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Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” – nowa inicjatywa 
w dziedzinie unijnej polityki energetycznej

The “Clean Energy for all Europeans” – a new proposal in the field of EU 
energy policy: The “Clean Energy for all Europeans” package (so called “winter 
package”) presented by the European Commission in November 2016 aims at 
reforming some of the central pieces of EU energy legislation. New measures 
proposed are to increase energy efficiency, boost renewable energy usage, re‑
form the European energy market, introduce new governance measures for the 
Energy Union, and support clean energy innovation. This article gives an over‑
view of the package and presents some initial thoughts on its significance for 
the Polish energy policy and energy market transformation.
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Wstęp

W listopadzie 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę le-
gislacyjną „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, potocznie okre-
ślaną jako pakiet zimowy1. To jeden z największych i najbardziej złożonych 
projektów Komisji w ostatnich latach. Składa się na niego osiem wniosków 
legislacyjnych (projektów dyrektyw i rozporządzeń) oraz towarzyszące im 

1 Pełna lista dokumentów wchodzących w skład pakietu zimowego stanowi załącz-
nik umieszczony na końcu artykułu.
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dokumenty analityczne, planistyczne i programowe. Jednym z głównych 
zamierzeń pakietu zimowego jest ściślejsze zintegrowanie polityki ener-
getycznej i klimatycznej, umożliwiające realizację celów klimatycznych za 
pośrednictwem środków z zakresu polityki energetycznej. Służyć ma temu 
szeroki zestaw instrumentów odwołujących się do zasad funkcjonowania 
unijnego rynku energii. Pakiet zimowy przewiduje między innymi:

• wprowadzenie nowych zasad organizacji i funkcjonowania rynku 
energii, 

• wdrażanie krajowych zintegrowanych planów klimatyczno-energe-
tycznych, 

• wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku energii, 
• szybszy rozwój energetyki odnawialnej,
• poprawę efektywności energetycznej europejskiej gospodarki, 
• stymulowanie badań i innowacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. 

Te założenia sprawiają, że pakiet zimowy będzie głęboko oddziaływać 
na polityki energetyczne realizowane we wszystkich państwach człon-
kowskich. Zaproponowana reforma ma przyspieszyć przebudowę modelu 
tradycyjnej energetyki, ułatwić odejście od scentralizowanej wielkoskalo-
wej produkcji energii i zapewnić wzrost znaczenia źródeł rozproszonych, 
a także pozwolić na utrzymanie pozycji światowego lidera na polu energii 
odnawialnej. Jednocześnie Komisja wskazuje, że potrzebne będzie pod-
jęcie działań służących ograniczeniu negatywnych skutków społeczno-
-ekonomicznych w regionach uzależnionych od węgla i wysokoemisyj-
nych działów gospodarki. Skuteczne wdrożenie pakietu będzie wymagać 
wszechstronnego zaangażowania interesariuszy, w tym władz lokalnych, 
przedsiębiorstw, partnerów społecznych i inwestorów.

Warto podkreślić, że w pakiecie zimowym nie wyznacza się nowych ce-
lów klimatycznych2. Wiążące pozostają zobowiązania przyjęte przez Radę 
Europejską w październiku 2014 r., czyli przede wszystkim ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40% w stosunku do poziomu 
z 1990 r. Pakiet zimowy ma stworzyć warunki, które ułatwią rzeczywiste 
i efektywne wypełnienie tych zobowiązań.

Celem niniejszej analizy jest przedstawienie szerszego tła i kontekstu 
pakietu zimowego oraz omówienie jego głównych składowych, zwłasz-
cza tych elementów, które są najważniejsze z punktu widzenia ochrony 
klimatu. Szczególna uwaga poświęcona zostanie problematyce tworzenia 

2 Odstępstwem od tej zasady jest jedynie propozycja zwiększenia ogólnounijnego 
celu w zakresie podniesienia efektywności energetycznej do 2030 r. (z 27% do 30%).
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zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, które będą 
stanowić całkowicie nowy instrument europejskiej polityki energetycznej 
i mają odgrywać kluczową rolę w harmonizacji działań państw członkow-
skich i realizacji celów ogólnounijnych, m.in. w takich kwestiach, jak ogra-
niczanie emisji, rozwój energetyki odnawialnej oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego.

Kontekst pakietu zimowego – cele i tło polityczne 

Ostatnia dekada to czas intensywnej działalności prawodawczej UE 
zarówno w obszarze energii, jak i ochrony klimatu. Obok już wdrażanych 
unijnych regulacji, takich jak np. trzeci pakiet energetyczny3 czy pakiet 
klimatyczno-energetyczny4, podejmowane są nowe inicjatywy, m.in. re-
forma europejskiego systemu handlu emisjami czy wdrażanie zobowiązań 
dotyczących ograniczania emisji w sektorach non-ETS5. Pakiet zimowy 
jest komplementarny w stosunku do tych działań. Jak podkreśla Komisja, 
zaproponowane w nim środki mają przede wszystkim umożliwić budowę 
i operacjonalizację unii energetycznej. Warto zatem przypomnieć założenia 
tego projektu.

Idea powołania unii energetycznej została przedstawiona przez Polskę 
wiosną 2014 r. Miała ona na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego, w szczególności uodpornienie państw członkowskich na zagrożenia 
wynikające z dominującej pozycji Rosji jako dostawcy surowców energetycz-

3 Tzw. trzeci pakiet energetyczny to przyjęty w 2009 r. zestaw dyrektyw i rozporzą-
dzeń, których celem jest liberalizacja rynku energii, w tym m.in. oddzielenie działal-
ności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, 
upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych oraz wzmocnienie praw kon-
sumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/
wspolpraca-miedzynarod/trzeci-pakiet-energety [dostęp: 15 września 2017 r.].

4 Pakiet klimatyczno-energetyczny (określany często jako pakiet „3x20”) jest zbio-
rem przepisów mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pakiet został 
przyjęty w 2008 r. Regulacje pakietu obejmują kwestie ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszeniu efektywności 
energetycznej, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_pl [dostęp: 15 wrześ-
nia 2017 r.].

