przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 11 grudnia 2018 r. dy-

rektywa 2018/1972 ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (dalej: Europejski 
kodeks łączności elektronicznej lub EKŁE)1 weszła w życie 20 grudnia 2018 roku. Kraje człon-
kowskie otrzymały dwa lata na jej wdrożenie do swoich porządków prawnych poprzez przyjęcie 

* Naczelnik Wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych II w Departamencie Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Artykuł wyraża wyłącznie 
własną opinię autora; mail: marcin.wysocki@ewspa.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-5213-118X.
1 Dz. Urz. UE z 17.12.2018 r., L 321/36.
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i publikację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, niezbędnych do jej wykonania, które 
powinny być stosowane od 21 grudnia 2020 roku. Termin ten nie został jednak dotrzymany przez 
24 kraje UE2, w tym Polskę, deklarującą dokonanie fragmentarycznej transpozycji. Częściowa 
implementacja dotyczy wybranych przepisów, odnoszących się głównie do praw użytkowników 
końcowych i została dokonana poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo te-
lekomunikacyjne (dalej: prawo telekomunikacyjne lub pt)3 na mocy postanowień ustawy z dnia 
14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-24. W sposób systemowy EKŁE ma zostać transponowany 
do polskiego porządku prawnego przez dwa akty – ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej 
oraz ustawę wprowadzającą ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej5. 

Europejski kodeks łączności elektronicznej stwarza nowe ramy prawne, zapewnianiające 
swobodę w zakresie dostarczania sieci i usług łączności elektronicznej. Jego przygotowanie 
i przyjęcie, zgodnie motywami w nim zawartymi, było uzasadnione w szczególności, po pierw-
sze, potrzebą uproszczenia oraz zwiększenia spójności regulacji sektorowej, opierającej się 
przede wszystkim na przepisach czterech dyrektyw: 2002/19/WE o dostępie6; 2002/20/WE 
o zezwoleniach7; 2002/21/WE ramowej8 i 2002/22/WE o usłudze powszechnej9, które zo-
stały znowelizowane poprzez dwa akty prawne z 25 listopada 2009 roku. Ponadto, przyjęcie 
EKŁE pozwoliło na wprowadzenie rozwiązań dostosowanych do realiów rynkowych, w których 
świadczenie usług łączności elektronicznej często stanowi odrębny przedmiot działalności  
od dostarczania sieci.

Europejski kodeks łączności elektronicznej m.in. wzmacnia niezależność krajowego organu 
regulacyjnego (dalej: NRA), czego przejawem jest przesądzenie przez prawodawcę unijnego, 
że NRA nie występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu ani ich nie przyjmują w związku 
z wykonywaniem zadań przydzielonych im na podstawie prawa krajowego wdrażającego prawo 
Unii Europejskiej (dalej: prawo UE). Prawodawca unijny zastrzegł, że nie wyklucza to nadzoru 
zgodnie z krajowym prawem konstytucyjnym10 (art. 8 ust. 1 EKŁE). Gwarancja w zakresie braku 
obowiązku zarówno występowania o instrukcje, jak i uwzględnienia instrukcji pochodzących od 
innych organów krajowych (dalej: zasada nieinstruowania) nie stanowi novum. Na mocy art. 1 pkt 3 

 2 Notyfikacji Komisji dokonały: Finlandia, Grecja oraz Węgry. Press release: Commission opens infringement procedures against 24 Member States 
for not transposing new EU telecom rules, 4.02.2021. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_21_206/
IP_21_206_EN.pdf (7.02.2021).
 3 T.j. Dz. U. 2019, poz. 2460, ze zm.
 4 Dz. U. 2020, poz. 875.
 5 UC45 i UC46 w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji.
 6 Dyrektywa 2002/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszą-
cych oraz wzajemnych połączeń (Dz. Urz. UE 2002 L 108/7 z 24.04.2002).
 7 Dyrektywa 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej 
(Dz. Urz. UE L 108/21 z 24.04.2002).
 8 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(Dz. Urz. UE L 108/33 z 24.04.2002); dalej: dyrektywa ramowa.
 9 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.03.2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (Dz. Urz. UE z 24.04.2002, L 108/51).
10 Zgodnie z art. 149 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483, ze zm.; dalej: 
Konstytucja RP), ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. 
Ustawa z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1171, ze zm.; dalej: ustawa o Radzie Ministrów), rozwija postanowienia Konstytucji 
(Banaszak, 2012). Nadzór sprawowany przez Ministra Cyfryzacji nad Prezesem UKE na podstawie § 1 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 6.10.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. 2020, poz. 1716), nie może polegać na ingerencji w prowadzone 
przez Prezesa UKE postępowania administracyjne, poprzez wydawanie wytycznych i poleceń w zakresie rozstrzygnięć co do istoty sprawy (art. 34a 
ust. 2 ustawy o Radzie Ministrów).
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lit. b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r.11, do 
art. 3 dyrektywy ramowej został dodany ust. 3a zawierający rzeczoną gwarancję, ale ograniczoną 
wyłącznie do wybranych zadań NRA, tj. regulacji ex ante oraz rozstrzygania sporów w zakresie 
dostępu lub wzajemnych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami udostępniającymi sieci lub usługi 
łączności elektronicznej albo pomiędzy przedsiębiorcą udostępniającym sieci lub usługi łączno-
ści elektronicznej a korzystającym z obowiązku zapewnienia dostępu lub wzajemnych połączeń. 
W EKŁE rzeczony zakaz instruowania dotyczy wszystkich kompetencji zastrzeżonych wyłącznie 
dla NRA przez prawo UE. Zgodnie z literalną wykładnią odpowiednich przepisów EKŁE wydaje się, 
że gwarancja ta dotyczy również tych kompetencji, które mogłoby zostać poprzez prawo krajowe 
przyznane innym organom, ale decyzją ustawodawcy zostały przyznane NRA. Jest to doskonały 
przyczynek do analizy obowiązujących rozwiązań, zgodnie z którymi Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej12, jako krajowy organ regulacyjny w Rzeczypospolitej Polskiej, jest adresatem obo-
wiązku współdziałania z innymi organami administracji publicznej w różnych formach.

II.	Niezależność	Prezesa	UKE	w	wykonywaniu	zadań	 
wynikających	z	prawa	UE	–	zasada	nieinstruowania

Przed ustaleniem czy dana forma współdziałania Prezesa UKE z innym organem administracji 
publicznej określona w przepisach prawa krajowego nie jest równoznaczna z występowaniem lub 
przyjmowaniem przez Prezesa UKE „instrukcji”, konieczne jest rozważenie, w jaki sposób w tym 
kontekście należy rozumieć pojęcie „zadań” (task), którym posłużył się prawodawca unijny, a także 
rozstrzygnięcie czy dane zadanie Prezesa UKE wynika z prawa UE. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze EKŁE: „nie naruszając art. 1013, krajowe organy regula-
cyjne działają niezależnie i obiektywnie, w tym w zakresie opracowywania procedur wewnętrznych 
i organizacji personelu, działają w przejrzysty i odpowiedzialny sposób zgodnie z prawem Unii i nie 
występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu ani nie przyjmują takich instrukcji w związku 
z wykonywaniem zadań przydzielonych im na podstawie prawa krajowego wdrażającego prawo 
Unii”. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego, w podstawowym znaczeniu „za-
danie” oznacza „to, co należy wykonać”14. Zadania wykonywane w celu realizacji powszechnych 
potrzeb, których to zaspokojenie jest obowiązkiem administracji, regulowanym przepisami prawa, 
nazywane są „zadaniami publicznymi”. Zadania te są określane przez doktrynę prawa również 
„zadaniami administracji” (Kurzyna-Chmiel, 2013). Tak określone zadania są wykonywane co do 
zasady przez podmioty publiczne, będące organami administracji wyposażonymi przez prawo-
dawcę w kompetencje niezbędne do ich realizacji. „Kompetencja” jest konstrukcją łączącą prawo 
z prawną formą działania administracji. Nie wdając się w głębsze dywagacje dotyczące relacji 
poszczególnych pojęć, co wykraczałoby poza przedmiot artykułu, należy zauważyć, że kompe-

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z 25.11.2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regula-
cyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 
2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE 2009, L 337/11 z 18.12.2009).
12 Centralny organ administracji rządowej powołany na mocy prawa telekomunikacyjnego do realizacji zadań z zakresu rynku usług telekomunikacyj-
nych i pocztowych, gospodarki zasobami częstotliwości i numeracji telefonicznej (dalej: Prezes UKE).
13 „Nienaruszenie art. 10 EKŁE”, oznacza, że w przypadku specyficznych instrukcji, przyjmujących postać: wytycznych, opinii, zaleceń, wspólnych 
stanowisk czy najlepszych praktyk i metodologii przyjmowanych przez Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), NRA jest 
zobowiązany co do zasady wziąć je pod uwagę w jak największym stopniu gdy podejmuje decyzje dotyczące rynku krajowego.
14 Słownik Internetowy Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN. Pozyskano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/zadanie;2542078.html (7.02.2021).
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tencja w ujęciu horyzontalnym – tj. odnoszącym się do relacji pomiędzy hierarchicznie równymi 
organami administracji publicznej i mającym na celu ustalenia organu właściwego dla dokonania 
danej czynności – określana jest języku prawnym i prawniczym „właściwością” (Matczak, 2004). 
Reasumując, wykonywanie zadań przydzielonych w świetle art. 8 ust. 1 EKŁE oznacza w szcze-
gólności, że korzystając ze swoich obowiązków i uprawnień – związanych z zadaniami wynika-
jącymi z prawa unijnego – Prezes UKE powinien mieć zapewnioną tzw. kompetencję wyłączną, 
nazwaną również kompetencją samodzielną, ponieważ jako NRA nie może zostać zobowiąza-
ny do przyjmowania instrukcji ani występowania o nie, jeżeli taka możliwość lub obowiązek nie 
wynika wyraźnie z prawa unijnego. Powyższe nie ogranicza kompetencji nadzorczych Ministra 
Cyfryzacji jako organu sprawującego nadzór nad Prezesem UKE. Zastrzeżenie „zgodnie z kra-
jowym prawem konstytucyjnym”, zawarte w art. 8 ust. 1 EKŁE oznacza, że kompetencje o cha-
rakterze nadzorczym muszą być zakorzenione w aktach prawnych najwyższej rangi w danym 
krajowym porządku prawnym. Na gruncie EKŁE, minimalny zakres zadań, za których realizację 
odpowiadają NRA zawarty jest w art. 5 ust. 1 akapit 2 lit. a–h, przy czym w lit. b wskazany jest 
obowiązek zapewniania rozstrzygnięcia sporów między przedsiębiorstwami, a lit. h odnosi się do 
wykonywania: „wszelkich innych zadań, które w niniejszej dyrektywie zastrzeżono dla krajowych 
organów regulacyjnych”.

Wykładnia językowa przywołanej normy prawnej zawartej art. 8 ust. 1 EKŁE, doprowadza 
do konstatacji, że zasada nieinstruowania NRA odnosi się do zadań określonych w prawie krajo-
wym, stanowiących transpozycję dyrektyw, niezależnie od tego, czy dany przepis dyrektywy sta-
nowi expressis verbis, że dane zadanie jest zadaniem krajowego organu regulacyjnego (national 
regulatory authority), czy wskazuje, że dane zadanie należy do właściwego organu (competent 
authority). Państwa członkowskie mogą również przydzielać NRA inne zadania poprzez przepisy 
prawa krajowego, w tym przepisy wdrażające prawo unijne (art. 5 ust. 1 akapit 4 EKŁE). Oznacza 
to, że kompetencje NRA można podzielić na trzy zbiory. Pierwszy, w którym dana kompetencja 
jest zastrzeżona wyłącznie na rzecz krajowego organu regulacyjnego już na poziomie prawa 
unijnego. Drugi, w którym prawo krajowe określa jako organ właściwy do wykonywania zadania 
NRA, a samo zadanie choć jest zakorzenione w prawie UE, mogłoby zostać przypisane innemu 
organowi decyzją prawodawcy krajowego, najczęściej pod warunkiem spełnienia określonych 
wymogów. Wreszcie trzecia grupa, to zadania, które państwo członkowskie powierza NRA, ale 
zadania te nie wynikają z prawa unijnego. Ponieważ relewantne jest czy zadanie jest określone 
w prawie UE, zasada nieinstruowania odnosi się pierwszego i drugiego zbioru.

Z językowej wykładni art. 8 ust. 1 EKŁE nie wynika co prawda, że zakaz instruowania dotyczy 
zadań (kompetencji), których źródłem jest inny rodzaj aktu prawa unijnego, np. rozporządzenie 
(regulation) jako akt niewymagający inkorporacji do prawa wewnętrznego państwa członkowskie-
go (Wróbel, 2010, s. 60), jednak takie rozumowanie doprowadziłoby do absurdalnych wniosków. 
Jeżeli zakaz instruowania dotyczy zadań, które mogłyby zgodnie z dyrektywą zostać przyznane 
innemu, niż Prezes UKE, organowi administracji publicznej na mocy prawa krajowego, to a fortiori 
zakazem instruowania objęte są zadania określone w rozporządzeniu, które jest innego rodzaju 
aktem prawa pochodnego UE wymienionym w art. 288 TFUE15. Należy zauważyć, że kompeten-
cje Prezesa UKE wynikają w znacznej mierze z unijnego porządku prawnego, dlatego określenie 
15 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ws. Dz. Urz. UE z 9.05.2008, C115/47).
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zakazu instruowania mianem „zasady nieinstruowania” wydaje się jak najbardziej uzasadnione. 
Niniejszy artykuł skupia się na kompetencjach Prezesa UKE wynikających z innej, niż Europejski 
kodeks łączności elektronicznej, dyrektywy.

III.	Decyzje	Prezesa	UKE	podlegające	obowiązkowi	współdziałania	
z	Prezesem	URE	oraz	z	Prezesem	UTK

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicz-
nej (dalej: dyrektywa kosztowa)16 ustanawia uprawnienie dostawcy publicznej sieci łączności 
(„operatora” w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego) do dostępu do infrastruktury technicz-
nej17, bez względu na jej położenie, na uczciwych i rozsądnych warunkach dających się pogodzić 
z normalnym wykonywaniem praw własności. Uprawnienie operatora w zakresie dostępu do in-
frastruktury technicznej, jak wskazuje unijny prawodawca w motywie 13 dyrektywy kosztowej, 
w szczególności pomaga realizować sieci łączności elektronicznej na obszarach, w których taka 
sieć jest niedostępna lub w miejscach, gdzie budowa nowej infrastruktury technicznej może być 
nieopłacalna. Dyrektywa kosztowa określa m.in. granice rzeczonego uprawnienia dostępowego 
i ustanawia minimalne wymogi dotyczące robót budowlanych i infrastruktury technicznej w celu 
zbliżenia niektórych aspektów przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich. Oczywiście państwa członkowskie mogą utrzymywać lub wprowadzać 
środki zgodne z prawem UE, w tym także dalej idące wymagania niż minimalne wymogi wynika-
jących z dyrektywy kosztowej, aby skuteczniej osiągnąć jej cel, którym jest ułatwianie i wspieranie 
realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej poprzez promowanie współkorzystania z istnie-
jącej infrastruktury technicznej oraz zmniejszanie kosztów związanych z realizacją nowych sieci 
(art. 1 dyrektywy kosztowej). Dyrektywa kosztowa została transponowana poprzez ustawę z dnia 
9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw18. 

Na mocy nowelizacji ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja megaustawy 
z 2016 r.) został ustanowiony obowiązek współdziałania przez Prezesa UKE z Prezesem URE 
i Prezesem UTK przy rozstrzygnięciach odnoszący się do infrastruktury technicznej – odpowiednio 
– przedsiębiorstwa energetycznego lub przedsiębiorstwa zapewniającego infrastrukturę techniczną 
na potrzeby transportu kolejowego. W stosunku do decyzji w sprawach spornych obowiązek ten 
wszedł w życie 1 lipca 2016 r., a w stosunku do decyzji warunkowych oraz decyzji w sprawach 
spornych o informacje i inspekcje w dniu 1 stycznia 2017 r., i obowiązuje do teraz, z zastrzeże-
niem, że od 25 października 2019 r. finansowe warunki współpracy nie są objęte uzgodnieniem, 
ponieważ w tym zakresie ww. regulatorzy rynków energetycznego i kolejowego, przedstawiają 
Prezesowi UKE opinię. Projekt nowelizacji megaustawy z 2016 r. przygotowany przez Ministerstwo 

16 Dz. Urz. UE z 23.05.2014, L155/1.
17 Zgodnie z art. 2 pkt 2 dyrektywy kosztowej: „»infrastruktura techniczna« oznacza dowolny element sieci, który może służyć do umieszczenia w nim 
innych elementów sieci, samemu nie stając się aktywnym elementem tej sieci, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory kontrolne, stu-
dzienki kanalizacyjne, szafki, budynki lub wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy; kable, w tym włókna światłowodowe, w których nie 
jest realizowana transmisja danych, oraz elementy sieci wykorzystywane do dostarczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 2 
pkt 1 dyrektywy Rady 98/83/WE, nie stanowią infrastruktury technicznej w rozumieniu niniejszej dyrektywy”.
18 Dz. U. 2016, poz. 903.



107107 Marcin Wysocki            Zasada nieinstruowania Prezesa UKE a obowiązek uzgodnienia niektórych rozstrzygnięć…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.8

Cyfryzacji przewidywał wyłącznie procedurę opiniowania (a nie uzgadniania), i w takim kształcie 
wpłynął do Sejmu, ale został zmieniony na etapie prac parlamentarnych19.

Rozstrzygnięcia Prezesa UKE podlegające uzgodnieniu i opiniowaniu z Prezesem Urzędu 
Regulacji Energetyki20 i Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego21, zgodnie z obecnie obowią-
zującymi przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych (dalej: megaustawa)22, jak zostało wskazane wcześniej, można podzielić na trzy grupy. 