5 Jest to część krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie są objęte systemem 
ETS (ang. Emission Trading Scheme, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cie-
plarnianych). Do emisji non-ETS zalicza się następujące sektory: transport, rolnictwo, 
odpady, emisje przemysłowe poza ETS oraz sektor komunalno-bytowy z budynkami, 
małymi źródłami, gospodarstwami domowymi, usługami itp., http://www.kobize.pl/pl/
article/non-ets/id/337/informacja-ogolna [dostęp: 15 września 2017 r.].
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nych. Polska propozycja zakładała m.in. wzmocnienie mechanizmów soli-
darnościowych i zwiększenie roli UE w negocjacjach przy zakupie surowców 
energetycznych. W toku prac na forum europejskim koncepcja ta uległa jed-
nak znacznemu przemodelowaniu – na wyrazistości straciły środki służące 
koordynacji działań z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, w zamian roz-
szerzone zostały te aspekty, które nawiązują do polityki ochrony klimatu. Ten 
drugi nurt nabrał znaczenia zwłaszcza w trakcie przegotowań do paryskiego 
szczytu klimatycznego (listopad 2015 r.), podczas którego UE potwierdziła 
swoje zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 
2030 r. Ostatecznie „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej”6 
wytycza trzy długofalowe priorytety unijnej polityki energetycznej: bezpie-
czeństwo dostaw, konkurencyjność rynku oraz zrównoważony model ener-
getyki. Strategia opiera się na ramach klimatyczno-energetycznych do roku 
2030 i na strategii bezpieczeństwa energetycznego z 2014 r., łącząc różne dzie-
dziny polityki w jedną spójną całość. Centralne miejsce zajmuje w niej pięć 
powiązanych wzajemnie kwestii stanowiących tzw. osie unii energetycznej.

• Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako uodpornienie UE 
na zewnętrzne kryzysy energetyczne i zmniejszenie zależności od 
importu paliw. Proponowane działania mają doprowadzić do dy-
wersyfikacji dostaw (pod kątem źródeł, dostawców i tras). Mają też 
skłonić państwa członkowskie i przemysł energetyczny do współ-
pracy służącej bezpieczeństwu dostaw. Ponadto mają zwiększyć 
przejrzystość umów kupna nośników energii od państw spoza UE.

• Wewnętrzny rynek energii obejmujący takie priorytety, jak lep-
sze połączenia międzysystemowe, pełne wdrożenie i egzekwowa-
nie obecnych przepisów energetycznych, lepsza współpraca państw 
członkowskich w kształtowaniu polityk energetycznych, a dla oby-
wateli – łatwiejszy wybór dostawców energii.

• Efektywność energetyczna ma być podstawowym sposobem 
zmniejszania zapotrzebowania na energię. Istotne będą zwłaszcza: 
poprawa efektywności energetycznej w budownictwie (m.in. dzięki 
lepszym systemom ogrzewania i chłodzenia) oraz efektywność emi-
syjno-paliwowa transportu. 

• Dekarbonizacja gospodarki – punktem wyjścia są cele polityki kli-
matycznej UE (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co naj-

6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej po-
lityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 080.
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mniej 40% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 1990). Ograniczanie 
emisji dokonywać się będzie zarówno w przemyśle objętym unijnym 
systemem handlu emisjami, jak i w sektorach non-ETS. Środkiem 
służącym dekarbonizacji ma być rozwój energetyki odnawialnej, 
dzięki któremu Unia stanie się światowym liderem w wykorzystaniu 
technologii odnawialnych źródeł energii (OZE).

• Badania naukowe, innowacje i konkurencyjność – warunkiem 
powodzenia unii energetycznej jest odpowiednie ukierunkowanie 
badań i innowacyjnych prac wdrożeniowych (m.in. w takich dzie-
dzinach, jak inteligentne sieci przesyłowe, ekomobilność, zrównowa-
żona energia). Nowe podejście do badań i innowacji energetycznych 
ma się opierać na programie „Horyzont 2020”7 i ma przyspieszyć 
transformację systemów energetycznych.

Pakiet zimowy dotyczy zatem kwestii, które nie tylko mają olbrzymie 
znaczenie gospodarcze8, ale również jawią się jako jeden z kluczowych 
punktów unijnej agendy politycznej. Transformacja energetyczna i budo-
wa gospodarki niskoemisyjnej mają być w zamyśle modelowym projektem 
współpracy europejskiej dowodzącym siły i witalności idei europejskiej 
w okresie istotnych napięć między członkami wspólnoty i narastających 
tendencji dezintegracyjnych. Dlatego też unia energetyczna, rozumiana 
jako projekt integrujący zarówno kwestie bezpieczeństwa energetycznego, 
jak i sprawy polityki środowiskowej i gospodarczej, stała się jednym z po-
litycznych priorytetów Komisji Europejskiej. Stanowi filar „Europejskiej 
strategii dla wzrostu i zatrudnienia” (tzw. plan Junckera), wielkiego progra-
mu inwestycyjnego, który ma zwiększyć transfer środków do ważnych, per-
spektywicznych obszarów europejskiej gospodarki. Ma współgrać z innymi 
inicjatywami przewodnimi, takimi jak jednolity rynek cyfrowy czy unia 
rynków kapitałowych. Takie wspólne podejście ma tworzyć koło zamacho-
we dla modernizacji europejskiej gospodarki, a w efekcie zapewnić dodat-
kowe miejsca pracy wysokiej jakości i nowe źródła wzrostu PKB. Komisja 
Europejska prognozuje, że pakiet zimowy przyczyni się do uruchomienia 

7 Horyzont 2020 to wieloletni ramowy program Unii Europejskiej w dziedzinie ba-
dań naukowych i innowacji, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/hori-
zon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf [dostęp: 15 września 2017 r.].