Pierwszą grupę stanowią decyzje w sprawach spornych o dostęp23. Rozstrzygnięcia te są wy-
dawane na wniosek, rozstrzygają spór bilateralny pomiędzy operatorem (przedsiębiorcą teleko-
munikacyjnym, którego działalność polega na dostarczaniu sieci) jako uprawnionym do dostępu 
w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej a operatorem sieci zobowiązanym do zapew-
nienia dostępu. Uprawnienie do złożenia wniosku do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu ak-
tualizuje się w momencie: 
− odmowy udzielenia dostępu do infrastruktury technicznej przez operatora sieci lub 
− niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni, od dnia zło-

żenia wniosku o jej zawarcie przez uprawnionego do dostępu lub zobowiązanego do jego 
zapewnienia.
Decyzja ta zastępuje umowę o dostępie i – abstrahując od wszelkich możliwych rozstrzygnięć 

Prezesa UKE jako wykraczających poza zakres niniejszego artykułu – najczęściej wprost okre-
śla warunki dostępu do infrastruktury technicznej, w tym techniczne, eksploatacyjne i finansowe 
warunki współpracy pomiędzy dwoma indywidualnie oznaczonymi podmiotami.

Drugą grupę stanowią tzw. decyzje warunkowe24, wydawane przez Prezesa UKE ex officio, 
określają tzw. brzegowe warunki25 dostępu do infrastruktury technicznej, mające zastosowanie 
do wszystkich umów zawieranych – w związku z zakresem decyzji warunkowej – przez operatora 
sieci będącego adresatem rozstrzygnięcia. Decyzje te mają skutek w stosunkach ze wszystkimi 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi ubiegającymi się o dostęp w celu realizacji szybkiej sieci 
telekomunikacyjnej. Operator sieci, któremu wydano decyzję w sprawie określenia warunków za-
pewnienia dostępu do infrastruktury technicznej jest obowiązany do zawierania umów o dostępie do 
infrastruktury technicznej na warunkach nie gorszych niż określone w tej decyzji (art. 18 ust. 6 me-
gaustawy). Przez warunki rozumie się m.in.: prawa i obowiązki stron; tryb zawarcia umowy ramowej 
oraz umów szczegółowych dotyczących konkretnych lokalizacji; terminy realizacji poszczególnych 
etapów udzielenia dostępu; warunki prowadzenia prac na danym rodzaju infrastruktury technicznej 
oraz wysokość opłat z tytułu zapewnienia dostępu. Rozwiązanie to jest wzorowane na funkcjonującej 
od 2013 r. instytucji decyzji warunkowej w zakresie dostępu do nieruchomości i infrastruktury teleko-
munikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wprowadzonej do prawa telekomunikacyjnego.

19 Druk Sejmowy nr 323 z 8.03.2016 r. Pozyskano z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/C5FABF0B6211457DC1257F76003FC9E6/%24File/323.
pdf (7.02.2021).
20 Centralny organem administracji rządowej powołany na mocy ustawy z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 833, ze zm.), do 
realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji (dalej: Prezes URE).
21 Centralny organ administracji rządowej powołany na mocy ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1043, ze zm.), 
do realizacji zadań z zakresu interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, a także nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie 
kolejowym (dalej: Prezes UTK).
22 T.j. Dz. U. 2019, poz. 2410, ze zm.
23 Decyzje w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 22 megaustawy.
24 Decyzje w sprawie warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 18 megaustawy.
25 Nazywane tak ze względu na ograniczenie swobody umów i zapewnienie pewnego stopnia jednolitości umów o dostępie do infrastruktury technicz-
nej, zawieranych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z operatorem sieci.
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Trzecią grupę stanowią decyzje w sprawach spornych o informacje i inspekcje26. Rozstrzygnięcia 
te dotyczą sporów w sprawach między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym a operatorem sieci o:
− udostępnienie informacji o infrastrukturze na obszarze, na którym przedsiębiorca telekomu-

nikacyjny planuje realizować szybką sieć telekomunikacyjną;
− o umożliwienie dokonania inspekcji określonych elementów infrastruktury technicznej w miej-

scu, w którym ona się znajduje.
Ponadto, niejako na marginesie warto zauważyć, że Prezes UKE jest organem wyższego 

stopnia w sprawach:
− o koordynację robót budowlanych obejmujących obiekty i roboty budowlane, o których mowa 

w art. 82 ust. 3 prawa budowlanego27;
− spornych o udostępnienie informacji dotyczących planowanych w okresie najbliższych 

6 miesięcy, lub aktualnie wykonywanych, robót budowlanych dotyczących obiektów i robót 
budowlanych, o których mowa w art. 82 ust. 3 prawa budowlanego.
Odwołania w tych sprawach Prezes UKE rozstrzyga po zasięgnięciu opinii Głównego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w przypadku przedsiębiorstw energetycznych – w uzgod-
nieniu z Prezesem URE (art. 36h ust. 2 megaustawy).

IV.	Obowiązek	zasięgnięcia	opinii	oraz	uzgodnień	 
w	kontekście	zasady	nieinstruowania

Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu aktów administracyjnych lub 
podejmowaniu działań w innych formach nie jest zjawiskiem nowym. Przepisy prawa materialnego 
uchwalane w II Rzeczypospolitej Polskiej przewidywały obowiązki w zakresie zasięgania opinii, 
uzgadniania czy działania „w porozumieniu”28. Współdziałanie naczelnych organów w zakresie 
polityki zagranicznej przewidziane jest w Konstytucji RP29. W najważniejszym po ustawie zasad-
niczej akcie normatywnym dotyczącym procedury administracyjnej, tj. ustawie z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)30, od 1 czerwca 2017 r.31 obo-
wiązuje ogólna zasada współdziałania organów dla dobra postępowania (art. 7b k.p.a.). W myśl 
rzeczonej zasady, w toku postępowania administracyjnego organy administracji publicznej współ-
działają ze sobą, w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanów zarówno faktycz-
nego, jak i prawnego sprawy. Współdziałające organy są zobowiązane wziąć pod uwagę interes 
społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, a także stosować środki 
adekwatne do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy. Jak wskazał projektodaw-
ca, zasada współdziałania organów administracji dla dobra postępowania została wprowadzona 
jako czynnik dyscyplinujący podmioty zaangażowane w załatwienie sprawy i zarazem dyrektywa 

26 Art. 25d w zw. z art. 25a i art. 25b megaustawy.
27 Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333, ze zm.).
28 Tytułem przykładu, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych i Ministra Kolei z 2.07.1924 r. (Dz. U. 1924 Nr 64, poz. 640 i 641, 
s. 967) w sprawie przepisów o skrzyżowaniach dróg publicznych z kolejami żelaznemi: „szerokość otworu w świetle mostów kolejowych nad ulicami miej-
skiemi oraz szerokość jezdni i chodników na mostach drogowych przeznaczonych dla przeprowadzenia ulic miejskich nad koleją winny być uzgodnione 
przez Zarząd Kolejowy z odnośnym Zarządem miejskim. W braku uzgodnienia decyduje Minister Kolei w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych”.
29 Zgodnie z art. 133 ust. 3 Konstytucji RP: „Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady Ministrów 
i właściwym ministrem”.
30 T.j. Dz. U. 2020, poz. 256, ze zm.
31 Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania została ustanowiona na mocy nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z 7.04.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 935).
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interpretacyjna pomocna w stosowaniu kodeksowych instytucji: pomocy prawnej (art. 52 k.p.a.), 
posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), a przede wszystkim, w kontekście regulacji 
zawartej w art. 106 k.p.a.32.

Wspomniany art. 106 k.p.a. jest przepisem o ogólnym charakterze, normującym w § 2–6 
kwestie proceduralne współdziałania. Zgodnie z art. 106 § 1 k.p.a.: „jeżeli przepis prawa uza-
leżnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo 
wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ”. 
Obowiązek nakładany jest więc przepisem prawa materialnego, który określa co najmniej dwa 
prawnie odrębne podmioty oraz rodzaj spraw, w których współdziałanie ma być podejmowane 
(Adamiak i Borkowski, 2021). Obowiązek współdziałania na zasadzie określonej w art. 106 § 1 
k.p.a. oznacza, że kompetencja wynikająca z przepisów prawa, w którą wyposażony jest organ 
decydujący, doznaje ograniczenia na rzecz kompetencji organu współdziałającego33. 

Już w treści przepisu ustawodawca sygnalizuje, że zajęcie stanowiska może mieć różny cha-
rakter, a co za tym idzie – wywoływać różne skutki prawne. Jako przykład współdziałania, zapewne 
ze względu na szerokie praktyczne zastosowanie tychże form, wskazano w art. 106 § 1 k.p.a. 
wyrażenie opinii lub zgody. Wyrażenie zgody oznacza, że organ aprobujący ma wpływ na treść 
rozstrzygnięć zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wydanego wskutek odmowy wyrażenia 
zgody. Jest więc to forma współdziałania polegająca na współdecydowaniu. W odróżnieniu od 
„wyrażenia zgody”, obowiązek „uzgadniania” – które to uzgadnianie również jest formą współde-
cydowania – ma na celu wspólne wypracowanie stanowiska, które znajdzie odzwierciedlenie w 
rozstrzygnięciu sprawy (nazywanym również „rozstrzygnięciem głównym”), wydawanym formalnie 
przez organ prowadzący postępowanie. I to właśnie do tych form współpracy, tj. zasięgnięcia opinii 
oraz uzgodnienia jest zobowiązany Prezes UKE przy wydawaniu niektórych decyzji.

Opinia, co do zasady, jeżeli szczególny przepis nie nadał jej innego charakteru, jest wyłącznie 
oceną faktów z użyciem ustawowych lub subiektywnych kryteriów opiniującego, która nie wiąże 
organu rozstrzygającego sprawę. Jak wskazuje się w doktrynie i judykaturze, w przypadku opinio-
wania organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany rozważyć argumenty zawarte w opinii 
i dokonać ich swobodnej oceny (Dyl, 2020). Jak stwierdził NSA w wyroku z 19 listopada 2002 r., 
„istota współdziałania w formie opinii sprowadza się do obowiązku współdziałania przed podję-
ciem działania w celu umożliwienia przedstawienia przez organ lub inną jednostkę opinii w spra-
wie. Niezasięgnięcie opinii jest istotnym naruszeniem prawa. Sanacja tej wadliwości po podjęciu 
działania nie może mieć znaczenia prawnego dla oceny zgodności tego działania z przepisami 
prawa”34. Obowiązek zasięgnięcia opinii stanowi nieścisłą formę współdziałania pomiędzy orga-
nami administracji publicznej. Instytucja ta powinna sprzyjać właściwemu rozstrzygnięciu przez 
organ decydujący, bez ograniczenia kompetencji podmiotu odpowiedzialnego za wydanie decyzji.

Natomiast współdziałanie w formie uzgodnienia sprowadza się do zagwarantowania organowi 
współdziałającemu współkształtowanie treści rozstrzygnięcia w zakresie objętym obowiązkiem 
współdziałania. Uzgodnienie, w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, 
wiąże bowiem organ administracji publicznej decydujący w postępowaniu głównym. „Uzgodnienie, 
32 Druk sejmowy nr 1183 z 28.12.2016 r., obejmujący uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz niektórych innych ustaw, s. 16–17. Pozyskano z: http://www.sejm.-gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183 (7.02.2021).
33 Wyr. WSA z 31.01.2019 r. II GSK 5179/16 (LEX nr 2643722).
34 Wyr. NSA z 19.11.2002 r., II SA/Wr 1597/02 (LEX nr 75976).
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w przeciwieństwie do opinii, jest formą o znaczeniu stanowczym, wiąże bowiem organ admini-
stracji publicznej decydujący w postępowaniu głównym” (Dyl, 2020).

Należy wreszcie rozważyć czy powyższe formy współdziałania stanowią de facto „instrukcje” 
(instructions) w rozumieniu art. 8 ust. 1 EKŁE. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka pol-
skiego, w podstawowym znaczeniu „instrukcja”, oznacza „zbiór przepisów ustalających sposób 
postępowania w jakiejś dziedzinie”, według jednego z kolejnych znaczeń, instrukcje wyjaśnia się 
jako „dokładne polecenie, wskazówkę”35. Natomiast zgodnie z polsko-angielskim słownikiem praw-
niczym przez instructions należy rozumieć „wskazówkę”, ale również „polecenie”. W tym kontekście, 
niezależnie od przyjętego rozumienia znaczenia „instrukcji”, wydaje się, że prawodawca krajowy 
nie może co do zasady wiązać NRA obowiązkiem ścisłego współdziałania z innymi organami, np. 
nie może nakładać obowiązku „uzgodnień” lub „uzyskania zgody” jako formy współdecydowania 
bez ryzyka zarzutu naruszenia prawa UE (zakładając, że jest to kompetencja określona w pra-
wie unijnym, niezwiązana z nadzorem wynikającym z przepisów ustawy zasadniczej, a organem 
współdziałającym nie jest BEREC). Nie mniej próba literalnej wykładni „instrukcji” wciąż pozo-
stawia pewne pole do interpretacji faktycznego zakresu zastosowania zasady nieinstruowania.

W przypadku przypisania „instrukcji” znaczenia równoważnemu „poleceniu”, współdziałanie 
w formie niepolegającej na współdecydowaniu, tak jak w przypadku obowiązku zasięgnięcia opi-
nii, przez wzgląd na możliwość przyczynienia się do prawidłowego załatwienia sprawy mogłaby 
wydawać się rozwiązaniem dopuszczalnym. Mowa jest o współdziałaniu bez stanowczego wkra-
czania we właściwość, zadania i kompetencje organu załatwiającego sprawę co do istoty. 

Natomiast w przypadku założenia, że „instrukcja” jest synonimem „wskazówki”, obowiązek 
wystąpienia o opinię przez NRA do innego organu administracji lub nadania innemu organowi 
kompetencji do wyrażenia opinii co do spraw załatwianych przez NRA, byłby również sprzeczny 
z art. 8 ust. 1 EKŁE. Tak rozumiana zasada nieinstruowania oznaczałaby, że jedynym zgodnym 
z EKŁE rozwiązaniem w zakresie współdziałania z Prezesem UKE w zakresie kompetencji wy-
nikających z prawa unijnego byłaby jedynie, dla choćby jednego z organów współpracujących, 
fakultatywna forma współdziałania w trybie niestanowczym. Wciąż dopuszczalne na gruncie 
polskiego systemu prawa byłoby rozwiązanie przesądzające, że Prezes UKE jako organ prowa-
dzący postępowanie przeprowadza konsultacje, w ramach których każdy zainteresowany (w tym 
inne organy administracji publicznej, jeżeli autonomicznie uznają to za stosowne działanie), może 
przedstawić stanowisko, lub wprowadzenie innego mechanizmu, zgodnie z którym Prezes UKE 
może, ale – co należy podkreślić – nie musi, np. zasięgnąć opinii innego wyspecjalizowanego 
organu administracji, takiego jak Prezes URE czy Prezes UTK, w określonych, uzasadnionych 
okolicznościach. Innymi słowy, w sytuacji gdy stanowisko wyrażone w postaci opinii, przyczyniłoby 
się do podjęcia właściwego rozstrzygnięcia.

Na marginesie rozważań należy zaznaczyć, że do zgodnej z intencją prawodawcy europej-
skiego wykładni zasady nieinstruowania nie przyczyni się próba odniesienia „instrukcji” do formy 
działania administracji wyróżnianej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego. Instrukcje, 
obok wytycznych, poleceń, okólników czy zarządzeń, są związane z zagadnieniem tzw. aktów 
wewnętrznego kierownictwa, określanych również „aktami kierowania” i odnoszą się do stosun-
ków wewnętrznych administracji i podmiotów sprawujących władztwo publiczne, do nadrzędności 
35 Słownik internetowy języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN. Pozyskano z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/instrukcja.html (7.02.2021).
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i podporządkowania w ramach administracji publicznej, np. ministra i podlegającej mu jednostki 
organizacyjnej (Bieś-Srokosz, 2020). Notabene, zgodnie z § 140 Zasad techniki prawodawczej36, 
akty normatywne o charakterze wewnętrznym określa się wyłącznie nazwą „uchwała” albo „za-
rządzenie”. Oznacza to, że niezgodne z zasadami techniki prawodawczej jest nadawanie takim 
aktom innych nazw, takich jak np. „decyzja”, „rozkaz”, „wytyczne”, czy „instrukcja”, jak to bywało 
w przeszłości. Nie wymaga również szczególnego wyjaśnienia, w myśl zasady clara non sunt 
interpretanda, że zakaz instruowania odnosi się także do pozaprawnych form działań jakiegokol-
wiek organu, mających godzić w niezależność NRA.

V.	Podsumowanie
Obowiązek współdziałania zmienia zakres właściwości organów administracji publicznej. 

Organ prowadzący postępowanie, jako jeden ze współdziałających organów, nie może wydać pra-
widłowo, bez narażenia się na zarzut rażącego naruszenia prawa, decyzji, pomijając stanowisko 
drugiego organu. Ten drugi organ, nie mając formalnej kompetencji do wydania decyzji w sprawie, 
swoim stanowiskiem wpływa – zależnie od formy współdziałania – w sposób niestanowczy lub 
stanowczy, na załatwienie sprawy przez organ prowadzący postępowanie.