8 Sektor energetyczny w UE zatrudnia ponad 2,2 mln osób w ponad 90 tys. przed-
siębiorstwach. Powiązany z nim wyspecjalizowany przemysł stanowi jedną z europej-
skich inteligentnych specjalizacji, zwłaszcza w takich dziedzinach jak produkty i usługi 
związane z rynkiem OZE i efektywnością energetyczną. Ceny energii mają bezpośredni 
wpływ na konkurencyjność całej gospodarki i poziom życia mieszkańców. 
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dodatkowych publicznych i prywatnych inwestycji w wysokości do 177 mld 
euro rocznie, począwszy od 2021 r., co w ciągu następnego dziesięciolecia 
doprowadzi do dodatkowego wzrostu unijnego PKB o blisko 1% i do po-
wstania 900 tys. nowych miejsc pracy.

Analizując zaproponowane w pakiecie zimowym rozwiązania, war-
to dostrzec ich szerszy kontekst, związany z długofalowymi przemianami 
w branży energetycznej. Dokonują się one nie tylko w Europie, ale i na in-
nych rozwiniętych rynkach. Odchodzi tradycyjny model funkcjonowania 
sektora elektroenergetycznego, który został ukształtowany w połowie ubie-
głego stulecia. Energetyka była wówczas silnie scentralizowana, a o inwe-
stycjach w nowe moce produkcyjne przesądzały przede wszystkim decyzje 
polityczne, a nie mechanizmy rynkowe. Ceny prądu ustalane były przez 
państwo, zaś obrót energią elektryczną był ograniczony niemal wyłącznie 
do kraju jej wytworzenia. Ukształtowane w takich warunkach koncerny 
energetyczne stawały się olbrzymimi przedsiębiorstwami, dla których je-
dynym przedmiotem działalności było wytwarzanie prądu. W związku ze 
stale rosnącym zapotrzebowaniem nie musiały troszczyć się o jego zbyt ani 
konkurować o klientów. Wielkie elektrownie lokalizowano w sąsiedztwie 
złóż surowców, często w znacznym oddaleniu od miast i centrów przemy-
słowych, które były głównymi odbiorcami energii (w Polsce przykładami 
takich inwestycji są elektrownia Turów w Bogatyni i elektrownia w Bełcha-
towie). W ostatnich dwu dekadach ten tradycyjny model energetyki zaczął 
ulegać erozji. Sektor zmienia się zarówno pod wpływem przedefiniowania 
priorytetów politycznych, jak i za sprawą nowych technologii, które po-
zwalają na zastosowanie alternatywnych rozwiązań systemowych. Istotną 
rolę w tym procesie odgrywają działania regulacyjne, stymulowane przez 
politykę klimatyczną. Stawia ona za cel radykalne zmniejszenie emisji CO2 
do 2050 r., ale jednocześnie wychodzi z założenia, że transformacja energe-
tyki jest konieczna, by stawić czoła wyzwaniom wynikającym z ograniczo-
nych zasobów paliw kopalnych oraz położyć kres uzależnieniu Europy od 
importu energii z obszarów niestabilnych politycznie. Doktryna ta uznaje, 
że planowanie produkcji energii powinno uwzględniać skutki społeczne, 
środowiskowe i zdrowotne oraz wpływ na przyszłe pokolenia. 

W efekcie europejski system energetyczny ulega głębokiej przebudowie 
(czego wyrazistym przykładem jest niemiecka reforma Energiewende). Ge-
neralnie rzecz ujmując, transformacja energetyczna związana jest ze stop-
niowym odchodzeniem od paliw kopalnych w stronę energii odnawialnej, 
od wytwarzania scentralizowanego w stronę technologii rozproszonych, od 
dostarczania wyłącznie energii do rozszerzenia oferty na cały zestaw pro-
duktów i usług związanych z zaspokajaniem potrzeb nie tylko energetycz-
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nych. Propozycje zawarte w pakiecie zimowym mają tę przemianę przy-
śpieszyć i nadać jej formalne ramy.

Co się znalazło w pakiecie zimowym? Omówienie 
najważniejszych propozycji legislacyjnych 

Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” stanowi bardzo 
obszerny zestaw dokumentów – zawiera ponad 1000 stron różnorodnych 
propozycji regulacyjnych, dotyczących m.in. rozwoju energetyki odnawial-
nej, podnoszenia efektywności energetycznej i ogólnych zasad funkcjono-
wania rynku energii. 

Do dokumentów o charakterze legislacyjnym, wchodzących w skład pa-
kietu, należą:

• projekt rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną,
• zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej,
• zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków,
• zmiana dyrektywy w sprawie energii odnawialnej,
• zmiana rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej,
• zmiana dyrektywy w sprawie energii elektrycznej,
• projekt rozporządzenia o gotowości na wypadek zagrożeń w sekto-

rze energii elektrycznej,
• projekt rozporządzenia ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej 

ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Wśród dokumentów o charakterze nielegislacyjnym, towarzyszących 
pakietowi zimowemu, warto zwrócić uwagę na:

• sprawozdanie końcowe z badania sektorowego dotyczącego mecha-
nizmów zapewniających zdolności wytwórcze – które zawiera wy-
tyczne i kryteria oceny mechanizmów rynku mocy pod kątem po-
mocy publicznej,

• komunikat dotyczący europejskiej strategii w zakresie współpracują-
cych inteligentnych systemów transportowych – nakreślający kierun-
ki rozwoju i implementacji nowoczesnych technologii w transporcie,

• komunikat o potrzebie przyspieszenia innowacji w sektorze czystej 
energii, gdzie głównym celem jest wzrost konkurencyjności gospo-
darki niskoemisyjnej, 

• raport o cenach i kosztach energii w UE.