Wynikający z megaustawy obowiązek współdziałania Prezesa UKE z Prezesem URE 
i Prezesem UTK przy rozstrzygnięciach odnoszących się do infrastruktury technicznej budzi uza-
sadnioną wątpliwość co do zgodności z art. 8 ust. 1 EKŁE. Procedura „uzgodnienia”, jako ścisła 
forma współdziałania, niewątpliwie oznacza obowiązek wystąpienia i przyjmowania „instrukcji” od 
innego organu, w tym przypadku organu regulacyjnego innego rynku, którym jest Prezes URE lub 
Prezes UTK. Konglomerat kompetencji Prezesa UKE odnoszący się do dostępu do infrastruktu-
ry technicznej stanowi transpozycję prawa unijnego, a dokładniej dyrektywy kosztowej. Prawne 
usankcjonowanie ograniczenia kompetencji Prezesa UKE w tych sprawach, wydaje się na gruncie 
obecnie obowiązujących przepisów ze wszech miar nieproporcjonalne.

Prezes URE ani Prezes UTK, z perspektywy ustrojowej, nie mogą sprawować nadzoru nad 
Prezesem UKE. To co jest wprost zakazane ministrowi, zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy o Radzie 
Ministrów, może dokonać w świetle obowiązującego prawa Prezes URE lub Prezes UTK, ponie-
waż procedura uzgadniania rozstrzygnięć może być w skrajnych przypadkach, przy braku woli 
porozumienia, równorzędna z „poleceniem w zakresie rozstrzygnięcia co do istoty sprawy”. Prezes 
URE lub Prezes UTK może, w drodze postanowienia wydanego w trybie art. 106 § 5 Kpa, np. za-
strzec, że projekt decyzji został uzgodniony pod warunkiem zastąpienia danego – a w skrajnym 
przypadku każdego objętego uzgodnieniami – rozwiązania przedstawionego przez Prezesa UKE 
w projekcie decyzji odnoszącej się do infrastruktury technicznej, innym, w tym zgoła odmiennym 
rozwiązaniem lub stwierdzić konieczność wykreślenia konkretnych postanowień z projektu de-
cyzji. Prezes UKE w takiej sytuacji jest zobowiązany de lege lata wprowadzić stosowane zmiany 
merytoryczne. Ich nieuwzględnienie może skutkować podniesieniem przez stronę w ewentualnym 
odwołaniu od właściwej decyzji zarzutu naruszenia przepisów normujących rzeczony obowiązek 
uzgadniania niektórych rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie z pewnością nie jest odpowiednie i jak 
najbardziej zasadna wydaje się derogacja obowiązku uzgodnień, przewidziana w projekcie ustawy 

36 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. 2016, poz. 283).
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wprowadzającej przepisy prawa komunikacji elektronicznej jako zapewniająca w tym zakresie 
zgodność przepisów krajowych z art. 8 ust. 1 EKŁE.

Artykuł nie wyczerpuje wszystkich przejawów współdziałania Prezesa UKE z innymi organami 
administracji publicznej. Relacje kompetencji Prezesa UKE i organu go nadzorującego, tj. Ministra 
Cyfryzacji, wykraczają poza jego ramy. Innym istotnym zagadnieniem, również nieobjętym niniej-
szym artykułem, jest związek ogólnej zasady niezależności Prezesa UKE z innymi, szczegółowymi 
przepisami prawa unijnego, regulującymi dostęp do infrastruktury technicznej, np. z art. 3 ust. 5 
akapit 1 dyrektywy kosztowej, zgodnie z którym państwa członkowskie wymagają, aby krajowy 
organ ds. rozstrzygania sporów wydał „wiążącą decyzję” rozwiązującą spór rozpoczęty zgodnie 
z przepisami tejże dyrektywy czy z art. 3 ust. 5 akapit 2 dyrektywy kosztowej. Ostatni ze wskaza-
nych przepisów ustanawia maksymalny, 4-miesięczny termin, liczony od dnia wszczęcia postę-
powania, na rozstrzygnięcie sporu o dostęp do infrastruktury technicznej przez krajowy organ ds. 
rozstrzygania sporów. Ustawodawca krajowy, w przypadku obowiązku współdziałania z Prezesem 
URE lub Prezesem UKE zastosował instytucję zgody dorozumianej. Niezajęcie stanowiska przez 
organ do tego właściwy, po upływie 30 dni uznaje się za brak zastrzeżeń co do przedstawione-
go projektu decyzji w zakresie podlegającym uzgodnieniu. Nie mniej rozwiązanie to nie jest wy-
starczającą gwarancją dotrzymania terminu, o którym mowa w art. 3 ust. 5 akapit 2 dyrektywy 
kosztowej i nie może zostać z pełnym przekonaniem uznane za dostatecznie zabezpieczające 
w sposób systemowy, przed występowaniem przewlekłości prowadzonych przez Prezesa UKE 
postępowań. Przeciwstawia się temu charakter współdziałania organów administracji, którym 
w przypadku dostępu do infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa energetycznego lub przed-
siębiorstwa zapewniającego infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego, jest 
obowiązek uzgodnienia przez organy regulacyjnego różnych rynków, szeregu postanowień decyzji 
rozstrzygającej sprawę co do istoty.

Bibliografia

Adamiak, B. i Borkowski, J. (2021). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 
Wydawnictwo C.H. Beck.

Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. 
Bieś-Srokosz, P. (2020). Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej. Warszawa: 

Wydawnictwo C.H. Beck.
Dyl, M. (2020). Komentarz do art. 106 KPA. W: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kurzyna-Chmiel, D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer. 
Matczak, M. (2004). Kompetencja organu administracji publicznej. Kraków: Zakamycze.
Pieńkos, J. (2002). Polsko-angielski słownik prawniczy. Kraków: Zakamycze.
Stanik-Filipowska, K. (2012). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W: B. Szmulik i K. Miaskowska- 

-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej (t. I, s. 837–867).  
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wróbel, A. (2010). Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy (t. I). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.



113

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.9

* Adwokat, doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; ORCID: 0000-0002-5420-5656.  

P R Z E G L Ą D 	 P R A W A 	 I 	 O R Z E C Z N I C T W A

Konrad Zawodziński*

Nakaz	zaprzestania	wydobycia	węgla	brunatnego	 
w	kopalni	Turów	 

nałożony	w	ramach	środków	tymczasowych	 
zarządzonych	w	sprawie	C-121/21	R	 

(postanowienie	Wiceprezes	Trybunału	Sprawiedliwości	 
z	dnia	21	maja	2021	r.)

Spis	treści	
I. Wprowadzenie 
II. Założenia tymczasowej ochrony prawnej w sprawach zawisłych przed Trybunałem 

Sprawiedliwości 
III. Specyfika środków tymczasowych w sprawach ze skarg o uchybienie zobowiązaniom 

państwa członkowskiego
IV. Podsumowanie

Streszczenie
Postanowieniem z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie C-121/21 R Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości 
nakazała zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Orzeczenie zapadło w spra-
wie ze skargi Republiki Czeskiej o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego przez 
Rzeczpospolitą Polską. Sprawa ilustruje podejście Trybunału do oceny wiarygodności skargi 
oraz pilności zabezpieczenia. O ile nie budzi wątpliwości możliwość ustanawiania tymczaso-
wej ochrony prawnej w sprawach ze skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, zastrzeżenia budzi fakt, że sposób zabezpieczenia określony przez Trybunał 
Sprawiedliwości wykracza poza dozwoloną treść merytorycznego orzeczenia kończącego  
postępowanie.

Słowa	kluczowe: środki tymczasowe; zasada kompetencji przyznanych; skarga na naruszenie 
zobowiązań państwa członkowskiego; Trybunał Sprawiedliwości UE; spory unijne.

JEL: K20, K23, K33
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I.	Wprowadzenie	
Postanowienie Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. w spra-

wie środków tymczasowych wydane zostało w sprawie ze skargi Republiki Czeskiej przeciw-
ko Rzeczypospolitej Polskiej1, wniesionej w trybie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Spośród 
zarzuconych stronie pozwanej naruszeń osiem dotyczy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez nie-
które przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. 2012, L 26, s. 1), zmienionej 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014,  
L 124, s. 1). 

Jest to o tyle istotne, że w postanowieniu tym orzeczono, iż Rzeczpospolita Polska zaprze-
stanie natychmiast i do chwili ogłoszenia wyroku kończącego sprawę C-121/21 wydobycia węgla 
brunatnego w kopalni Turów. Wzorzec kontroli (naruszona norma prawa unijnego) nie dotyczy 
natomiast reżimu koncesyjnego, podczas gdy zarządzony środek odnosi się indywidualnie i bez-
pośrednio do sposobu wykonywania tegoż przez państwo członkowskie. 

Zapadłe orzeczenie o zabezpieczeniu spotkało się ze zrozumiałym zainteresowaniem za-
równo komentatorów życia politycznego, jak i interesariuszy obrotu gospodarczego. Wobec tych 
dyskusji na wstępie należy zauważyć, że jego adresatem jest Rzeczpospolita Polska, przez co 
postanowienie to wpisuje się w wielopoziomowe egzekwowanie prawa unijnego. Innymi słowy 
– po stronie polskiej pozostaje przedsiębranie odpowiednich środków w celu realizacji orze-
czenia. Jednoznaczne rozstrzyganie czy spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A. stanowi emanację państwa i nakaz nałożony na pozwane państwo członkowskie rozciąga 
się także bezpośrednio na operatora kopalni przekracza ramy niniejszego tekstu. Przyjęcie ta-
kiego stanowiska wydaje się jednak pochopne, jeżeli weźmie się pod uwagę w szczególności 
potrzebę zapewnienia ochrony interesom akcjonariatu mniejszościowego. W braku środków 
krajowych (w postaci decyzji właściwego organu lub orzeczenia sądowego) po stronie operatora 
kopalni nie zaktualizował się obowiązek zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej, 
orzeczenie nie jest w tym sensie samowykonalne. Jego powstanie wydaje się natomiast intencją  
Wiceprezes Trybunału. 

Nasuwa się w niniejszej sprawie pytanie o naturę strony powodowej. Mogłoby się wyda-
wać, że przeznaczeniem art. 259 TFUE nie jest rozstrzyganie sporów bilateralnych, te bowiem 
– gdyby taka była wola zwaśnionych państw – mogłyby zostać poddane jurysdykcji Trybunału 
na mocy stosownej umowy stron (art. 273 TFUE). Rysuje się zatem wątpliwość czy Republika 
Czeska występuje tutaj jako parens patriae mieszkańców i przedsiębiorców regionu położo-
nego w obszarze oddziaływania kopalni Turów na środowisko, czy też – wobec braku skargi 
Komisji Europejskiej przeciwko Polsce z powodu zarzuconych uchybień – jako swoisty „sub-
sudiarny stranik traktatów”. W kontekście dopuszczalności skargi zasadne wydaje się pytanie 
o interes prawny także z perspektywy ukończonej transgranicznej procedury oddziaływania  
na środowisko. 

1 Postanowienie Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE z 21.05.2021 r. w sprawie C-121/21 R Czechy p. Polsce, ECLI:EU:C:2021:420.
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Złożoność materii sprawy winna natomiast wywołać kontrowersję czy ustalenia niezbędne 
dla udzielenia tymczasowej ochrony prawnej nie wykraczają w istocie poza ramy postępowania 
zabezpieczającego z uwagi na ich skomplikowany techniczny i ekonomiczny charakter. Nawet 
przy wdrożonej kontradyktoryjnej procedurze pisemnej uwzględnienie wniosku strony powodowej 
przecina pojawiające się wątpliwości w bardzo kategoryczny sposób. 

II.	Założenia	tymczasowej	ochrony	prawnej	w	sprawach	zawisłych	
przed	Trybunałem	Sprawiedliwości

Zgodnie z art. 278 TFUE in fine środek tymczasowy może polegać na wstrzyma-
niu wykonania aktu bądź przybrać inną odpowiednią treść, jeżeli tak w danej sprawie uzna 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 279 TFUE). Katalog możliwych sposobów 
zabezpieczenia (rzeczywiście środków tymczasowej ochrony prawnej) jest zatem otwarty 
(Lenaerts, Maselis i Gutman, 2014, s. 566), a przepisy traktatowe proponują jedynie egzem-
plifikację, zrozumiałą i niezbędną w związku z brakiem suspensywnego charakteru środków  
ochrony sądowej.

Niezależnie od sposobu zabezpieczenia niezmienne pozostają przesłanki zarządzenia tym-
czasowej ochrony prawnej. Ustanowienie prowizorycznej ochrony sądowej uzależnione jest od 
spełnienia dwóch przesłanek oraz dokonania przez sędziego rozpoznającego wniosek wyważenia 
interesów stron. 

Wydaje się, że znaczenie ważenia interesów nie jest jednoznaczne i zależy od sprawy i za-
rządzanego przez Trybunał środka tymczasowego. W najbardziej typowy sposób może ono nie 
tyle rozstrzygać o udzieleniu zabezpieczenia w ogóle, ile raczej determinować sposób zabezpie-
czenia, aby nie obciążać pozwanego państwa członkowskiego ponad miarę, respektując zasadę 
proporcjonalności. Ilekroć jednak postanowienie miałoby bezpośrednio być skierowane do lub od-
działywać na sytuację prawną podmiotów niebędących stronami postępowania ważenie interesów 
pozwoli w istocie odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzi możliwość odwrócenia nieodwracalnej 
szkody grożącej stronie poszukującej tymczasowej ochrony sądowej. 

Omawiane postanowienie dostarcza ciekawego spojrzenia na ważone w ramach przedmio-
towego postępowania interesy. Koncentrują się one na sytuacji w dwóch państwach członkow-
skich, pomiędzy którymi zawisły jest spór przed Trybunałem. Po stronie czeskiej podnoszone są 
takie wartości wymagające ochrony, jak środowisko naturalne czy zdrowie ludzkie, po stronie 
polskiej – w szczególności bezpieczeństwo energetyczne państwa, zaprzepaszczenie dalszego 
funkcjonowania elektrowni Turów (wyeliminowanie z rynku zakładu pracy i jednostki wytwór-
czej) oraz skutki społeczno-ekonomiczne. Podobnie jak można by tego oczekiwać w sprawach 
wszczętych ze skargi Komisji Europejskiej w trybie art. 258 TFUE, ważenie interesów winno 
dotyczyć interesu unijnego, którego akuszerem w danej sprawie jest powodowe państwo człon-
kowskie, oraz interesu pozwanego państwa członkowskiego, niekoniecznie zresztą odrębnego  
od interesu unijnego. 

Pierwsza z przesłanek wymaga, aby skarga miała szanse powodzenia. Bez wglądu do akt 
sprawy należy powstrzymać się od komentarza co do trafności dokonanej oceny wiarygodności 
stanowiska strony powodowej. Warto jednak zauważyć zastosowany przez zarządzającą środki 
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tymczasowe Wiceprezes Trybunału liberalny test tejże wiarygodności, zgodnie z którym „bez 
wypowiadania się na tym etapie co do zasadności argumentów wysuwanych przez strony w ra-
mach skargi, co leży w kompetencjach sądu orzekającego co do istoty sprawy, należy stwierdzić, 
że argumenty podniesione przez Republikę Czeską (...) wydają się prima facie niepozbawione 
poważnej podstawy”. Postanowienie wpisuje się zatem w ugruntowane odejście od stosowane-
go niegdyś testu, który bardziej rygorystycznie wymagał, aby skarga była na pierwszy rzut oka 
solidnie uzasadniona (Skotnicka, 2010, s. 876), potwierdzając, iż Trybunał ocenia zaistnienie nie 
tyle fumus boni iuris, co fumus no mali iuris. 

Niezbędnym wymogiem jest również pilność, interpretowana jako groźba poważnej i nieod-
wracalnej szkody (periculum in mora), tj. takiej szkody, której naprawienie nie może nastąpić w ka-
tegoriach monetarnych. Rozumienie tej przesłanki zaprezentowane przez Wiceprezes Trybunału 
wpisuje się w ustabilizowaną praktykę orzeczniczą: „zarządzenie i wykonanie przed wydaniem 
rozstrzygnięcia co do istoty sprawy jest konieczne w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej 
szkody dla interesów skarżącego”. Odpowiada mu stanowisko, zgodnie z którym odpowiednio 
uprawdopodobniony uszczerbek w środowisku naturalnym ma charakter poważny oraz niedający 
się do finansowej rekompensaty, ergo – nieodwracalny. 

Warto w tej sprawie zwrócić uwagę na tryb zarządzania środka tymczasowego, różniący ją 
choćby od sprawy C-441/17 R (Komisja p. Polsce) dotyczące Puszczy Białowieskiej, w której 
Wiceprezes Trybunału orzekała jedynie tymczasowo, a nie definitywnie w materii tymczaso-
wej ochrony sądowej. Regułą jest wprawdzie, że środek tymczasowy w sprawie zawisłej przed 
Sądem UE zarządza Prezes tego Sądu, natomiast w sprawie toczącej się przed Trybunałem 
Sprawiedliwości, nie wyłączając spraw z odwołania od orzeczeń Sądu UE – Prezes Trybunału 
Sprawiedliwości (por. art. 85 Regulaminu Trybunału). Prezes Trybunał scedował tę kompetencję 
na swojego zastępcę. Zasadniczo o tymczasowej ochronie prawnej orzeka zatem skład jedno-
osobowy, a sędzia wydający zabezpieczenie niekoniecznie będzie – a często nie będzie – orzekał 
w sprawie głównej. 

III.	Specyfika	środków	tymczasowych	w	sprawach	ze	skarg	
o	uchybienie	zobowiązaniom	państwa	członkowskiego

Traktat nie określa, w jakich sprawach dopuszczalne jest zarządzenie środka tymczaso-
wego. Wspomniana wyżej egzemplifikacja sposobu zabezpieczenia potwierdza natomiast, że 
tymczasowa ochrona sądowa może być zarządzona w sprawach ze skargi przeciwko aktowi. 
Judykatura i piśmiennictwo zgodnie potwierdzają, że środki tymczasowe mogą zostać wydane 
także w sprawach przeciwko państwom członkowskim (Lenaerts, Maselis i Gutman, 2014, s. 571;  
Postulski, 2012). 

Wśród zwyczajowo stosowanych sposobów zabezpieczenia w nauce prawa unijnego wska-
zano w szczególności na „zobowiązanie państwa członkowskiego do podjęcia działań zmierza-
jących do zapobieżenia naruszeniu prawa unijnego” oraz „do powstrzymania się od określonych 
działań mogących stanowić naruszenie prawa unijnego” (Postulski, 2012). 

W każdej z powyższych grup można wyróżnić zarówno takie postanowienia, które określa-
ją nakaz lub zakaz w sposób nieskonkretyzowany, jak i orzeczenia, które formułują konkretny 
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nakaz lub zakaz. Przedmiotowe postanowienie Wiceprezes Trybunału bez wątpienia należy 
do drugiej z kategorii. 

Orzekanie tego rodzaju tymczasowych nakazów i zakazów przez Trybunał Sprawiedliwości 
nie jest w praktyce decyzyjnej niczym nowym. Po raz pierwszy, postanowieniem z dnia 21 maja 
1977 r., wydanym w sprawach połączonych 31/77 R i 53/77 R2, Trybunał polecił Wielkiej Brytanii 
wstrzymać stosowanie środka pomocy państwa (subsydium dla hodowców świń). Sprawa ta 
wzbudziła wówczas szereg wątpliwości, nie można jednak zignorować jej specyfiki w kontek-
ście podziału kompetencji między państwami członkowskimi a Unią (wówczas Wspólnotami). 
Problematyka pomocy publicznej pozostaje od zawsze w wyłącznej domenie instytucji, z uwagi 
na jej znaczenie dla wspólnego rynku. Wiele orzeczeń o zabezpieczeniu dotyczyło swobód trak-
tatowych bądź zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Pamiętać trzeba, że środki te 
miały istotne znaczenie na funkcjonowanie wspólnego rynku.

W nowszym postanowieniu o zarządzeniu środków tymczasowych Republikę Austrii zobo-
wiązano do wstrzymania stosowania krajowego rozporządzenia regulującego korzystanie z dróg 
w dolinie Innu3. W sprawie tej ważono argumenty dotyczące ochrony środowiska, podnoszone 
przez państwo członkowskie, z racjami ekonomicznymi artykułowanymi przez Komisję Europejską 
(kwestie w szczególności funkcjonowania wspólnego rynku). 

Zgodnie z art. 4 TFUE do kompetencji dzielonych, oprócz wspólnego rynku, należy także 
ochrona środowiska, której to materii oczywiście dotyczy omawiane orzeczenie. Podobny do orze-
czenia skierowanego wobec Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej środek został zarządzony 
w sprawie przeciwko Republice Malty, na który Trybunał włożył obowiązek zaniechania udzielania 
zezwoleń na polowania na określone gatunki ptactwa na wiosnę 2008 roku4. 

Praktykę orzeczniczą, krótko powyżej scharakteryzowaną, warto krytycznie skonfrontować 
z prawem pierwotnym. Wyrok w sprawie ze skargi o uchybienie zobowiązaniom ma charakter 
deklaratoryjny, Trybunał stwierdza bowiem, że państwo członkowskie popełniło naruszenia. Z wy-
daniem orzeczenia wiąże się natomiast skutek „ex tunc, od dnia wystąpienia niezgodności między 
przepisami prawa krajowego i przepisami prawa wspólnotowego” (Miąsik, 2005). 

Niekontrowersyjne	jest,	że	w	wyroku	kończącym	postępowanie	Trybunał	nie	jest	władny,	
aby	określić,	jakie	środki	pozwane	państwo	członkowskie	winno	wdrożyć: „Trybunał nie ma 
kompetencji do nakazania państwu członkowskiemu podjęcia określonych środków5. Analogiczne 
stanowisko wyrażono m.in. w sprawie przeciwko Republice Federalnej Niemiec6. 

Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem unijnym obciąża zatem pozwane pań-
stwo członkowskie, a niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie, przykładowo poprzez wdro-
żenie nieodpowiednich środków na szczeblu krajowym, daje podstawy do wywiedzenia  
ponownej skargi. 

Nasuwa się zatem pytanie o konsekwencje ograniczoności kompetencji Trybunału 
Sprawiedliwości w zakresie wyroków kończących postępowanie dla władzy trybunalskiej do 

2 ECLI:EU:C:1977:86.
3 Postanowienia Prezesa TS z 2.10.2003 r., ECLI:EU:C:2003:543; 27.04.2004 r., ECLI:EU:C:2004:231, C-320/03 R.
4 Postanowienie Prezesa TS z 24.04.2008 r., C-76/08, ECLI:EU:C:2008:252.
5 „La Cour n’est pas compétente pour ordonner à un État membre de prendre des mesures déterminées”, wyrok TS z 2.10.2008 r., C-36/08, 
ECLI:EU:C:2008:536, nb 9.
6 Wyr. TS z 14.04.2005 r., C-104/02, ECLI:EU:C:2005:219.
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wydawania środków tymczasowych. Pamiętać bowiem trzeba, że pomiędzy sposobem zabez-
pieczenia a żądaniem skargi winien zachodzić tego rodzaju związek, że środek zapewni w przy-
szłości realizację wyroku. 

Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości, chociaż nie jest władny, aby skierować wobec pań-
stwa członkowskiego konkretne nakazy bądź zakazy w merytorycznym orzeczeniu kończącym 
sprawę główną, formułuuje je przed zasadniczym kontradyktoryjnym procesem w ramach wy-
padkowego orzeczenia o tymczasowym charakterze (podobnie jak wyrok – niezaskarżalnym). 
Nieoczywisty charakter prawny środków tymczasowych zarządzanych w sprawach przeciwko 
państwom członkowskim dostrzeżono w piśmiennictwie, właśnie w kontekście braku możliwości 
włożenia sprecyzowanych obowiązków na pozwane państwo członkowskie w wyroku kończącym 
postępowanie (Lenaerts, Maselis, i Gutman, 2014, s. 571), mimo wszystko jednak opowiadając 
się za prawidłowością praktyki orzeczniczej. 

Podkreślić przy tym należy, że artykułowana w tym miejscu wątpliwość nie dotyczy w ogó-
le możliwości zarządzenia tymczasowej ochrony sądowej w sprawach ze skarg o stwierdzenie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zastrzeżenia budzi natomiast formułowanie 
konkretnych nakazów i zakazów, które nie mogłyby zostać nałożone w wyroku kończącym postę-
powanie, zwłaszcza w sprawach wykraczających co do swojej materii poza kompetencje wyłączne 
Unii  (zasada kompetencji przyznanych – por. art. 4 ust. 1 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 3, 
4 i 6 TFUE). Innymi słowy: w sprawach, których materia nie należy do kompetencji wyłącznych, 
środek tymczasowy nie powinien precyzować działań po stronie pozwanego państwa członkow-
skiego, lecz mieć charakter „kierunkowy”, przyspieszając de facto powstanie skutku prawnego 
wynikającego z art. 260 ust. 1 TFUE. 

IV.	Podsumowanie
Przedmiotowe postanowienie, wpisując się w linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, zarówno obrazuje znane właściwości procedury zarządzania tymczasowej ochrony 
sądowej, jak i obnaża pewne mankamenty. Nie budzi wątpliwości możliwość ustanawiania tymcza-
sowej ochrony prawnej w sprawach ze skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego (wywiedzionych w trybie art. 258 TFUE przez Komisję Europejską bądź art. 259 
TFUE przez państwo członkowskie). Podobnie zrozumiałe jest upatrywanie pilności w szkodzie 
grożącej środowisku naturalnemu. 

Zastrzeżenia budzi natomiast fakt, że sposób zabezpieczenia określony przez Trybunał 
Sprawiedliwości wykracza poza dozwoloną treść merytorycznego orzeczenia kończącego po-
stępowanie. Związek zarządzonego środka z naruszeniem zarzuconym stronie pozwanej wydaje 
się niedostateczny, a złożoność sprawy może wykraczać poza ramy uproszczonego w sferze do-
wodowej postępowania zabezpieczającego. Zaprzepaszczenie dalszego funkcjonowania kopalni 
i elektrowni Turów stanowi również o powstaniu nieodwracalnej szkody, a ważenie interesów jawi 
się w niniejszej sprawie jako czynnik determinujący nie tyle kształt środka tymczasowego, ile 
możliwość jego zastosowania w ogóle. 
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Streszczenie
Celem przedstawionej analizy ekonomicznej było obliczenie strat spowodowanych wprowadzeniem 
tzw. ustawy odległościowej i zahamowaniem rozwoju krajowej energetyki wiatrowej na lądzie oraz 
oszacowanie możliwości wzrostu krajowej lądowej energetyki wiatrowej, po racjonalnej noweli-
zacji tej ustawy, która była planowana na początku IV kwartału 2020 roku. Autor starał się zebrać 
jak najwięcej danych źródłowych otrzymanych bezpośrednio od inwestorów oraz wykonawców 
farm wiatrowych, wykorzystano także wewnętrzne ustalenia kosztowe i finansowe Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. 
Według konserwatywnych obliczeń zahamowanie energetyki wiatrowej w latach 2017–2019 spowo-
dowało obniżenie realizacji projektów inwestycyjnych o 3400 MWe, co z kolei wpłynęło na spadek 
potencjalnego popytu i finalnie na powstanie straty wynoszącej 9,317 mld PLN. Oczekiwane w la-
tach 2021–2030 wznowienie rozwoju krajowej lądowej energetyki wiatrowej zostało oszacowane 
według trzech scenariuszy: referencyjnego – bez zmian ustawy odległościowej; stopniowalnego 

* Doktor; członek Rady Fundacji Naukowej CASE oraz prezes Neo-Doradcy Sp. z o.o. (od 2015 r.). W latach 1999–2015 prezes zarządu CASE-
Doradcy Sp. z o.o., a wcześniej w latach 1996–1999 kierownik tematów badawczych w Fundacji CASE. W latach 1990–1996 wiceprezes Urzędu 
Antymonopolowego. W latach 1978–1990 asystent i adiunkt w Instytucie Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr. W 1968 r ukończył studia magi-
sterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1983 r. obronił pracę doktorską z ekonomii na tej samej uczelni. 
Główne zainteresowania badawcze to: integracja gospodarcza z Unią Europejską, ekonomika przemysłu i energetyki, konkurencja rynkowa oraz prze-
kształcenia strukturalne przedsiębiorstw i gospodarki.
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wzrostu – zakłada nowelizację ustawy i umiarkowane tempo nowych inwestycji oraz wszech-
stronnego rozwoju – zakłada nowelizację ustawy i przyśpieszenie realizacji nowych inwestycji.
W scenariuszu referencyjnym, w latach 2021–2025 zostaną zrealizowane inwestycje zabloko-
wane w okresie kryzysowym (2017–2019), w drugiej połowie obecnej dekady nastąpiłoby zaś 
wygaszenie wzrostu lądowej energetyki wiatrowej. 
W scenariuszu stopniowalnego wzrostu dodatkowy przyrost mocy zainstalowanej wyniesie 3000 MWe, 
co dałoby 9,545 mld PLN bezpośrednich krajowych korzyści gospodarczych (wzrost PKB).
W scenariuszu wszechstronnego rozwoju dodatkowa moc zainstalowana byłaby dwukrotnie więk-
sza (6000 MWe), a przyrost PKB wyniósłby 19,732 mld PLN.
Na zakończenie autor zwraca uwagę, że dalsze zwlekanie z odblokowaniem rozwoju lądowej 
energetyki wiatrowej w Polsce stwarza realne zagrożenie dla realizacji krajowych celów z zakresu 
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Słowa	kluczowe:	nowelizacja ustawy odległościowej; likwidacja ograniczenia rozwoju lądowej 
energetyki wiatrowej; kryzys OZE w latach 2017–2019; straty spowodowane zahamowaniem 
energetyki wiatrowej; scenariusze wznowienia rozwoju energetyki wiatrowej w latach 2021–2030;  
oszacowanie korzyści bezpośrednich z oczekiwanego wznowienia rozwoju energetyki  
wiatrowej. 

JEL:	K32

I.	Wprowadzenie
Poniższe opracowanie jest uzupełnieniem ekonomicznym ekspertyzy pt. „Określenie stopnia 

odziaływań elektrowni wiatrowych na ludzi oraz warunków ich lokowania w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej” (niepublikowana) przygotowanej przez zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja 
Jasińskiego, w sierpniu 2020 roku. Powyższa ekspertyza miała uzasadniać nowelizację tzw. 
ustawy odległościowej i odblokowanie możliwości budowy lądowych farm wiatrowych. Niestety, 
ten zamiar Ministerstwa Rozwoju nie został zrealizowany i przedstawiona argumentacja ma już 
bardziej charakter historyczny niż decyzyjny. Jednakże, zdaniem autora, warto przedstawić realną 
analizę ekonomiczną uzasadniającą zmianę nieracjonalnego, a nawet szkodliwego ograniczenia 
konkurencji.

Przedstawione opracowanie jest analizą ekonomiczną realnego wzrostu lądowej energetyki 
wiatrowej do 2016 roku, a następnie skutków jego zahamowania w latach 2017–2020 oraz prze-
widywanego wznowienia rozwoju w latach 2021–2030 (w wyniku racjonalnej zmiany regulacji 
prawnych). Opracowanie ogranicza się tylko do tzw. efektów pierwotnych, czyli wpływu zreali-
zowanych lub zaniechanych inwestycji w lądowej energetyce wiatrowej na gospodarkę krajową, 
w tym w szczególności na przyrost/spadek PKB. Nie uwzględnia się tzw. efektów mnożnikowych 
(pośrednich), które powstają w gospodarce dzięki powiązaniom międzygałęziowym1.

1 W celu obliczenia efektów mnożnikowych należy zastosować najbardziej aktualne tablice przepływów międzygałęziowych lub nawet model  
wielorównaniowy. 
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Duże inwestycje (budowa farm wiatrowych) powodują bezpośredni przyrost zapotrzebowa-
nia na określone produkty i usługi, który z kolei powoduje „odpowiednie” zwiększenie popytu na 
produkty i usługi innych branż, zwłaszcza kooperujących. Ten powtórny wzrost popytu stwarza 
wygasający efekt mnożnikowy2, który należałoby uwzględnić w pełnym rachunku ekonomicznym 
każdej dużej inwestycji. Jednakże już sama analiza ekonomiczna efektów bezpośrednich będzie 
wystarczająca do oceny głównych skutków rozwoju lub regresu lądowej energetyki wiatrowej 
w Polsce. 

II.	Charakterystyka	głównych	zmian	krajowej	energetyki	odnawialnej	
w	latach	2010–2020

Rozwój krajowych źródeł energii odnawialnej w latach 2010–2019 został przedstawiony 
w tabeli 1 i na wykresie 1. Z analizy zebranych informacji wynika, że był on uwarunkowany 
głównie przez dwa rodzaje OZE: biomasę w latach 2010–2014 oraz wiatr w latach 2015–2019.  
Udział energetyki wiatrowej (61% w 2018 roku) stał się wyraźnie większy niż łączny udział 
współspalania, biomasy i biogazu. Można z przekonaniem stwierdzić, że począwszy od roku 
2015 stan energetyki wiatrowej zaczął mieć decydujący wpływ na rozwój OZE w Polsce. Można 
przekonać się o tym także na podstawie danych przedstawionych na wykresie 1. Dopóki 
rozwój krajowej energetyki wiatrowej na lądzie nie był skrępowany (do 2016 roku) mieliśmy 
szanse na realizację celu (udział OZE w produkcji energii elektrycznej) wyznaczonego na 
rok 2020. Po wejściu w życie postanowień ustawy odległościowej przestało to być możliwe  
do osiągnięcia. 

Analizowany okres można podzielić na trzy etapy: lata 2010–2016, 2017–2018 oraz 2019–2020.
Na pierwszym etapie następował rozwój większości rodzajów OZE. Zmienną dy-

namikę produkcji notowano w energetyce wodnej, co odzwierciedlało wpływ 
specyficznych warunków klimatyczno-eksploatacyjnych. Natomiast wielkość i udział współ-
spalania malały zarówno ze względów ekonomicznych (malejąca opłacalność), jak i ochrony 
środowiska (wątpliwe efekty ekologiczne). W roku 2016 nastąpiła kumulacja wzrostu związana 
z zakończeniem możliwości udziału OZE w dotychczasowym systemie tzw. zielonych certyfi-
katów3. Z obawy przed nieznanym przyśpieszono budowę nowych elektrowni wytwarzających  
energię odnawialną. 

W latach 2017–2018 można natomiast zaobserwować wytracanie dynamiki przez wszystkie 
rodzaje OZE z wyjątkiem fotowoltaiki, która z wieloletnim opóźnieniem weszła w fazę „młodzień-
czego wzrostu”. 

2 Wygasający przede wszystkim ze względu na pomniejszanie popytu inwestycyjnego o wartość importu.
3 Por. postanowienia ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015, poz. 478).
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Tabela	1. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej (GWh) w Polsce oraz jej dynamika (%)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Biomasa i biogaz 6 305 7 601 10 094 8 622 9 976 9 932 7 957 6 416 6 511 6 453

Dynamika - 120,56% 132,80% 85,42% 115,70% 99,56% 80,11% 80,63% 101,48% 99,11%

Woda 2 920 2 331 2 037 2 439 2 182 1 832 2 139 2 560 1 970 2 633

Dynamika - 79,83% 87,39% 119,73% 89,46% 83,96% 116,76% 119,68% 76,95% 133,65%

Wiatr 1 664 3 205 4 747 6 004 7 676 10 858 12 588 14 909 12 799 14 676

Dynamika - 192,61% 148,11% 126,48% 127,85% 141,45% 115,93% 118,44% 85,85% 114,67%

Ogniwa 
fotowoltaiczne 0 0 1 1 7 57 124 165 300 712

Dynamika - - - - 700,00% 814,29% 217,54% 133,06% 181,82% 237,33%

OZE ogółem 10 889 13 137 16 879 17 066 19 841 22 679 22 808 24 050 21 580 24 475

Dynamika - 120,64% 128,48% 101,11% 116,26% 114,30% 100,57% 105,45% 89,73% 113,42%

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2010-2018) oraz danych IEA (2019).