Poniżej scharakteryzowane zostały najważniejsze zagadnienia regulo-
wane pakietem zimowym w ujęciu problemowym.
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Zarządzanie unią energetyczną – integracja polityki klimatycznej 
i energetycznej

Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną jest całko-
wicie nową koncepcją regulacyjną. To kluczowy, nowatorski element pa-
kietu zimowego (pozostałe projekty ustawodawcze zawarte w pakiecie to 
nowelizacje już funkcjonujących aktów prawnych). Istotą tego projektu 
jest głęboka integracja polityki klimatycznej i energetycznej oraz prze-
kazanie Komisji Europejskiej znacznych kompetencji w tej dziedzinie. 
Kraje członkowskie zostaną zobligowane do opracowywania zintegro-
wanych planów energetyczno-klimatycznych (według szablonu określo-
nego w załączniku do rozporządzenia). Plany takie będą musiały zostać 
przedstawione do konsultacji opinii publicznej, a także będą podlegać 
uzgodnieniom z sąsiadującymi krajami. Plan energetyczno-klimatyczny 
obejmujący okres 2021–2030 musi zostać przedstawiony Komisji do kon-
sultacji w terminie do 1 stycznia 2018 r., zaś jego notyfikacja powinna 
się zakończyć do 1 stycznia 2019 r. Komisja otrzyma narzędzia upraw-
niające do kontroli i weryfikacji, czy plany są wystarczające do spełnienia 
unijnych celów klimatyczno-energetycznych. Jeżeli kraj członkowski nie 
wypełni zobowiązań określonych w zintegrowanym planie energetycz-
no-klimatycznym, może narazić się na sankcje finansowe, np. w posta-
ci daniny na rzecz zarządzanego przez Komisję funduszu inwestującego 
w technologie niskoemisyjne. Wymogi w zakresie tworzenia obligatoryj-
nych zintegrowanych planów klimatyczno-energetycznych to podstawo-
wy element pakietu zimowego w perspektywie długofalowych działań na 
rzecz ochrony klimatu. 

Nowa architektura wewnętrznego rynku energii; mechanizmy 
wsparcia, w tym rynek mocy 

Projekty dyrektywy o wewnętrznym rynku energii elektrycznej oraz 
rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej mają przyczynić się do 
budowy nowej architektury rynku. Wzmocniony zostanie rynek hurto-
wy i wymiana transgraniczna energii, m.in. przez harmonizację przepi-
sów dotyczących handlu transgranicznego, ustanowienie mechanizmów 
kompensacyjnych dla transgranicznych przepływów energii elektrycznej, 
zharmonizowanych zasad kształtowania transgranicznych opłat przesyło-
wych i alokacji dostępnych zdolności przesyłowych na liniach transgra-
nicznych. Celem tych działań ma być zwiększenie wolumenu możliwej 
transgranicznej wymiany handlowej energii elektrycznej do poziomu 
15% zużycia. Nowa architektura rynku obejmie też przepisy odnoszące 
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się do rynku mocy9. Według propozycji zawartych w pakiecie zimowym 
warunkiem wdrożenia rynku mocy będzie przeprowadzenie zharmoni-
zowanej oceny wystarczalności mocy. Co do zasady rynek mocy będzie 
musiał być otwarty na oferentów z innych krajów UE (co ma stymulować 
transgraniczną wymianę energii). Elementem tego bloku zagadnień jest 
też jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów zawartych w pakiecie 
zimowym – art. 23 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej. Pro-
pozycja ta ogranicza możliwość korzystania z pomocy publicznej w ra-
mach rynku mocy w przypadku instalacji emitujących powyżej 550 g CO2/
kWh – w praktyce oznacza to wykluczenie z tego mechanizmu elektrowni 
węglowych. Założenia te są sprzeczne z koncepcją wdrożenia rynku mocy 
opracowaną przez Ministerstwo Energii, które chciałoby wykorzystać ten 
instrument do wsparcia obecnie realizowanych i planowanych inwestycji 
w polskie elektrownie węglowe. Dlatego właśnie ten przepis zdominował 
debatę o pakiecie zimowym toczoną w Polsce, mobilizując zwolenników 
tradycyjnej energetyki do sprzeciwu wobec całego pakietu.

Upodmiotowienie konsumentów energii

Pakiet zimowy kładzie duży nacisk na prawa konsumentów energii, 
w tym prosumentów (osoby będące jednocześnie wytwórcami i konsu-
mentami energii). Dąży do tego, by każdy miał prawo do wytwarzania 
energii i zużywania jej na własne potrzeby oraz do magazynowania i od-
sprzedawania energii elektrycznej do sieci po uczciwej cenie. Planowane 
są też rozwiązania, które ułatwią konsumentom porównywanie ofert usług 
energetycznych dostępnych na rynku oraz zapewnią większą przejrzystość 
rachunków za energię i łatwiejszą zmianę sprzedawcy. Dzięki temu konsu-
menci będą mieć lepszą kontrolę nad wydatkami na energię i będą mogli 
aktywniej reagować na sygnały cenowe. Konsumenci będą mogli zażądać 
od swojego dostawcy energii montażu inteligentnego licznika energii. Upo-
wszechnienie inteligentnych liczników i nowych usług oferowanych przez 
dystrybutorów powinny zachęcić konsumentów energii do aktywnego rea-
gowania na sygnały cenowe rynku. Pakiet obejmuje także środki mające na 
celu ochronę konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym.

9 Rynek mocy to mechanizm wsparcia, dzięki któremu wytwórcy energii mogą 
otrzymywać zapłatę, nie za wytworzoną i sprzedaną energię, ale za samo utrzymywanie 
instalacji o określonej mocy w gotowości do włączenia się do systemu elektroenerge-
tycznego. Mechanizm ten ma umożliwić nowe inwestycje, które nie osiągnęłyby rentow-
ności wyłącznie dzięki dochodom ze sprzedaży energii, a które są ważne dla zapewnie-
nia stabilności systemu elektroenergetycznego.
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Bezpieczeństwo dostaw 

Ważnym celem działań zaproponowanych w pakiecie zimowym jest 
osiągnięcie jednolitego poziomu gotowości w całej UE na wypadek zagro-
żeń w sektorze energii elektrycznej, zwiększenie współpracy między pań-
stwami członkowskimi oraz złagodzenie skutków dla odbiorców w razie 
wystąpienia kryzysu. Nowe propozycje wprowadzają m.in. jednolite zasady 
identyfikacji i oceny ryzyka, ustanawiają obowiązki w zakresie planów go-
towości na wypadek zagrożeń (krajowe i regionalne) oraz ustanawiają Gru-
pę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej jako wspólny organ koordynacji 
i monitorowania działań antykryzysowych. Zaproponowane przez Komisję 
rozwiązania nie budzą szczególnych wątpliwości, formalizacja i obligato-
ryjność działań – szczególnie na poziomie regionalnym – powinny przy-
czynić się do poprawy bezpieczeństwa dostaw. Natomiast otwartą kwestią 
pozostaje faktyczna zdolność polskich połączeń transgranicznych do sko-
rzystania z ewentualnej pomocy (lub jej udzielenia) w przypadku zakłóceń 
w dostawach energii.