Wykres	1. Produkcja OZE i udział technologii oraz realizacja celu z KPD

2	  

Na   pierwszym   etapie   następował   rozwój   większości   rodzajów   OZE.   Zmienną   dynamikę   produkcji  
notowano   w   energetyce   wodnej,   co   odzwierciedlało   wpływ   specyficznych   warunków   klimatyczno-
eksploatacyjnych.  Natomiast  wielkość  i  udział  współspalania  malały  zarówno  ze  względów  ekonomicznych  
(malejąca   opłacalność),   jak   i   ochrony   środowiska   (wątpliwe   efekty   ekologiczne).  W  roku   2016   nastąpiła  
kumulacja  wzrostu   związana   z   zakończeniem  możliwości   udziału  OZE  w  dotychczasowym   systemie   tzw.  
zielonych   certyfikatów3.   Z   obawy   przed   nieznanym   przyśpieszono   budowę   nowych   elektrowni  
wytwarzających  energię  odnawialną.    
W  latach  2017–2018  można  natomiast  zaobserwować  wytracanie  dynamiki  przez  wszystkie  rodzaje  OZE  

z  wyjątkiem  fotowoltaiki,  która  z  wieloletnim  opóźnieniem  weszła  w  fazę  „młodzieńczego  wzrostu”.    
  
Tabela  1.  Produkcja  odnawialnej  energii  elektrycznej  (GWh)  w  Polsce  oraz  jej  dynamika  (%)  
Wyszczególnienie   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019  

Biomasa  i  biogaz   6  305   7  601   10  094   8  622   9  976   9  932   7  957   6  416   6  511   6  453  

Dynamika   -   120,56%   132,80%   85,42%   115,70%   99,56%   80,11%   80,63%   101,48%   99,11%  

Woda   2  920   2  331   2  037   2  439   2  182   1  832   2  139   2  560   1  970   2  633  

Dynamika   -   79,83%   87,39%   119,73%   89,46%   83,96%   116,76%   119,68%   76,95%   133,65%  

Wiatr   1  664   3  205   4  747   6  004   7  676   10  858   12  588   14  909   12  799   14  676  

Dynamika   -   192,61%   148,11%   126,48%   127,85%   141,45%   115,93%   118,44%   85,85%   114,67%  

Ogniwa  fotowoltaiczne   0   0   1   1   7   57   124   165   300   712  

Dynamika   -   -   -   -   700,00%   814,29%   217,54%   133,06%   181,82%   237,33%  

OZE  ogółem   10  889   13  137   16  879   17  066   19  841   22  679   22  808   24  050   21  580   24  475  

Dynamika   -   120,64%   128,48%   101,11%   116,26%   114,30%   100,57%   105,45%   89,73%   113,42%  

Źródło:  opracowanie  własne  na  podstawie  GUS  (2010-2018)  oraz  danych  IEA  (2019).  
  
Wykres  1.    

  
Źródło:  Analiza  PSEW  na  podstawie  danych  URE.  
     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Por.  postanowienia  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015  roku  o  odnawialnych  źródłach  energii  (Dz.  U.  2015,  poz.  478).  

Źródło: Analiza PSEW na podstawie danych URE.

Lata 2017–2018, do dnia wejścia w życie postanowień ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, były najgorszym 
okresem w dotychczasowej historii krajowych OZE, przede wszystkim z powodu załamania się 
starego systemu wsparcia wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej4 oraz braku wdrożenia 
nowego systemu wsparcia (pierwsze aukcje Prezesa URE przeprowadzono dopiero w IV kwar-
tale 2018 r.). Towarzyszyła temu niepewność prawna, która spowodowała wycofanie się wielu 
inwestorów. 
4 Ceny tzw. zielonych certyfikatów obniżyły się 3, 4-krotnie. 
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Objawy kryzysu widać wyraźnie w energetyce wiatrowej, w której w latach 2017–2018 przy-
rost mocy zainstalowanej wyniósł tylko 57 MWe (ok. 0,5% rocznie). Była to sytuacja wyjątkowa, 
ponieważ rozwój branży został dodatkowo ograniczony tzw. ustawą odległościową, która wyelimi-
nowała możliwość lokalizowania nowych projektów energetyki wiatrowej z ok. 98–99% terytorium 
państwa polskiego5.

Najostrzejszy kryzys występował w biogazownictwie (por. tab. 2), w którym ze względu na 
wysokie koszty inwestycyjne (18–20 mln PLN na 1 MWe) proces inwestycyjny praktycznie za-
marł (tab. 2). Dodatkowym czynnikiem hamującym rozwój tej branży było zakończenie progra-
mu pomocowego NFOŚiGW, umożliwiającego wielomilionowe dotowanie inwestycji w instalacje  
biogazowe. 

Tabela	2. Wzrost instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w Polsce

Rok
Liczba	nowych	

instalacji
Roczna	wydajność	instalacji	 

(m3	/	rok)
Łączna	moc	zainstalowana	

(MWe)

2011  14  55 316 400  12,877

2012  10  59 178 862  14,987

2013  13  66 480 290  17,522

2014  16  74 240 985  18,568

2015  21  71 863 551  17,674

2016  18  66 540 039  17,125

2017   3   8 055 840   1,880

2018   1   3 500 000   0,999

2019   7  26 817 027   4,944

I poł. 2020   5  19 390 000   4,825

RAZEM 108 451 382 994 111,401

Źródło: opracowanie własne na podstawie KOWR, 2020.

Kryzys w latach 2017–2018 był powszechny i miał miejsce we wszystkich rodzajach OZE 
(por. tab. 3), z wyjątkiem energetyki wodnej, w której od wielu lat prowadzone są głównie inwesty-
cje modernizacyjno-odtworzeniowe, praktycznie niezmieniające potencjału wytwórczego branży. 
Nawet w fotowoltaice w 2017 roku wystąpiło zahamowanie wzrostu, mimo ogromnej dynamiki 
przed i po widocznym spadku tempa rozwoju. 

5 Specyfika energetyki wiatrowej zostanie przedstawiona poniżej. 
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Tabela	3. Moc zainstalowana [MW] w odnawialnych źródłach energii wg rodzajów OZE oraz 
dynamika wzrostu

Rodzaj	
instalacji/

Rok

Biogaz Biomasa PV Wiatr Woda Razem

MW
dyna-
mika

MW
dyna-
mika

MW
dyna-
mika

MW
dyna-
mika

MW
dyna-
mika

MW
dyna-
mika

2010  82,884 117%   356,19 141%   0,033 3300% 1 180,27 163% 937,044  99% 2	556,423 128%

2011 103,487 125%   409,68 115%   1,125 3409% 1 616,36 137% 951,39 102% 3	082,043 121%

2012 131,247 127%   820,70 200%   1,29  115% 2 496,75 154% 966,103 102% 4	416,088 143%

2013 162,241 124%   986,87 120%   1,901  147% 3 389,54 136% 970,128 100% 5	510,684 125%

2014 188,549 116% 1 008,25 102%  21,004 1105% 3 833,83 113% 977,007 101% 6	028,637 109%

2015 212,497 113% 1 122,67 111%  71,031  338% 4 582,04 120% 981,799 100% 6	970,033 116%

2016 233,967 110% 1 281,07 114%  99,098  140% 5 807,42 127% 993,995 101% 8	415,541 121%

2017 235,373 101% 1 362,03 106% 103,896  105% 5 848,67 101% 988,377  99% 8	538,347 101%

2018 237,618 101% 1 362,87 100% 146,995  141% 5 864,44 100% 981,504  99% 8	593,430 101%

2019 245,366 103% 1 492,88 110% 477,679  325% 5 917,24 101% 973,095  99% 9	106,258 106%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych URE.

W latach 2019–2020 pojawiły się możliwości wznowienia wzrostu energetyki odnawialnej – 
przede wszystkim dzięki uruchomieniu systemu aukcyjnego oraz faktycznej implementacji nowe-
go systemu wsparcia, dla niektórych rodzajów OZE (głównie biogaz) i wzrostowi hurtowych cen 
energii elektrycznej (tzw. czarnej). Niestety, to powtórne otwarcie możliwości wzrostu wytwarzania 
energii z wiatru na lądzie dotyczy tylko dokończenia projektów zaawansowanych (z pozwoleniami 
na budowę uzyskanymi przed 2016 r.) lub spełniających aktualne dyskryminujące kryteria 10H. 
Nadal brakuje możliwości dewelopmentu nowych projektów. Bez zmiany ustawy odległościowej, 
po zakończeniu realizacji projektów „przesuniętych” na lata 2021–2024 nastąpi nieuchronny ko-
niec rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. 

Należy zaznaczyć, że obserwowane zaburzenia w rozwoju OZE w Polsce nie mają uzasad-
nienia w porównaniach z innymi krajami UE. W 2018 roku Polska miała 13% udziału OZE w cał-
kowitej konsumpcji energii elektrycznej i wyprzedzała jedynie: Cypr 9,4%, Luksemburg 9,1%, 
Węgry 8,3% oraz Maltę 7,7%. Średni odpowiedni udział OZE w państwach UE 28 wynosił 32,1%, 
a większość państw członkowskich przekroczyła 20% udziału. 
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III.	Skutki	zahamowania	rozwoju	lądowej	energetyki	wiatrowej	
w	Polsce	w	latach	2017–2020

Przebieg kryzysu lądowej energetyki wiatrowej w latach 2017–2020 był specyficzny, co przed-
stawiono na wykresie 2.

Wykres	2. Wielkość projektów wiatrowych (MWe) przygotowanych do realizacji
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Źródło: PSEW na podstawie danych od energetycznych spółek dystrybucyjnych.

Rok 2016 zamknął się rekordową wielkością projektów przygotowanych do realizacji, czyli 
z wydanymi warunkami przyłączenia (276 MWe) lub nawet z pozwoleniami na budowę (1992 MWe). 
Z kolei w latach 2017–2020 (1 poł.) otrzymano pozwolenia na budowę tylko 457 MWe oraz warunki 
przyłączenia na 926 MWe. Teoretycznie powstała więc możliwość realizacji inwestycji o łącznym 
potencjale wynoszącym 3449 MWe, które otrzymały pozwolenia na budowę. Przyszłość projektów, 
które miały tylko warunki przyłączenia do sieci energetycznej pozostaje nadal niepewna, o czym 
świadczy niewielka liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2017–2020 (por. wykres 2) 
oraz prawie zerowa w tym okresie dynamika mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych 
(por. tab. 3). 

Jednakże wyniki aukcji Prezesa URE, przeprowadzonych w końcu 2018 oraz 2019 roku, 
wskazują, że większość projektów z pozwoleniami na budowę – wydanymi do 2020 r. – zostanie 
zrealizowana w następnej dekadzie (2021–2024)6. W latach 2018–2019 łączny wolumen projektów 
wiatrowych, które wygrały aukcję wyniósł 2915 MWe. Przedstawiciele inwestorów w energetyce 
wiatrowej szacują, że w aukcji Prezesa URE w 2020 roku wezmą udział projekty o mocy zainsta-
lowanej wynoszącej ok. 800 MWe. Tak więc w latach 2021–2024 może powstać wiele elektrowni 
wiatrowych, które nie mogły zostać zbudowane w okresie kryzysu (2017–2018) wywołanego 
przede wszystkim postanowieniami ustawy odległościowej. 

W przypadku energetyki wiatrowej wysokość wsparcia wywiera mniejszy wpływ niż we 
wszystkich pozostałych rodzajach OZE. Aukcyjne ceny energii elektrycznej z wiatru, począwszy od 
2018 roku, są nawet niższe od tzw. energii czarnej (cen hurtowych na Towarowej Giełdzie Energii)7. 
6 Na mocy obowiązującego prawa projekty z wydanymi pozwoleniami na budowę powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2022 roku. Jednakże 
jeżeli te projekty wygrają aukcję Prezesa URE, uzyskają możliwość przedłużenia terminu budowy o 3 lata. Zakładając, że ostatnia aukcję Prezesa URE 
dla energetyki wiatrowej zostanie przeprowadzona w końcu 2021 roku, można będzie realizować „wygrane” projekty do końca 2024 roku. 
7 Przykładowo, minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana w ramach aukcji w 2019 roku, wynosiła 163 zł/MWh, średnia cena ok. 208 zł/MWh  
– dla porównania hurtowa cena energii z dnia ogłoszenia aukcji wynosiła 220 zł/MWh (TGE Base). W przypadku aukcji z 2018 roku minimalna cena 
wynosiła ok. 158 zł/MWh, a średnia ok. 196 zł/MWh (przy cenie hurtowej ok. 250 zł/MWh).  
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Należy jednak zastrzec, że takie ceny są możliwe do uzyskania tylko w przypadku posiadania 
kontraktu, zapewniającego 15-letni okres sprzedaży energii elektrycznej po ustalonej i indeksowa-
nej cenie, który istotnie obniża zarówno koszty finansowania bankowego, jak i oczekiwaną stopę 
zwrotu z kapitałów własnych inwestorów. Bez systemu wsparcia, te ceny byłyby wyższe i mniej 
konkurencyjne wobec cen rynkowych.

Poniżej przeprowadzono obliczenia skutków zahamowania rozwoju lądowej energetyki wia-
trowej w latach 2017–2020. Chociaż aktywny udział inwestorów w farmy wiatrowe w aukcjach 
Prezesa URE świadczy o tym, że większość projektów przygotowanych do realizacji znajdzie swój 
finał i zacznie wytwarzać odnawialną energię elektryczną – to jednak w latach 2017–20198 zano-
towano praktyczną stagnację wielkości mocy zainstalowanej, czyli dużą stratę. Przedstawiciele 
branży energetyki wiatrowej oceniają ją na 3400 MWe, czyli tyle ile wynika z wydanych pozwoleń 
na budowę. Należy zgodzić się z tym oszacowaniem rzeczywistych strat, ponieważ przed wej-
ściem w życie postanowień specjalnej ustawy odległościowej nie było żadnych oznak kryzysu 
i corocznie przybywało po kilkaset a w 2016 roku nawet ponad tysiąc MWe mocy zainstalowanej. 

Przyjmując 3400 MWe za odpowiednio oszacowaną stratę w rozwoju lądowej energetyki 
wiatrowej w latach 2017–2019, można przeprowadzić dalsze obliczenia.

Realne straty gospodarcze będą przeanalizowane w następujących zakresach:
1) zaniechanie bezpośrednich inwestycji,
2) brak wzrostu zatrudnienia,
3) utracone wpływu podatkowe.

1.	Zaniechanie	bezpośrednich	inwestycji

Zatrzymanie budowy elektrowni wiatrowych spowodowało bezpośredni efekt obniżenia na-
kładów inwestycyjnych, czyli wydatków zewnętrznych stanowiących strumień przychodów firm 
uczestniczących w realizacji inwestycji9. Koszty zaniechanych inwestycji obliczamy na podstawie 
informacji otrzymanych od firm, które wybudowały 3 farmy wiatrowe składające się z turbin o mocy 
2 lub 3 MWe. Są to więc dane rzeczywiste, reprezentatywne dla analizowanego okresu 2017–2020.

Średni koszt budowy 1 MWe mocy zainstalowanej kształtował się od 5,202 mln PLN do 
6,832 mln PLN. Średnia ważona CAPEX (z 84 MW) wyniosła 6,090	mln	PLN	na	1	MWe. Taka 
średnia ważona jest bardzo bliska średniemu kosztowi budowy farmy wiatrowej (ok. 100 MWe) 
planowanej aktualnie do realizacji, który wyniósł 6,176 mln PLN/MWe.

Koszt całkowity inwestycji zaniechanych w latach 2017–2018, oszacowanych na 3400 MWe, to:

3400 MWe × 6,090 mln PLN/MWe = 20,706 mld PLN.

Po uwzględnieniu udziału importu na konserwatywnym poziomie 55%, utracony przychód 
krajowy wyniósł:

20,706 mln PLN × 0,45 = 9,317 mld PLN.

Dlatego z powodu ograniczeń, wprowadzonych tzw. ustawą odległościową, wartość krajowej 
produkcji i usług była mniejsza o 9,317	mld	PLN. 
8 Brak danych za 2020 rok. 
9 Celowo pomijamy straty wewnętrzne poniesione przez inwestorów z powodu odwołanych dostaw i usług oraz utraconych zysków. Straty bezpośrednie 
obliczamy z punktu widzenia gospodarki krajowej. 



128128 Andrzej Cylwik            Analiza ekonomiczna skutków wprowadzenia postanowień tzw. ustawy odległościowej…

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl        DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.2.10.10

2.	Brak	wzrostu	zatrudnienia

Według informacji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) realizacja inwe-
stycji o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 3400 MWe spowodowałaby dodatkowy wzrost 
zatrudnienia bezpośredniego o 1520 osoby, w okresie budowy elektrowni wiatrowych, trwającym 
średnio ok. 25 miesięcy. Ponadto po zakończeniu inwestycji zwiększyłaby się liczba osób zatrud-
nionych w eksploatacji (okres zatrudnienia 20–25 lat) o 1700 pracowników. Jednakże z powodu 
zahamowania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w latach 2017–2018 okresowo utracono 
możliwość wzrostu zatrudnienia.

Wracając jeszcze do oszacowania wielkości potencjalnej straty należy wskazać, że obecnie 
w lądowej energetyce wiatrowej zatrudnionych jest ok. 7000 osób (dane PSEW). Po zakończeniu 
w latach 2020–2024 budowy projektów, których realizacja została „przesunięta” z końca poprzed-
niej dekady, zatrudnienie w branży zostanie ograniczone do pracowników eksploatacji (średnio 
1 pracownik na 2 MWe mocy zainstalowanej).

3.	Utracone	wpływy	podatkowe

PSEW oszacowało, na podstawie danych zebranych wśród firm – członków stowarzyszenia, 
wysokość jednorocznych wpływów podatkowych.

W przeliczeniu na 1 MWe mocy zainstalowanej na farmach wiatrowych zobowiązania po-
datkowe wynoszą:

PON 35 000 PLN/MWe10 
CiT 18 000 PLN/MWe
PiT  6 250 PLN/MWe   
RAZEM	 59	250	PLN/MWe

Potencjalna jednoroczna strata dochodów budżetowych, spowodowana administracyjnym 
zahamowaniem rozwoju energetyki wiatrowej, jest wysoka, o czym świadczą poniższe obliczenia:

PON 3 400 MWe × 35 000 PLN/MWe = 119 000 000 PLN
CIT 3 400 MWe × 18 000 PLN/MWe =  61 200 000 PLN
PIT 3 400 MWe × 6 250 PLN/MWe =  21 250 000 PLN   
RAZEM	 201	450	000	PLN

Łączna jednoroczna strata wpływów podatkowych z zablokowanych inwestycji o wielko-
ści 3400 MWe jest istotna, ponieważ wynosi 201,450 mln PLN. Biorąc pod uwagę co najmniej 
20-letni okres eksploatacji farm wiatrowych potencjalna strata całkowita zostaje oszacowana aż 
na 4,023 mld PLN. Jednakże uwzględniając obserwowane „przesunięcie” realizacji inwestycji 
w lądowej energetyce wiatrowej o ok. 3–6 lat, można przyjąć, że okres utraconych wpływów 
podatkowych będzie trwał ok. 4 lata. Tak, więc dochody budżetowe będą niższe co najmniej 
o 805,800	mln	PLN. Jest to strata w szczególności dotkliwa dla budżetów samorządów, na któ-
rych terenie powstałyby farmy wiatrowe.

10 PON – podatek od nieruchomości.
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4.	Podsumowanie

1) Analizowany okres charakteryzował się systematycznym rozwojem OZE w latach 2010–2016 
oraz gwałtownymi zmianami: głębokim i powszechnym kryzysem (2017–2018), jak również 
wznowieniem wzrostu (2019–2020) energetyki odnawialnej – po rozpoczęciu aukcji Prezesa 
URE i wejściu w życie postanowień ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku. Ta ustawa zmieniła 
system wsparcia na bardziej efektywny (dostosowany do specyfiki poszczególnych rodzajów 
OZE) oraz bardziej korzystny, czyli stwarzający możliwości zwiększenia przychodów z wy-
twarzania odnawialnej energii elektrycznej11. Z tych możliwości oraz wyższych cen hurtowych 
energii elektrycznej zaczęli korzystać zainteresowani przedsiębiorcy, z wyjątkiem energetyki 
wiatrowej, która nadal podlega dyskryminującemu ograniczeniu 10H.

 Aktualnie perspektywa rozwoju w latach 2021–2030 jest odmienna dla:
 a)  branży wiatrowej, która głównie może dokończyć projekty z wcześniej wydanymi pozwo-

leniami na budowę oraz wykorzystać bardzo ograniczone możliwości budowy elektrowni 
wiatrowych zgodnie z zasadą 10H (szacunkowo poniżej 1000 MWe na obszarze kraju);

 b) pozostałych OZE, których rozwój nie będzie podlegał dyskryminującym ograniczeniom12.
2) Skutki zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej, spowodowane ograniczeniem odległoś-

ciowym, wystąpiły przede wszystkim w formie braku przyrostu mocy zainstalowanej w elek-
trowniach wiatrowych w latach 2017–2019. Przedstawiciele branży szacują łączną wielkość 
projektów inwestycyjnych, których realizacja została przerwana, na 3400 MWe. Jest to ocena 
wiarygodna, oparta na obiektywnym kryterium wysokiego zaawansowania procesu przygo-
towawczego, czyli otrzymania pozwolenia na budowę. Korzystając z danych rzeczywistych 
z realizacji (w analizowanym okresie) farm wiatrowych z turbinami 2 lub 3 MWe, można ustalić 
koszt budowy, który w przeliczeniu na 1 MWe wyniósł 6,090 mln PLN/MWe. Uwzględniając tę 
informację, można z kolei obliczyć realną wartość całkowitą zaniechanych inwestycji wynoszącą 
aż 20,706 mld PLN, od której należy odjąć koszty potencjalnego  importu13. Wynik końcowy 
obliczeń (9,317	mld	PLN) odzwierciedla stratę, czyli niezrealizowany popyt (brak wzrostu 
PKB) na produkty i usługi krajowe niezbędne do budowy elektrowni wiatrowych o mocy za-
instalowanej 3400 MWe.

IV.	Oszacowanie	korzyści	ze	wznowienia	rozwoju	 
krajowej	energetyki	wiatrowej	w	latach	2021–2030

1.	Scenariusze	potencjalnych	zmian

W podrozdziale III niniejszego artykułu obliczono straty poniesione przez energetykę wia-
trową w latach 2017–2020. Zakładając oczekiwaną zmianę regulacji prawnych, czyli zastąpienie 
arbitralnego ograniczenia 10H – ograniczeniem obiektywnym, wynikającym z prawidłowo prze-
prowadzonej analizy stopnia oddziaływania funkcjonującej elektrowni wiatrowej na zdrowie ludzi 

11 Pomijamy utrzymujące się jeszcze braki legislacyjne, takie jak np. brak rozporządzenia wykonawczego umożliwiającego wycenę biogazu zatłacza-
nego do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. 
12 Potencjalne skutki tej istotniej nierówności zostaną przedstawione w poniżej.
13 Zdaniem przedstawicieli branży udział importu nie przekraczał 50%, ze względów ostrożnościowych przyjęto konserwatywny punkt widzenia, zwięk-
szając udział importu do 55%.
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– poniżej zostaną oszacowane potencjalne korzyści z wznowionego rozwoju energetyki wiatrowej. 
Przewidywane zmiany przedstawiono w następujących scenariuszach:
a) referencyjnym,
b) stopniowalnego wzrostu,
c) wszechstronnego rozwoju.

Scenariusz referencyjny zakłada utrzymanie obecnego ograniczenia odległościowego, dys-
kryminującego lądową energetykę wiatrową w Polsce przez cały okres 2021–2030. Oznacza to, 
że przyrost mocy zainstalowanej będzie ograniczony tylko do zbudowania elektrowni wiatrowych, 
które otrzymały pozwolenie na budowę w poprzedniej dekadzie (ok. 3400 MWe) oraz trudnego 
do oszacowania niewielkiego potencjału wytwórczego zaprojektowanego i zbudowanego później 
z zachowaniem zasady 10H. 

Biorąc pod uwagę aż 10-letnie możliwości realizacji inwestycji z zachowaniem ograniczenia 
odległościowego, można przyjąć, że mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków, nastąpi niewiel-
ki wzrost mocy zainstalowanej. Szacuje się, że łączna wielkość inwestycji w lądowej energetyce 
wiatrowej w latach 2021–2030 wyniesie ok. 3500–4000 MWe. Większość elektrowni wiatrowych 
zostanie zbudowana w okresie 2021–2025. 

Nie można jednak wykluczyć wariantu pesymistycznego, w którym inwestorzy zniechęceni 
utrzymaniem ograniczenia odległościowego zaczną wcześniej (już od 2022 roku) wycofywać się 
z polskiej energetyki wiatrowej na lądzie14. 

W drugiej połowie dekady przyrosty mocy zainstalowanej będą prawie symboliczne, bez 
znaczenia dla krajowego rozwoju OZE. Spowoduje to upadek lub zmianę zakresu działalności 
krajowych firm produkujących urządzenia dla energetyki wiatrowej oraz budujących farmy wia-
trowe na lądzie. 

Całkowite zatrzymanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej spowoduje nie tylko bezpowrotną 
utratę bezpośrednich korzyści rozwojowych (w zakresie wzrostu PKB), lecz także wywrze istotny 
negatywny wpływ na możliwość:
– redukcji emisji CO2,
– realizacji krajowego (unijnego) celu udziału OZE w produkcji energii elektrycznej,
– obniżenia cen energii elektrycznej w Polsce.

Analiza ww. potencjalnych strat wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Wspomniano 
o nich w celu przedstawienia złożoności problemu dyskryminujących ograniczeń, które w dzisiej-
szym, skomplikowanym układzie zależności, muszą wywołać wiele negatywnych skutków. 

Scenariusz stopniowalnego wzrostu zakłada, że inwestorzy w lądowej energetyce wiatrowej 
w Polsce – mimo wprowadzenia nowej i racjonalnej regulacji odległościowej – będą zachowywać 
ostrożność i w latach 2021–2030 inwestować metodą step by step, czyli rozpoczynać budowę 
kolejnej farmy wiatrowej po uzyskaniu koncesji URE przez uprzednio zbudowaną elektrownię. 
Biorąc pod uwagę, że okres realizacji inwestycji wiatrowych na lądzie trwa ok. 3 lata, oznacza to 
ok. dwuletni „odstęp” między zakończeniem jednej a rozpoczęciem drugiej inwestycji. Przy zacho-
waniu powyższych warunków stopniowania ryzyka szacuje się, że łączna wielkość dodatkowych 
inwestycji, przygotowanych i zbudowanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy odległościowej 
nie przekroczy 3000 MWe.
14 Ten wariant jest jednak mniej prawdopodobny, dlatego nie będzie ujęty w dalszych rozważaniach oraz obliczeniach. 
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Scenariusz wszechstronnego rozwoju zakłada, że inwestorzy w lądowej energetyce wiatrowej 
w Polsce, po zakończeniu budowy elektrowni, które otrzymały pozwolenie na budowę w poprzedniej 
dekadzie, nabiorą zaufania do stabilności warunków prowadzonej przez nich działalności gospo-
darczej15 i będą inwestować dynamicznie, lepiej wykorzystując nowe możliwości. Oszacowanie 
tej fazy rozwoju jest najtrudniejsze, nawet nie ma pewności czy ona wystąpi, ale należy ją brać 
pod uwagę. Zakłada się, że wykorzystanie wszechstronnych szans rozwojowych „zaowocuje” 
6000 MWe nowych mocy zainstalowanych. Założenie to jest oparte na dynamice z lat 2014–2016 
i pokazuje realne wielkości inwestycji w lądowej energetyce wiatrowej. 

Warto wskazać, że zahamowanie wzrostu branży w latach 2017–2019 wywarło istotne skutki 
ograniczające możliwość powtórnego rozpoczęcia rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Należy 
uwzględnić wewnętrzne straty finansowe przedsiębiorstw zaangażowanych w energetykę wiatrową, 
wycofanie się części inwestorów i przedsiębiorców, zerwanie dobrze funkcjonujących łańcuchów 
powiązań gospodarczych i zmianę profilu działalności (najczęściej na PV) wielu firm. Łącznie 
obniżyło to aktualny potencjał inwestycyjny branży o ponad 50% i dopiero budowa elektrowni 
wiatrowych, które wygrały aukcję Prezesa URE, spowoduje w najbliższych latach odwrócenie 
trendu i powrót na ścieżkę wzrostu inwestycji.

Zakłada się, że realizacja nowych inwestycji – rozpoczętych po nowelizacji, dyskryminującej 
zasady odległościowej rozpocznie się po 2–3 latach od dnia zmiany regulacji. Dzięki temu wzrost 
nowych inwestycji będzie łatwiejszy, ponieważ „skorzysta” on na wcześniejszej odbudowie poten-
cjału produkcyjnego i budowlanego, niezbędnego do realizacji inwestycji zahamowanych w latach 
2017–2019 i „przesuniętych” do nowej dekady. 

2.	Obliczenia	potencjalnych	korzyści	rozwojowych

Podstawą do oszacowania potencjalnych korzyści gospodarczych ze zwiększenia inwestycji 
będzie obliczona średnia ważona kosztów budowy 1 MWe, wynosząca 6,090	mln	PLN. 

Uwzględniając przewidywane tendencje zmian zakłada się, zgodnie ze stanowiskiem spe-
cjalistów branżowych, że:
– dzięki postępowi technicznemu, dotyczącemu w szczególności nowoczesnych turbin wia-

trowych o dużej mocy, może nastąpić zmniejszenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych 
ok. 10%;

– dzięki powtórnemu rozwojowi krajowej bazy produkcyjno-usługowej może nastąpić zwięk-
szenie udziału krajowych firm w realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej do 55–60%.

Przyjmując powyższe założenia można obliczyć, że:
A) W scenariuszu referencyjnym łączny wzrost mocy zainstalowanej wyniesie ok 3500–4000 

MWe. Biorąc pod uwagę, że ponad 75% przewidywanych inwestycji zostanie zrealizowanych 
w latach (2020) 2021–2024 (2025) nie uwzględniono zmian opisanych powyżej, ponieważ 
będą to projekty z ubiegłej dekady niewykorzystujące najnowszych rozwiązań technicznych 
i z konieczności z przewagą dostaw z importu. Dopiero dzięki odbudowie krajowej bazy pro-
dukcyjno-usługowej stanie się możliwe wykorzystanie postępu technicznego i zwiększenie 
udziału lokalnych przedsiębiorców. 

15 Będzie to dotyczyło nie tylko regulacji i polityki gospodarczej bezpośrednio dotyczących energetyki wiatrowej, przykładowo istotną rolę może odegrać 
sytuacja finansowa, ponieważ koszt kapitałowy jest wysoki. 
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Obliczenia: 

Minimum wartości inwestycji: 

3 500 MWe × 6,090 mln PLN/MWe = 21,351 mld PLN, 

w tym udział lokalny 45%, 

czyli wartość dodatkowej krajowej produkcji i usług wyniesie: 9,592 mld PLN

Maksimum wartości inwestycji:

4 000 MWe × 6,090 mln PLN/MWe = 24,360 mld PLN, 

w tym udział lokalny 45%, 

czyli wartość dodatkowej krajowej produkcji i usług wyniesie: 10,962 mld PLN

 Realizacja scenariusza referencyjnego w latach 2021–2030 przyniesie bezpośrednio krajowe 
korzyści gospodarcze (wzrost PKB) wynoszący od	9,592	do	10,962	mld	PLN. Realizacja 
inwestycji zostanie skoncentrowana w latach 2021–2024 (2025). W drugiej połowie przyszłej 
dekady nastąpiłoby wygaszenie wzrostu lądowej energetyki wiatrowej w Polsce, co spowo-
dowałoby negatywne skutki (bankructwa i spadek zatrudnienia) w całej branży.

B) W scenariuszu stopniowalnego wzrostu łączny dodatkowy wzrost mocy zainstalowanej w la-
tach 2021–2030 szacuje się na ok. 3000 MWe. Biorąc pod uwagę, że większość prognozo-
wanego przyrostu będzie realizowana w drugiej połowie dekady, można uwzględnić postęp 
techniczny i mniejszy udział importu. Przewidywane częściowe zastosowanie większych 
i nowoczesnych turbin wiatrowych powinno zmniejszyć przeciętny koszt inwestycji o ok. 5%  
(6,090 mln PLN/MWe × 0,95 = 5,785	mln	PLN/MWe). Jednocześnie przedłużenie okresu 
bardziej intensywnego rozwoju powinno doprowadzić do zwiększenia wykorzystania krajowej 
produkcji i usług o 10 p.p. w porównaniu do scenariusza referencyjnego.

Obliczenia:

Wartość inwestycji ogółem:

3 000 MWe × 5,785 mln PLN = 17,355 mld PLN

w tym udział lokalny 55%

Wartość bezpośrednich krajowych korzyści gospodarczych (wzrost PKB):

17 355 mld PLN × 0,55 = 9,545 mld PLN

 Realizacja scenariusza stopniowanego wzrostu przyniesie w latach 2021–2030 dodatkowe 
(oprócz realizacji scenariusza referencyjnego) bezpośrednie krajowe korzyści gospodarcze 
wynoszące ok. 9,545	mld	PLN. 

C) W scenariuszu wszechstronnego rozwoju łączna dodatkowa moc zainstalowana w elektro-
wniach wiatrowych została oszacowana na 6000 MWe. Biorąc pod uwagę duży wzrost inwe-
stycji, należy uwzględnić postęp techniczny i spadek udziału importu (wzrost local content). 
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Przewidywane większe zastosowanie nowoczesnych turbin wiatrowych powinno obniżyć 
przeciętne koszty inwestycji o ok. 10 %. (6,090 mln PLN/MWe × 0,90 = 5,481	mln	PLN/MWe). 

 Jednocześnie może nastąpić zwiększenie wykorzystania krajowej produkcji i usług o 15 p.p., 
w porównaniu do scenariusza referencyjnego. 

Obliczenia:

Wartość inwestycji ogółem:

6 000 MWe × 5,481 mln PLN/MWe = 32,886 mld PLN

w tym udział lokalny 60%

Wartość bezpośrednich krajowych korzyści gospodarczych (wzrost PKB):

32,886 mln PLN × 0,60 = 19,732 mld PLN

 Realizacja scenariusza wszechstronnego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej przyniesie 
w latach 2021–2030 dodatkowe (oprócz korzyści wynikających z scenariusza referencyjnego) 
bezpośrednie krajowe korzyści gospodarcze wynoszące ok. 19,732	mld	PLN.

V.	Wnioski	końcowe
Oszacowanie potencjalnych bezpośrednich korzyści krajowych ze wzrostu mocy zainstalowanej 

w energetyce wiatrowej w latach 2021–2030 przeprowadzono metodą scenariuszową. Scenariusz 
referencyjny zakłada utrzymanie dyskryminującego ograniczenia odległościowego i praktycznie 
sprowadza się do „przesuniętej w czasie” realizacji inwestycji zatrzymanych w 2016 roku i częś-
ciowo odblokowanych w roku 2018. 