Rozwój odnawialnych źródeł energii

W 2014 r. państwa unijne zobowiązały się, że udział energii ze źródeł 
odnawialnych w całkowitym zużyciu energii wzrośnie do poziomu co naj-
mniej 27% do 2030 r. W projekcie nowej dyrektywy w sprawie odnawial-
nych źródeł energii (tzw. dyrektywa RED II) przewidziano liczne rozwiąza-
nia, które mają ułatwić realizację tego celu. Wysiłki państw członkowskich 
w tym kierunku mają być odzwierciedlone w zintegrowanych krajowych 
planach energetyczno-klimatycznych. Odnawialne źródła energii mają być 
wspierane m.in. przez odpowiednie instrumenty finansowe, tj. fundusze 
UE, które zredukują koszty finansowania projektów OZE. Z drugiej strony 
pewne dotychczasowe elementy wsparcia dla OZE mają być ograniczone – 
dotyczy to np. pierwszeństwa w dostępie do sieci [zasada pierwszeństwa 
pozostanie jednak dla już istniejących farm wiatrowych czy słonecznych, 
małych instalacji (np. paneli na dachach domów) i projektów pokazowych]. 
Wspieranie OZE ma być uznawane za pomoc publiczną, powinno odbywać 
się na konkurencyjnych zasadach (tj. system aukcyjny), w sposób transpa-
rentny, otwarty, bez dyskryminacji i efektywnie kosztowo. Wprowadzony 
zostanie obowiązek umożliwiania udziału w systemie wsparcia OZE mocy 
transgranicznych (10% nowych mocy transgranicznych w okresie 2021–
2025 i 15% w okresie 2026–2030). W celu zwiększenia transparentności 
systemów wsparcia OZE kraje członkowskie będą musiały opublikować 
plany trzyletnie, które wyznaczą całkowity budżet, budżet roczny, harmo-
nogram czasowy dla każdego pojedynczego działania, tj. koszyków techno-
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logicznych, w celu wsparcia OZE. Planowane jest wykluczenie wsparcia dla 
biomasy jako źródła OZE, o ile nie będzie ona wykorzystywana w wyso-
kosprawnej kogeneracji. Zaproponowano też nowe cele dotyczące biopaliw. 
Stopniowo mają być ograniczane biopaliwa oparte na surowcach rolnych 
(ich produkcja przyczynia się do wzrostu cen żywności). Zastępowane 
mają być one przez zaawansowane biopaliwa produkowane np. z odpadów. 
Udział pierwszego typu biopaliw w rynku paliw transportowych ma spaść 
z 7% w 2021 r. do 3,8% w 2030; z kolei udział zaawansowanych biopaliw ma 
się zwiększyć z 1,5% w 2021 r. do 6,8% w 2030 r.

Poprawa efektywności energetycznej

Podnoszenie efektywności wykorzystania energii stanowi jeden z głów-
nych kierunków działań zaproponowanych w pakiecie zimowym. Komisja 
zaproponowała ustanowienie nowego, wyższego celu w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej (cel 30% do 2030 r., wiążący na poziomie całej 
UE). Ponadto przedłużony ma zostać na okres po 2020 r. (do 2030 r.) wy-
móg zwiększania oszczędności energii o 1,5% rocznie przez jej producentów 
i dostawców. Duże możliwości działań w dziedzinie oszczędności energii 
oferuje sektor budynków, który odpowiada za ok. 40% całkowitej konsump-
cji energii w UE. W związku z powyższym Komisja zaproponowała zmia-
ny w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ich 
głównym celem jest przyspieszenie tempa procesów renowacji zasobów bu-
dowlanych. W przepisach zaproponowano środki, które mają się przyczynić 
do poprawy charakterystyki energetycznej budynków m.in. przez: wdraża-
nie długoterminowych strategii renowacji budynków (będą one stanowić 
element zintegrowanych krajowych planów energetyczno-klimatycznych) 
oraz przez stymulowanie wykorzystania cyfrowych technologii i mecha-
nizmów komunikacyjnych w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji 
budynków. Proponowane przepisy mają promować szersze wykorzystanie 
w budynkach automatyki i nowoczesnych systemów sterowania (w tym tzw. 
inteligentne liczniki), a także zachęcać do wprowadzania infrastruktury słu-
żącej upowszechnianiu elektromobilności (z ukierunkowaniem na duże bu-
dynki handlowe). Poprawa standardów energetycznych budynków przełoży 
się na ograniczenie kosztów związanych z ich ogrzewaniem, a jednocześnie 
zmniejszy emisję zanieczyszczeń powietrza będących źródłem smogu.

Ekomobilność

Propozycje dotyczące ekomobilności i rozwoju sektora transportu elek-
trycznego nie są przedmiotem wniosków legislacyjnych zawartych w pa-
kiecie zimowym – omawia je jedynie komunikat Komisji. Niemniej idea ta 
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wpisuje się w filozofię proponowanej przez Komisję transformacji niskoe-
misyjnej. Plan rozwoju mobilności niskoemisyjnej ma w dłuższej perspek-
tywie uczynić z samochodów elektrycznych integralną część systemu elek-
troenergetycznego. Samochody mogłyby w nim pełnić funkcje magazynów 
energii, tak by w razie potrzeby dostarczać energię elektryczną do sieci. 
Plany rozwoju ekomobilności będą wspierać transformację w kierunku 
zdecentralizowanego systemu generacji energii, z dużym wykorzystaniem 
OZE, ponieważ w przeciwnym wypadku jego realizacja spowodowałaby 
duży wzrost emisji gazów cieplarnianych.