Scenariusze stopniowalnego wzrostu oraz wszechstronnego rozwoju zakładają racjonalną 
nowelizację ustawy odległościowej i powrót na ścieżkę umiarkowanego lub intensywnego rozwoju 
lądowej energetyki wiatrowej. W tych scenariuszach uwzględniono wpływ postępu technicznego 
oraz zmiany tzw. local content. Zestawienie założeń do obliczeń oraz podsumowanie wyników 
przedstawiono w tabeli 4.

Łączne bezpośrednie korzyści krajowe, które powstaną po uchyleniu dyskryminującej zasady 
odległościowej, będą sumą korzyści wynikających z realizacji scenariusza referencyjnego oraz 
(w zależności od sytuacji gospodarczo-politycznej) korzyści powstających przy realizacji scena-
riusza stopniowalnego wzrostu lub wszechstronnego rozwoju. 

Dlatego w latach 2021–2030 mogą powstać następujące bezpośrednie korzyści krajowe 
wynikające z realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej:
a) od 9,592 do 10,962 mld PLN – tylko scenariusz referencyjny,
b) od	19,137	do	20,507	mld	PLN	–	scenariusz	referencyjny	+	stopniowalnego	wzrostu,
c) od	29,324	do	30,694	mld	PLN	–	scenariusz	referencyjny	+	wszechstronnego	rozwoju. 
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Tabela	4. Zestawienie założeń do scenariuszy zmian przewidywanych w latach 2021–2030 w energe-
tyce wiatrowej oraz wartość bezpośrednich krajowych korzyści gospodarczych (wzrost PKB)

Wyszczególnienie

Scenariusz

referencyjny
stopniowalnego	

wzrostu
wszechstronnego	

rozwoju

1.  Wpływ postępu technicznego na średni 
koszt inwestycji

bez zmian - 5% - 10%

2.  Udział krajowej produkcji i usług 45% (bez zmian) 55% 60%

3.  Przeciętny koszt inwestycji  
(mln PLN/MWe) w energetyce wiatrowej 
w latach 2021–2030 

6,090  5,785 5,481 

4.  Szacowany przyrost mocy zainstalowanej 
(MWe)

od 3 500  
do 4 000

3 000 6 000

5.  Wartość inwestycji ogółem w mld PLN 
(3 × 4)

od 21,351  
do 24,360

17,355 32,886

6.  Bezpośrednie korzyści krajowe (w mld PLN) 
z realizacji inwestycji w energetyce  
wiatrowej w latach 2021–2030 (5×2)

od 9,592  
do 10,962

 9,545 19,732

7.  Łączne bezpośrednie korzyści krajowe 
(w mld PLN)

od 9,592 
do 10,962

od 19,137 
do 20,507

od 29,324 
do 30,694

Źródło: opracowanie własne.

Należy podkreślić, że korzyści uzyskiwane w realizacji scenariusza referencyjnego będą 
w większości pozorne, ponieważ prawie w całości (w wariancie minimalnym) zostaną one wyko-
rzystane na pokrycie straty (9,317 mln PLN) spowodowanej zaniechaniem inwestycji w energe-
tyce wiatrowej w szczególności w latach 2017–2018. Dopiero realizacja kolejnego scenariusza 
przynosi korzyści rzeczywiste, czyli dodatkową wartość zamówień na krajową produkcję i usługi.

Powyższe zestawienie potencjalnych korzyści wskazuje na dominującą rolę ograniczenia 
odległościowego w rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Może to być przyczynkiem 
do wniosku z najnowszego raportu badawczego (Bukowski, 2020), że otoczenie regulacyjne miało 
największy wpływ na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Dodatkowe	dochody	budżetowe

Jak już stwierdzono powyżej korzyści finansowe powstające w realizacji scenariusza referen-
cyjnego w większości nie tworzą dodatkowych przychodów, ponieważ głównie będą one wyrów-
naniem straty poniesionej przez energetykę wiatrową w okresie kryzysu OZE w Polsce. Podobnie 
można stwierdzić w przypadku dochodów budżetowych i dlatego potencjalne korzyści budżetowe 
zostaną obliczone tylko dla scenariuszy stopniowalnego wzrostu i wszechstronnego rozwoju.
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Tabela	5. Oszacowanie dodatkowych rocznych dochodów budżetowych wynikających ze wzrostu 
inwestycji w lądowej energetyce wiatrowej

Dodatkowe	roczne	 
dochody	budżetowe	(rok)

Scenariusz

stopniowalnego	wzrostu	
(3000	MWe)

wszechstronnego	rozwoju

(6000	MWe)

PON (35 000 PLN/1MWe) 105 000 000,00 210 000 000,00

PIT (18 000 PLN/1MWe)  54 000 000,00 108 000 000,00

CIT (6 250 PLN/1MWe)  18 750 000,00  37 500 000,00

RAZEM	(PLN) 177	750	000,00 355	500	000,00

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych publikowanych przez PSEW.

Jednoroczne dodatkowe dochody budżetowe otrzymane dzięki realizacji scenariusza stopnio-
walnego wzrostu wyniosą 177,750 mln PLN, natomiast w scenariuszu wszechstronnego rozwoju 
ta wartość będzie dwukrotnie wyższa kształtująca się na poziomie 355,500 mln PLN. 

Potencjalne korzyści budżetowe w całym okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych  
(min. 20 lat) wyniosłyby odpowiednio:
a) w scenariuszu stopniowalnego wzrostu: 3,555	mld	PLN,
b) w scenariuszu wszechstronnego rozwoju: 7,110	mld	PLN.

Natomiast w analizowanym okresie (2021–2030), zakładając, że nowo zbudowane elektro-
wnie wiatrowe będą produkowały energię elektryczną średnio przez 5 lat, korzyści budżetowe  
wyniosą:
a) w scenariuszu stopniowalnego wzrostu: 888,750	mln	PLN,
b) w scenariuszu wszechstronnego rozwoju: 1,777	mld	PLN.

* * *
Do kwietnia 2021 roku sytuacja nie uległa zmianie, ponieważ po ubiegłorocznych sierpnio-

wych i wrześniowych protestach górników nowelizacja ustawy odległościowej została zatrzymana 
i nie wiadomo, czy i kiedy będzie wznowiona. Polska nie zrealizowała przyjętego zobowiązania 
15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej w 2020 roku. W nowej dekadzie pojawiły się kolejne 
znacznie trudniejsze wyzwania, którym nasza energetyka nie sprosta bez wykorzystania wiatru na 
lądzie. Tegoroczny stracony sezon inwestycyjny jeszcze nie spowoduje nieodwracalnych skutków, 
ale dalsza zwłoka będzie trudna do odrobienia. 

Autor opracowania jeszcze raz podkreśla, że do obliczenia poniesionych strat i szacowa-
nych potencjalnych korzyści podchodził ostrożnie, starając się jak najwięcej korzystać z da-
nych bezpośrednich, przekazanych przez inwestorów oraz firmy budujące farmy wiatrowe 
na lądzie. Jak się okazało, w sprawach dotyczących krajowych odnawialnych źródeł energii,  
lepiej nie być optymistą. 
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Sprawozdanie	z	Ogólnopolskiej	Konferencji	Naukowej	 
Prawa	Energetycznego	„Energetyka	lokalna”,	 

Poznań,	21	kwietnia	2021	r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa 
Energetycznego pn. „Energetyka lokalna”. Wydarzenie zostało zorganizowane na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Koło Naukowe 
Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej. W skład Rady Naukowej Konferencji weszli dr Piotr 
Lissoń (Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM), prof. dr hab. Bożena Popowska 
(Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM) oraz dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM 
(Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska WPiA UAM). Ze względu na 
panującą sytuację epidemiologiczną konferencja odbyła się w formie zdalnej, za pośrednictwem 
platformy Microsoft Teams. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Tomasz Nieborak, Dziekan Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powitał on wszystkich 
zebranych, a szczególnie zaproszonych Gości oraz referentów. Podziękował organizatorom za 
zaangażowanie w przygotowanie Konferencji oraz wyraził nadzieję na organizację podobnych 
wydarzeń w formie tradycyjnej, w murach Collegium Iuridicum Novum.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele tematyczne. Panel pierwszy, zatytułowany 
„Energetyka lokalna – założenia teoretyczne i praktyka działania”, obejmował wygłoszenie referatu 
wprowadzającego w tematykę konferencji oraz wystąpienia gości specjalnych. Moderatorem tego 
panelu była dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referat wprowadzający wygłosił dr hab. Mariusz Szyrski, Prodziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz adiunkt w Katedrze 
Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW. W czasie wystąpienia zaty-
tułowanego „Energetyka lokalna – rozproszenie rynku energetycznego jako krok w przyszłość”, 
prelegent podkreślał stale rosnącą rolę energetyki lokalnej zarówno w polskim, jak i w europejskim 
systemie energetycznym, a także jej dynamiczny rozwój na przełomie ostatnich lat. M. Szyrski 
zaprezentował własną definicję pojęcia „energetyka lokalna”. Zgodnie z przedstawioną definicją, 
energetyka lokalna to zjawisko polegające na produkcji energii na szczeblu lokalnym, pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł, w interesie lokalnych wspólnot, których celem jest przede wszystkim 
osiągnięcie względnej samodzielności energetycznej – w tym także pośrednio uniezależnienie 
się od dostaw energii. Referent przedstawił szanse i wyzwania, jakie stoją przed młodą jeszcze 
dziedziną energetyki. Wysunął niezwykle interesującą koncepcję konstytucyjnego podmiotowe-
go prawa do energii, na treść którego miałyby się składać: prawo dostępu do energii, prawo do 
korzystania z energii oraz prawo do samodzielnej produkcji energii niezależnie od przedsiębior-
stwa energetycznego. Z wystąpienia wybrzmiały dwie tezy. Po pierwsze, energetyka lokalna nie 
jest jedynie marginalnym wycinkiem systemu energetycznego, ale fundamentem przełomowej 



internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

138 Kinga Kalińska            Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Energetycznego „Energetyka lokalna”

transformacji energetycznej w zmieniającej się Europie. Po drugie, energetyka lokalna jest pew-
ną ideą społeczną o ogromnym potencjale. Referat otworzył pole do szczegółowych rozważań 
podejmowanych przez kolejnych prelegentów.

Gościem specjalnym konferencji była Beata Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 
Jej wystąpienie skupiało się wokół idei Ostrowskiego Rynku Energetycznego. W wystąpieniu 
zatytułowanym „Ostrowski Rynek Energetyczny – coś więcej niż klaster energii” przedstawiła 
ona założenia, funkcjonowanie oraz rolę samorządu lokalnego w innowacyjnym na skalę krajo-
wą projekcie energetyki obywatelskiej. Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) to nazwa własna 
projektu klastra energetycznego, który został zawiązany na terenie powiatu ostrowskiego. Jak 
wskazała, głównym zadaniem ORE jest połączenie lokalnych wytwórców energii elektrycznej z jej 
odbiorcami, w celu zorganizowania pomiędzy nimi bezpośredniego obrotu energią elektryczną, 
z pominięciem spółek handlowych z tradycyjnej zawodowej energetyki. Prezydent Klimek pod-
kreśliła, że elementem, który wyróżnia ten projekt na tle innych klastrów w Polsce jest wykorzy-
stanie własnej sieci elektroenergetycznej, co pozwala zachować pewien stopień niezależności 
w stosunku do systemu krajowego.

Kolejnym gościem specjalnym, a zarazem przedstawicielem praktyki był, Prezes Zarządu 
Wodociągów Słupskich, Andrzej Wójtowicz. Prelegent przedstawił w szczegółowy sposób projekt 
Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Słupskiej Wyspy Bioenergetycznej. Słupski Klaster 
Bioenergetyczny jest oddolnym porozumieniem działających lokalnie podmiotów zajmujących się 
wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. 
Z kolei Słupska Wyspa Bioenergetyczna stanowi grupę powiązanych ze sobą projektów z zakre-
su energetyki rozproszonej, których celem jest powołanie społeczności energetycznej, tworzącej 
wspólny rynek usług energetycznych i wykorzystującej lokalne źródła energii odnawialnej. Wśród 
celów strategicznych omawianych projektów A. Wójtowicz wskazał m.in. niższy koszt energii 
u odbiorcy końcowego, poprawę ekonomiki wytwarzania energii z OZE, zmniejszenie emisyjności 
gospodarki lokalnej, a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym.

Panel drugi poświęcony został rozważaniom teoretycznoprawnym. Moderatorem panelu 
drugiego pt. „Rola energetyki lokalnej w systemie energetycznym” był dr Piotr Lissoń (Zakład 
Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM).

Jako pierwszy wystąpił dr hab. Tomasz Długosz, prof. UJ (Katedra Publicznego Prawa 
Gospodarczego i Polityki Gospodarczej WPiA UJ). Profesor Długosz zajął się tematem społeczno-
ści energetycznych w rozumieniu prawa unijnego, a mianowicie dyrektywy 2018/2001 (dyrektywa 
RED II)1 i dyrektywy 2019/944 (dyrektywa IEMD)2 jako form energetyki obywatelskiej. Wskazał 
on, że w treści pierwszej z przywołanych dyrektyw mowa jest o społeczności energetycznej dzia-
łającej w zakresie energii odnawialnej, natomiast na gruncie dyrektywy IEMD występuje termin 
obywatelska społeczność energetyczna. Formy te wykazują zarówno pewne podobieństwa, jak 
i różnice. Podczas wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na funkcje regulacji unijnych dotyczących 
społeczności energetycznych. Wskazał, iż z jednej strony regulacje te służą harmonizacji inicjatyw 
obywatelskich w Europie, z drugiej zaś – pozostawiają państwom członkowskim szeroki zakres 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, str. 82 z późn. zm.).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elek-
trycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 158, str. 125).
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swobody. Mając na uwadze fakt, iż wdrożenie przepisów unijnych do polskiego porządku praw-
nego nie jest zadaniem łatwym, referent wyraził swoją obawę przed wprowadzeniem regulacji, 
które w rzeczywistości utrudnią rozwój energetyki obywatelskiej i zdestabilizują funkcjonowanie 
sektorów energetyki sieciowej.

Kolejną referentką była dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE (Katedra Prawa i Ubezpieczeń, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Profesor Czarnecka skupiła się na aspekcie podmiotowym 
energetyki lokalnej, traktując o prosumentach energii odnawialnej. Poza omówieniem klasycznej, 
znanej z ustawy o OZE3, instytucji prosumenta energii odnawialnej, prelegentka przybliżyła ideę 
wprowadzenia do polskiego systemu prawnego kategorii prosumenta zbiorowego oraz prosu-
menta wirtualnego. Podkreśliła, iż ze względu na obowiązujące regulacje prosumentami energii 
odnawialnej są głównie osoby zamieszkujące na wsiach. Jej zdaniem, mieszkańcy miast często 
nie mają możliwości zainwestowania choćby we własną instalację fotowoltaiczną. Wprowadzenie 
kategorii prosumenta zbiorowego pozwoliłoby mieszkańcom budynków wielorodzinnych skorzy-
stać z systemu prosumenckiego. Z kolei celem wprowadzenia instytucji prosumenta wirtualnego 
jest eksploatacja instalacji OZE całkowicie oddalonej od punktu przyłączenia danego odbiorcy. 
To właśnie idea wprowadzania kategorii prosumenta wirtualnego wywołała najwięcej emocji i była 
tematem ożywionej dyskusji w dalszej części konferencji.

Wśród referentów znalazł się także dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM (Katedra Prawa 
Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM), którzy przybliżył słuchaczom tema-
tykę współdziałania jednostki samorządu terytorialnego z operatorem systemu dystrybucyjnego 
w ramach budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. Podczas wystąpienia prelegent 
przedstawił mechanizm tworzenia ogólnodostępnych stacji ładowania, opierając się na analizie 
stosownych przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych4. Zgodnie z obo-
wiązującą regulacją w przypadku niewystarczającej liczby punktów ładowania wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta sporządza plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. 
Plan określa liczbę i lokalizację planowanych ogólnodostępnych stacji ładowania z liczbą plano-
wanych do zainstalowania w nich punktów ładowania oraz proponowany harmonogram budowy 
tych stacji. Prelegent podkreślił, że operator systemu dystrybucyjnego, właściwy ze względu na 
lokalizację ogólnodostępnej stacji ładowania wskazanej w planie, jest zobowiązany wybudować 
taką stację. Profesor Pokrzywniak zwrócił uwagę na fakt, iż w projekcie ustawy o zmianie usta-
wy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw nie przewidziano 
budowy stacji ładowania przez OSD w gminach, które mają ich za mało. Planowana nowelizacja 
zmierza zatem do wygaszenia mechanizmu awaryjnego oraz wyzbycia się przez OSD własności 
ogólnodostępnych stacji ładowania.

Panel drugi zwieńczyło wystąpienie dr. Macieja M. Sokołowskiego (Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet w Tokio), który wygłosił referat pt. „Lokalnie a jednak globalnie: model regulacyjny 
energetyki obywatelskiej”. Doktor Sokołowski zwrócił uwagę na podobieństwo form energetyki 
obywatelskiej w krajach Unii Europejskiej i skonfrontował je z perspektywą japońską. Przedstawił 
dane statystyczne, zgodnie z którymi w 2016 r. w Japonii istniało ok. 1000 instalacji energetycz-
nych należących do różnego rodzaju społeczności. Większość z nich była napędzana energią 

3 Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021, poz. 610).
4 Ustawa z dnia 11.01.2018 r. – Elektromobilność i paliwa alternatywne (Dz. U. 2021, poz. 110).
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słoneczną. Zaznaczył on, że obecnie prekursorem ruchu społeczności energetycznych w Japonii 
jest Miyama Smart Energy, która nie tylko sprzedaje energię mieszkańcom Miyama City, lecz także 
promuje domowy system zarządzania energią, który monitoruje zużycie energii elektrycznej. Jest 
to jeden z wielu zaprezentowanych podczas wystąpienia przykładów społeczności energetycz-
nych, które są częścią japońskiego sektora energetycznego.