Tryb dalszych prac na pakietem zimowym

Propozycje legislacyjne zawarte w pakiecie zimowym wchodzą w zakres 
tzw. kompetencji dzielonych. Oznacza to, że ustawodawstwo w tej dzie-
dzinie ustanawiać mogą zarówno państwa członkowskie, jak i organy Unii 
Europejskiej. W tym wypadku kompetencja prawotwórcza UE opiera się 
na art. 192 ust. 1 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej. Zgodnie z tą podstawą wnioski legislacyjne będą rozpatrywane w tzw. 
zwykłej procedurze ustawodawczej, która wymaga uzgodnienia wspólnego 
stanowiska przez Radę i Parlament Europejski. W tym kontekście kluczo-
wymi organami, w których będą toczyć się prace legislacyjne i które mogą 
formułować propozycje poprawek do tekstów wniosków przedstawionych 
przez Komisję, będą Rada ds. Energii, a w Parlamencie Europejskim Komi-
sja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE, Industry, Research and 
Energy). Komisja Europejska oczekuje, że prace te będą przebiegać w spo-
sób spójny, równocześnie w odniesieniu do wszystkich elementów pakietu. 
Komisarz M. Szefczowicz podkreślał, że większość przedstawionych pro-
pozycji powinna zostać przyjęta w ciągu 9 miesięcy, tak by państwa człon-
kowskie zdążyły je wdrożyć do roku 2020. Ten harmonogram wydaje się 
jednak zbyt optymistyczny. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że 
akty uchwalane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej są publikowa-
ne w dzienniku ustaw średnio po 18 miesiącach od jej rozpoczęcia. W przy-
padku złożonych, kompleksowych projektów ten czas jest z reguły dłuższy. 

Rada ds. Energii rozpoczęła prace nad pakietem zimowym na swoim 
spotkaniu w dniu 27 lutego 2017 r. W oficjalnym komunikacie po tym po-
siedzeniu wskazano, że ministrowie przyznali, że omawiane przepisy mają 
duże znaczenie i że potrzebne są postępy w pracach nad wszystkimi wnio-
skami. Zapowiadając „konstruktywny dialog”, ministrowie podkreślili rów-
nież, że ze względu na znaczenie tych kwestii dla państw członkowskich 
i odpowiedzialność współprawodawców wnioski te wymagają szczegółowej 
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analizy10. Oficjalny komunikat z posiedzenia Rady nie identyfikuje najważ-
niejszych kwestii spornych ani nie omawia stanowisk zajmowanych przez 
poszczególne kraje. Z materiałów dostępnych na stronie Ministerstwa 
Energetyki11 możemy się jednak dowiedzieć, że bardzo krytyczną opinię 
na temat pakietu przedstawił na tym spotkaniu minister K. Tchórzewski, 
uznając, że jego postanowienia naruszają podstawowe prawa państw człon-
kowskich do stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej, a cały 
pakiet wymaga gruntownej zmiany (szerzej o stanowisku Polski w dalszej 
części). Jednak Polska nie będzie w stanie samodzielnie zablokować prac 
Rady. Głosowania w Radzie nie wymagają jednomyślności – decyzje są po-
dejmowane większością kwalifikowaną. Do wyjaśnienia pozostaje jednak 
kwestia, czy przepisy pakietu będą głosowane według porządku nicejskiego, 
czy lizbońskiego. Ponieważ cały pakiet został opublikowany przed wejściem 
w życie systemu lizbońskiego (wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.), 
Polska wystąpiła z inicjatywą, by jednoznacznie określić, że w pracach nad 
aktami prawnymi wchodzącymi w skład pakietu zastosowanie będzie miał 
system nicejski (w którym łatwiej zbudować mniejszość blokującą).

W Parlamencie Europejskim w lutym podjęto decyzje ustalające porzą-
dek prac w komisji ITRE i przydzielające sprawozdawców do poszczegól-
nych projektów aktów prawnych. Będą nimi m.in. Krišjānis Kariņš (EPP, 
Łotwa) – rynek wewnętrzny energii elektrycznej; Claude Turmes (Zieloni/
EFA, Luksemburg) – zarządzanie unią energetyczną; Jose Blanco Lopez 
(Socjaldemokraci, Hiszpania) – promowanie odnawialnych źródeł energii; 
Bendt Bendsten (EPP, Dania) – charakterystyka energetyczna budynków; 
Adam Gierek (Socjaldemokraci, Polska) – efektywność energetyczna. Har-
monogram prac przewiduje, że projekty sprawozdań będą przedstawiane 
między marcem a lipcem; rozpatrzenie poprawek do sprawozdań odbędzie 
się w większości na sesjach w lipcu, a finalne głosowania przed skierowa-
niem poszczególnych dokumentów na sesję plenarną komisja ITRE będzie 
przeprowadzać w październiku i listopadzie 2017 r. 

Reakcje polityczne na pakiet zimowy 

Propozycje Komisji Europejskiej przedstawione w pakiecie zimowym 
spotkały się z krytyczną reakcją polskiego rządu. Przedstawiciele Mini-
sterstwa Energii i Ministerstwa Środowiska w licznych publicznych wypo-

10 Http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/tte/2017/02/27/ [dostęp: 15 wrześ-
nia 2017 r.].

11 Http://www.me.gov.pl/node/26982 [dostęp: 15 września2017 r.].
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wiedziach wskazywali, że niektóre z proponowanych rozwiązań uznają za 
sprzeczne z interesem społeczno-ekonomicznym Polski. Główną osią sporu 
jest traktatowe prawo państw członkowskich do swobodnego kształtowania 
własnego miksu energetycznego. Zdaniem rządu propozycja Komisji narusza 
to prawo, gdyż zasadnicze elementy systemu zarządzania unią energetyczną – 
w tym zintegrowane plany energetyczno-klimatyczne – będą nadmiernie in-
gerować w suwerenność energetyczną państw członkowskich i będą ograni-
czać możliwość wykorzystywania rodzimych zasobów surowcowych. Równie 
mocno rząd krytykuje wyeksponowanie dekarbonizacji wśród filarów unii 
energetycznej oraz położenie akcentu na rozwój wykorzystania OZE, przy 
jednoczesnym braku właściwej dbałości o utrzymanie stabilności systemów 
elektroenergetycznych (tymczasem, w opinii rządu, Polska chciałaby widzieć 
unię energetyczną przede wszystkim jako porozumienie skupiające się na 
problematyce bezpieczeństwa energetycznego, a nie na celach klimatycznych 
i środowiskowych). Zastrzeżenia rządu dotyczą też zbyt krótkiego terminu 
przewidzianego na przyjmowanie planów krajowych przez państwa człon-
kowskie, niejasnych wymogów dotyczących procesu konsultacji regional-
nych oraz trybu uzgadniania planów z Komisją. Rząd kwestionuje również 
zbyt duże uprawnienia przyznane Komisji (np. w kwestii oceny poziomu am-
bicji celów przyjmowanych przez państwa członkowskie). Stosunek rządu do 
pakietu zimowego dobrze oddaje wypowiedź ministra energetyki K. Tchó-
rzewskiego zamieszczona na stronie internetowej tego resortu12: Rozwiązania 
legislacyjne w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską, stanowią 
bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego wielu państw 
UE. W przypadku Polski propozycje Komisji są stronniczo szkodliwe. Chcę 
w tym miejscu zaakcentować pojawiającą się w pakiecie niechęć do energetyki 
węglowej. Sektor ten tymczasem, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technolo-
gicznym, staje się coraz bardziej niskoemisyjny. Jednym z rozwiązań, które ude-
rza bezpośrednio w Polskę jest przedstawiona przez Komisję propozycja ogra-
niczeń dla wdrożenia i funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla nowych 
źródeł w postaci rynków mocy. Pakiet ingeruje w krajowe mechanizmy wspar-
cia poprzez narzucanie standardu emisyjnego dla jednostek objętych tym me-
chanizmem na poziomie 550g CO2/kWh oraz konieczności uzasadnienia przez 
europejską ocenę wystarczalności. W ten sposób skutecznie uderza w możliwość 
powstania nowych źródeł opartych o paliwa krajowe. W przypadku Polski eli-
minacja wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w oparciu o węgiel 
będzie skutkować deficytem mocy zainstalowanej o 60 proc. oraz uniemożliwi 
wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych. 

12 Http://www.me.gov.pl/node/26982 [dostęp: 15 września 2017 r.].
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Równie krytyczne stanowisko wobec pakietu zajął polski parlament. 
Obie izby przyjęły uchwały kwestionujące zgodność podstawowych regu-
lacji pakietu z zasadą pomocniczości13. Stanowiska te są elementem tzw. 
procedury „żółtej kartki” – w ramach której parlamenty narodowe (o ile 
zbierze się ich odpowiednia liczba) mogą odesłać projekt europejskiej regu-
lacji z powrotem do Komisji Europejskiej w celu usunięcia punktów spor-
nych. W Sejmie za taką uchwałą, która była de facto politycznym głosem 
sprzeciwu przeciwko przyjęciu pakietu zimowego, zgodnie opowiedziały 
się wszystkie kluby parlamentarne, co stanowiło rzadki w obecnych cza-
sach akt jednomyślnej współpracy ponad podziałami politycznymi. Warto 
prześledzić krytyczne argumenty pod adresem planowanych obowiązków 
w dziedzinie tworzenia zintegrowanych planów klimatyczno-energetycz-
nych przywoływane w toku prac w sejmowych. 

• Początkowy cel unii energetycznej, dotyczący bezpieczeństwa do-
staw surowców energetycznych, w tym przede wszystkim gazu, nie 
został należycie odzwierciedlony w propozycji Komisji. W przedło-
żonych dokumentach kwestia bezpieczeństwa energetycznego ma 
charakter zdecydowanie drugoplanowy względem innych aspektów, 
takich jak np. dekarbonizacja i efektywność energetyczna. O tej dru-
goplanowości świadczy skromny zakres oraz większa ogólnikowość 
regulacji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, a zwłaszcza 
minimalizm w zakresie kwantyfikowania celów związanych z bez-
pieczeństwem energetycznym.

• Wątpliwości budzi, czy prawidłowo został dobrany rodzaj unijnego 
aktu prawnego na potrzeby ustanowienia zasad zarządzania unią 
energetyczną. Komisja Europejska sięgnęła tu po rozporządzenie 
(obowiązujące bezpośrednio, a więc nie zostawiające przestrzeni na 
dostosowanie do krajowej specyfiki). Tymczasem bardziej właściwa 
mogłaby być regulacja w postaci dyrektywy (tak jak ma to miejsce 
w przypadku większości pozostałych aktów prawnych przedstawio-
nych w pakiecie zimowym).

• Terminy na przygotowanie planów energetyczno-klimatycznych 
przez państwa członkowskie są zbyt krótkie, co sprawia, że zadanie 
to będzie w praktyce niewykonalne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwa-
gę wymogi dotyczące konsultacji planów na poziomie regionalnym. 

13 Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za 
niezgodny z zasadą pomocniczości, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=1515 [dostęp: 15 września 2017 r.]. 
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W tym kontekście uwagę zwraca też fakt, że wymogi dotyczące obo-
wiązkowej współpracy między krajami sąsiadującymi są bardzo nie-
precyzyjne. 

• Komisja Europejska w swoich dokumentach podkreśla duży poten-
cjał odnośnie do tworzenia miejsc pracy przy rozwoju odnawialnych 
źródeł energii. Ich wiarygodność podważa fakt, że w wyliczeniach 
tych brak jest dokładnej analizy zakresu likwidacji miejsc pracy 
w kopalniach węgla kamiennego (i w branżach kooperujących), 
związanych z wdrażaniem modelu gospodarki niskoemisyjnej.

• W odniesieniu do działań dotyczących przyśpieszenia innowacji dla 
czystej energii w pakiecie zimowym zabrakło wskazania expressis 
verbis innowacji w zakresie czystszego wykorzystania węgla. Tego 
typu zapisy powinny się znaleźć w proponowanych dokumentach, 
w przyszłości umożliwiłoby to dofinansowanie ze środków unijnych 
innowacji technologicznych związanych z wykorzystaniem węgla. 