Wystąpienia prelegentów podsumowała dyskusja, która w przeważającej części dotyczyła 
prosumenta wirtualnego. Podkreślano korzyści płynące z wprowadzenia wspomnianego rozwią-
zania do polskiego porządku prawnego oraz przytoczono przykłady funkcjonowania tej instytucji 
w innych państwach. Pochylono się także nad rozgraniczeniem pojęć „energetyka obywatelska” 
oraz „energetyka lokalna”.

Moderatorem ostatniego panelu, zatytułowanego „Wybrane zagadnienia energetyki lokalnej”, 
była Kinga Kalińska (Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej WPiA UAM). 
W ramach tego panelu wystąpili: mgr Tomasz Marzec („Perspektywy rozwoju spółdzielni ener-
getycznych w Polsce – ocena regulacji prawnych”), Karolina Chról („Klastry energii jako sposób 
realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego”), mgr Dagmara Dragan („Bariery prawne w rozwoju 
klastrów energii w Polsce”), Justyna Kanas („Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wparcia dla 
OZE jako fundament energetyki rozproszonej”), Bartłomiej Kupiec („Społeczności energetyczne 
jako instrumenty polityki energetycznej Unii Europejskiej – analiza prawno-porównawcza”), Łukasz 
Jastrzębski i Marlena Stawujak („Demokracja energetyczna a przyszłość energetyczna Polski”), 
mgr Krzysztof Szczęśniak („Możliwość wdrożenia umów cPPA jako instrumentu promowania ener-
getyki lokalnej”) oraz mgr Jakub Plebański („Czy obecnie obowiązujące regulacje dotyczące linii 
bezpośredniej hamują rozwój energetyki lokalnej?”). Ostatnią część konferencji urozmaicił referat 
pt. „(Obywatelskie) spółdzielnie energetyczne w Niemczech”, który został wygłoszony przez Ass. 
jur. Evę-Marię Thierjung z Westfälische Wilhelms-Universität w Münster.

Podsumowując, w konferencji udział wzięło 17 prelegentów z ośrodków akademickich w ca-
łej Polsce. Wystąpili przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz oczywiście Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki łączności z przedstawicielem Uniwersytetu w Tokio 
oraz przedstawicielką Uniwersytetu w Münster, konferencja zyskała szerszy zasięg geograficzny.

Tematyka konferencji wpisała się w niezwykle ważny obecnie temat, jakim jest stale rosnąca 
rola energetyki lokalnej. Sektor energetyczny podlega dynamicznym zmianom, które pozwalają 
na odchodzenie od struktur wielkoskalowych na rzecz systemów rozproszonych, wykorzystują-
cych naturalne źródła energii. W przyszłości możemy się spodziewać dalszego dynamicznego 
wzrostu udziału lokalnych i odnawialnych źródeł energii zarówno w krajowym, jak i europejskim 
miksie energetycznym.

Kinga	Kalińska
Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
knpers@gmail.com
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ARTICLES

Dariusz	Michalski,	Paweł	Hawranek, Financing the green revolution through power purchase 
agreements (PPAs)
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Climate risk accelerates the green transformation
III. Financial market of the green transformation
IV. The characteristics of PPAs
V. Regulatory conditions for PPAs
VI. Final remarks
Summary:	The article discusses important issues related to financing investments in renewable 
energy with the use of power purchase agreements (PPAs). Further development of green 
energy should be expected and will be closely related to the development of green finance. The 
attractiveness of energy from renewable sources results from forecasts regarding the increase 
in the competitiveness of renewable energy in comparison to electricity from conventional power 
plants burning fossil fuels. The authors also indicate the increasing significance of the climate 
risk, which becomes an impulse for the development of green finance, creating instruments for 
responding to this risk.
As a result of lowering investment costs, renewable energy sources (RES) are becoming the 
cheapest way to develop generation capacity in the global power industry. As a result, on many 
markets, the purchase of renewable energy for the needs of large industrial plants is competitive 
in comparison to the traditional power industry. The purchase of electricity from RES makes also 
possible to protect against price fluctuations caused not only by changes in the prices of fossil fuels, 
but also by greenhouse gas emission allowances, or the impact on energy prices of the climate 
change protection policy. Since the production of electricity is not the core activity of industrial plants, 
it is difficult to obtain positive decisions of owners to invest in renewable energy. Hence, the use 
of PPA instruments, that are not related to direct capital investments and the construction of fixed 
assets, is becoming popular. Importantly, PPAs ensure the liquidity of the market risk hedging in 
the long run, much longer than the liquidity of the futures market. That is why the article discusses 
the specificity of various types of PPAs and the risks associated with them.
Key	words: RES, PPA, power market, climate risk, risk, green finance 
JEL: K23, K32, D53, G15



142

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2021, nr 2(10)        www.ikar.wz.uw.edu.pl

Contents, Summaries and Key Words 142

Tomasz	Marzec, Legal perspectives on the development of energy cooperatives in Poland
Table	of	contents:
I. A global perspective on energy cooperatives
II. Proposals for incorporating energy cooperatives into Polish law
III. Energy cooperative – legal definition
IV. Assessment of the relevant law
V. Summary
Summary:	In 2016, the Polish legal system received a legal definition of an energy cooperative. 
The aim of an energy cooperative is to generate renewable energy solely for the needs of the 
energy cooperative and its members. Author presents how energy cooperatives contribute to 
energy transformation in selected EU membrs, in order to analise legal perspectives in Polish 
law. The Polish Act on Renewable Energy Sources the legal requirements that must be met in 
order to register the energy cooperative. The dedicated support system (a scheme for prosumers 
to balance their energy consumption) is only available to registered energy cooperatives. There 
is currently no energy cooperative registered in Poland. In this light, the aim of this paper is to 
present the obstacles that prevent the formation of energy cooperatives in Poland and to formulate 
proposals to resolve them.
Key	words:	energy cooperatives, cooperative law, renewable energy law, community energy, 
renewable energy community
JEL: K32

Eva-Maria	Thierjung, (Citizen-driven) renewable energy cooperatives in Germany
Table	of	contents:	
I. Introduction
II. The status quo in the historical context of the cooperative idea in Germany
III. The legal nature of cooperatives in Germany and their internal structure
IV. Energy cooperatives in Germany and the energy transformation
V. Summary
Summary:	The subject of this article is the role of energy cooperatives, especially citizen-driven 
energy cooperatives, in the context of Germany’s energy transition (so-called Energiewende).
In the first place, this article develops a precise definition of the term energy transition, followed 
by a short presentation of the current situation of energy cooperatives, embedded in the historical 
background of cooperatives. This is followed by an outline of the current legal framework for energy 
cooperatives in Germany as well as their internal operating structures, based on the so-called 
cooperative principles. Thereby, the author points out the direct link between these principles and 
the positive development of energy cooperatives in Germany, emphasizing their social dimension. 
What follows is a presentation of the possible ways to categorize energy cooperatives, and a more 
detailed description of the three forms of energy cooperatives most common in Germany. The 
article concludes with an evaluation of the socio-economic potential of these communities.
Key	words:	energy transition in Germany, (citizen-driven) energy cooperatives in Germany
JEL:	K32
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Krzysztof	Szczęśniak, About the implementation of corporate power purchase agreements 
(CPPAs) as an instrument to promote local energy
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Local energy – meaning and main determinants
III. The concept of CPPAs
IV. The use of a distribution network
V. Possibility of participation in the renewable energy sources (RES) support system
VI. Concession obligation for the generation and sales of electricity
VII. Summary
Summary:	The aim of this article is to verify the hypothesis about the possibility of using corporate 
power purchase agreements (CPPAs) as an instrument for promoting local energy. The Author 
undertakes to define this concept and to introduce the most important features of such a market 
model. Presented next are the most important legal barriers which result in the limited impact of 
CPPAs on promoting locating energy generation sources in close proximity to the recipients. The 
considerations will relate to both the CPPA option of a bilateral agreement – only between the 
generator and the final customer, and a trilateral agreement – with the participation of the energy 
supply company. As a result of the analysis, the Author puts forward a thesis about the limited 
influence of this institution on promoting local energy.
Key	words:	CPPA, PPA, renewables power purchase agreement, local energy, distributed energy, 
sale of energy, renewable energy sources
JEL: K230

Dagmara	Dragan, Hydrogen law – evaluation of selected legislative plans
Table	of	contents:
I. Introduction
II. Production and use of hydrogen in Poland – current state
III. Polish Hydrogen Strategy
IV. Hydrogen Law
V. Polish definition of hydrogen
VI. Hydrogen and the Energy Law Act
VII. Hydrogen infrastructure in the transport sector
VIII. Summary
Summary:	On 14 January 2021, the Polish Ministry of Climate and Environment published 
Poland’s draft Hydrogen Strategy, which identifies the creation of a stable regulatory environment 
as one of the main tasks for the development of a hydrogen economy in Poland. In order 
to accomplish this task, the Polish government announced the preparation of the Hydrogen 
Law Act, which is to regulate the operation of the hydrogen market in a comprehensive 
manner. The strategy also lists and briefly describes several areas that will be covered by 
the Hydrogen Law Act. This article aims to present these areas and assess the proposed 
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legislative changes, both in terms of their impact on the development of a hydrogen economy 
in Poland, and their consistency with the plans of the European Commission presented  
in July 2020.
Key	words:	hydrogen; Polish Hydrogen Strategy; Hydrogen Law; renewable gases; green 
hydrogen; hydrogen economy
JEL: K23

Paweł	Hawranek,	Dariusz	Michalski,	Daniel	Borkowski, Regulatory conditions for algorithmic 
trading (AT) from the perspective of the energy market in Poland 
Table	of	contents:
I. Introduction
II. The world of algorithms. General perspective
III. Algorithmic trading
IV. The world of algorithms in the energy market
V. Regulations of algorithmic trading in Directive MiFID II 
VI. Regulatory conditions for high-frequency algorithmic trading (HFT)
VII. Final remarks
Summary:	The development of the integration of the European energy market and the development 
of renewable energy sources (RES) contribute to the increased complexity of trade, price 
volatility and the speed of concluding transactions. This creates both risks and opportunities for 
companies trading in this market. The complexity of the market is particularly important, both 
from the perspective of the integration of regional markets in Europe, and the shift of volatility 
and liquidity to spot and intraday markets. This requires a new approach to trading, where 
the speed of placing orders and analyzing the emerging trading options, while ensuring risk 
protection, becomes critical to the success of the trading activity. Algorithmic trading (AT) supports 
the use of emerging opportunities, making it possible to trade constantly during market hours, 
considering many different decision variants at the same time, much faster than what traders 
can do. Moreover, AT also enables simultaneous management of a high number of transactions 
and more effective position management, because computers can quickly analyze all available 
data in real time, taking into account the situation in all markets available to AT, considering 
opportunities, trends and potential risks in energy markets around the world. Computers can 
immediately generate trades based on these analyzes, generating profits at a speed and frequency 
impossible to achieve by traders. However, the techniques of algorithmic trading and high-frequency 
algorithmic trading (HFT) introduce a number of additional regulatory conditions, not only ex ante 
– requiring the examination of the legal conditions of AT and HFT, but also ex post – regulatory 
obligations related to transactions concluded within AT and HFT. These conditions are presented  
in the article.
Key	words: algorithmic trading, high frequency trading, power market, energy, renewable energy 
sources, risk
JEL: K23, K32, D53
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Jarosław	Greeser, Cybersecurity rules of the energy sector in light of the draft NIS 2 Directive
Table	of	Contents:
I. Introduction
II. Current regulations of the energy sector in the field of cybersecurity
III. Planned legislative changes
 1. Obligations of key entities and significant entities
 2. Obligations of other entities
IV. Summary
Summary:	The development of energy sector is interdepended with the growth of information 
and communications technology (ICT). Implementation of ICT allows for the creation of more 
efficient energy generation and management systems and is crucial for to transition to renewable 
energy sources energy system, which is one of the main goals of the EU. Simultaneously, the 
implementation of ICT poses challenges related to security of its application, which is directly 
linked with the spectrum of risks stemming from the use of the internet. This subject matter 
attracted the lawmaker’s attention, who has taken some measures aimed at increasing the level 
of cybersecurity in the EU Member States. This paper analyses and assesses these actions. It 
is divided into four parts. The first one is devoted to presentation of the issue of energy sector’s 
cybersecurity in the context of EU polices. The next part constitutes the description of currently 
binding regulations in this field, with particular focus on the Cybersecurity Act and Directive 
2016/1148, called also the NIS Directive. The third chapter contains the analysis of the prosed 
changes included in the European Commission’s proposal for a directive replacing the NIS directive, 
referred to as the proposal for a NIS 2 directive. The last part comprises a summary and assessment  
of EC proposals. 
Key	words: cybersecurity, energy sector, NIS 2, essential entities, important entities
JEL: K20, K32

Marcin	Wysocki, The principle of no instructions to the President of the UKE and the obligation 
to reconcile certain decisions with the President of the URE and the President of the UTK
Table	of	Contents:
I. Introduction
II. Independence of the President of UKE in performing tasks under UE law – the principle of 

no instruction
III. Decisions of the President of UKE which are subject to cooperation with the President of the 

URE and the President of the UTK
IV. Obligation to consult and reconcile in the context of the principle of no instruction 
V. Summary
Summary:	The European Electronic Communications Code strengthens the independence 
of national regulatory authorities by providing a general guarantee that can be defined by the 
principle of no instruction. This rule to large extent determines the nature of the cooperation 
of the President of the UKE with other national public administration authorities in the exercise 
of his powers under EU law. The article focuses on the very important for the development of 
modern telecommunications networks issue of cooperation of the President of the UKE with 
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the President of the URE and the President of the UTK in matters related to access to technical 
infrastructure and compliance of legal provisions in this area in the context of the principle of  
no instruction.
Key	words: European Electronic Communications Code; The President of UKE; independence; 
instruction; reconciliation; opinion.
JEL:	K23

REVIEWS	OF	LAW	AND	JURISDICTION

Konrad	Zawodziński, Order to cease lignite mining at the Turów mine imposed by way of interim 
measures indicated in Case C-121/21 R (order of the Vice-President of the Court of Justice 
of 21 May 2021)
Table	of	contents:
I. Introduction 
II. Fundamentals of interim judicial protection in cases pending before the Court of Justice 
III. Specifics of interim measures in actions for infringement 
IV. Summary
Summary:	By order of 21 May 2021 in case C-121/21 R, the Vice-President of the Court of Justice 
ordered the cessation of lignite mining at the Turów mine. The ruling came in a case arising from 
action for infringement initiated by the Czech Republic against the Republic of Poland. The case 
illustrates the Court’s approach to assessing the credibility of a complaint and the urgency of 
injunctive relief. While there is no doubt about the possibility of providing interim legal protection 
in actions for infringement, there are reservations about the fact that the measure imposed by the 
Court of Justice goes beyond the permitted content of the judgment concluding the proceedings.
Key	words: interim measures, conferral principle, action for infringement, Court of Justice of the 
European Union, EU litigation.
JEL: K41

Andrzej	Cylwik, Economic Analysis of the Effects of the Introduction of Poland’s so-called 
‘Distance Law’ and the Benefits of the Planned Change in Polish Legislation on the Development 
of Onshore Wind Energy 
Table	of	Contents:
I. Introduction
II. Characteristics of the main changes in the Polish national renewable energy industry between 

2010 and 2020.
III. Effects of the inhibition of onshore wind energy development in Poland between 2017 and 2020.
IV. Estimating the benefits of resuming domestic wind energy development between 2021 

and 2030.
V. Final conclusions
Summary:	The purpose of the economic analysis presented was: (1) calculating the losses 
caused by the introduction of the so-called Distance Law and inhibition of the development of 
domestic onshore wind energy; estimating the potential for domestic onshore wind energy growth, 
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following a reasonable amendment to this law, which was planned for early in the fourth quarter 
of 2020. The author has attempted to gather as much source data as possible obtained directly 
from wind farm investors and developers, as well as internal cost and financial findings of the 
Polish Wind Energy Association.  According to conservative calculations, the slowdown of wind 
power in 2017–2019 resulted in a reduction of investment projects by 3400 MWe, which in turn 
reduced potential demand and ultimately resulted in a loss of 9.317 billion PLN. The expected 
resumption of domestic onshore wind development between 2021 and 2030 was estimated under 
three scenarios: (1) reference – no changes to the Distance Law, (2) gradual growth – assumes an 
amendment to the law and a moderate rate of new investment, (3) comprehensive development – 
assumes the amendment of the law and acceleration of new investments. In the reference scenario, 
investments locked in during the crisis period (2017-2019) would be realized between 2021 and 
2025, but onshore wind growth would be extinguished in the second half of this decade.  In the 
gradual growth scenario, the additional increase in installed capacity will amount to 3,000 MWe, 
which would generate 9.545 billion PLN of direct domestic economic benefits (GDP growth). In the 
comprehensive development scenario, the additional installed capacity would be twice as large 
(6,000 MWe), and the GDP growth would amount to 19.732 billion PLN. In conclusion, the author 
points out that further delays in unblocking the development of onshore wind energy in Poland 
pose a real threat to the completion of national goals in terms of the EU climate and energy policy. 
Keywords:	Amendment of the Distance Law, removal of the restriction on onshore wind energy 
development, RES crisis in 2017-2019, losses caused by wind energy inhibition, scenarios for 
resumption of wind energy development in 2021–2030, estimation of direct benefits from the 
expected resumption of wind energy development. 
JEL:	K32
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