Posłowie generalnie zgodzili się też ze stanowiskiem rządu, że przepi-
sy pakietu zimowego stanowią zagrożenie dla suwerenności kształtowania 
przez państwo członkowskie własnego miksu energetycznego: nieakcepto-
walne jest wywieranie wpływu przez Unię Europejską na kształt miksu ener-
getycznego bez uwzględnienia specyfiki, potencjału oraz dotychczasowych 
wysiłków redukcyjnych poszczególnych państw członkowskich. Należy w całej 
rozciągłości poprzeć stanowisko rządu także i w tym aspekcie, że węgiel od-
grywa kluczową rolę przy produkcji energii w Polsce. Polska powinna mieć 
możliwość wykorzystywania własnych zasobów narodowych14. 

W kontraście do reakcji, które pakiet zimowy wzbudził w Polsce, war-
to przytoczyć stanowisko europejskich Zielonych. Przykładowo Climate 
Action Network (CAN), największa koalicja organizacji pozarządowych 
zajmujących się polityką klimatyczną, uznała propozycję Komisji za roz-
czarowującą z powodów całkowicie odmiennych niż polski rząd. W swoim 
stanowisku15 (marzec 2017) CAN uznała pakiet za nazbyt zachowawczy 
i nie dość ambitny, by sprostać celom wynikającym z porozumienia pary-
skiego16. Stwierdziła też, że w pakiecie zabrakło zachęt dla państw człon-

14 Ibidem.
15 Http://www.caneurope.org/publications/can-europe-positions/1333-can-europe-

-position-on-the-regulation-on-the-governance-of-the-energy-union [dostęp: 15 wrześ-
nia 2017 r.].

16 Międzynarodowy traktat zawarty na konferencji klimatycznej w Paryżu w grud-
niu 2015 r., w ramach którego 195 krajów zobowiązało się do podejmowania działań, 
których celem jest ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do wartości znacznie 
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kowskich, które skłaniałyby je do podnoszenia krajowych celów w dzie-
dzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. CAN 
stwierdziła, że słabością pakietu jest też brak jednoznacznie określonej 
ścieżki postępowania w sytuacji, gdy samodzielnie podejmowane zobo-
wiązania państw członkowskich (wkłady) nie zsumują się do celów przy-
jętych dla UE jako całości. Wśród postulatów Zielonych znajdują się także 
propozycje zwiększenia wiążącego celu w zakresie OZE z 27% do 45% (do 
2030 r.); zwiększenie wskaźnika wzrostu efektywności energetycznej (z 30% 
do 40%); podjęcie przygotowań do wdrożenia energetyki zeroemisyjnej 
netto i opartej w 100% na OZE do 2050 r. 

Podsumowanie 

Pakiet zimowy obejmuje wszystkie pięć wymiarów europejskiej unii 
energetycznej (bezpieczeństwo energetyczne; wewnętrzny rynek energii; 
efektywność energetyczną; obniżenie emisyjności; badania naukowe, inno-
wacje i konkurencyjność). Ma na celu przyspieszenie procesu transformacji 
energetyki w kierunku energetyki niskoemisyjnej i rozproszonej. Najważ-
niejszą zasadą horyzontalną, przenikającą wszystkie plany proponowanych 
działań, jest dążenie do obniżenia zapotrzebowania na energię i zwiększe-
nie efektywności jej wykorzystania. Takie „zasobooszczędne” podejście 
ma być bodźcem stymulującym postęp technologiczny i unowocześnianie 
europejskiej gospodarki. Ostateczny kształt rozwiązań zaproponowanych 
w pakiecie zimowym będzie miał duże znaczenie praktyczne – będzie 
wpływał na opłacalność inwestycji w instalacje energetyczne, koszty ener-
gii elektrycznej dla odbiorców końcowych, a także sposób funkcjonowania 
rynku energii. To kwestie o pierwszoplanowym znaczeniu gospodarczym 
dla Polski, która stoi przed koniecznością wyboru ścieżki modernizacji 
swojego sektora energetycznego. Koszty takiej modernizacji liczone będą 
w dziesiątkach miliardów złotych. Wybór scenariusza zmian, w tym doce-
lowego miksu energetycznego, przesądzi, w których segmentach rynku te 
środki zostaną ulokowane.

Przedstawiony wyżej przegląd opinii wskazuje, że zarówno polski rząd, 
jak i główne krajowe siły polityczne postrzegają pakiet zimowy jako zagro-
żenie dla tradycyjnej polskiej polityki energetycznej, w której dominującą 
rolę odgrywa górnictwo i wielkoskalowa energetyka węglowa. Ze szczegól-
nie ostrą krytyką spotkały się przepisy, których celem jest utrudnienie sub-

poniżej 2°C w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, https://ec.europa.eu/
clima/policies/international/negotiations/paris_pl [dostęp: 15 września 2017 r.].
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sydiowania elektrowni węglowych za pomocą mechanizmu rynku mocy. 
Odnosząc się do krajowej dyskusji na temat pakietu zimowego można 
wskazać na niespójności w oczekiwaniach i wypowiedziach polskich poli-
tyków, którzy z jednej strony domagają się solidarnej europejskiej polityki 
energetycznej (np. w odniesieniu do gazociągu Nord Stream 2), a z dru-
giej – kwestionują pomysły zmierzające do zacieśniania integracji w dzie-
dzinie rynku energii. 

W opinii autora niniejszego artykułu tak jednoznaczne zakwalifikowa-
nie pakietu zimowego jako sprzecznego z polskim interesem gospodarczym 
nie wydaje się właściwe. Warto zwrócić uwagę, że podstawowy cel pakietu, 
czyli operacjonalizacja unii energetycznej odpowiada strategicznym po-
trzebom Polski. Jego wdrożenie może przynieść wiele konkretnych korzy-
ści, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Funkcjonująca w prakty-
ce unia energetyczna będzie służyć zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego UE i przyczyni się do wdrażania reguł konkurencji na ryn-
ku mającym cechy monopolu naturalnego, co powinno przynieść korzyści 
dla konsumentów energii. 

Wybór modelu energetyki niskoemisyjnej będzie zgodny z preferencja-
mi większości obywateli naszego kraju. Wskazują na to dość jednoznacznie 
wyniki badania opinii publicznej. Przykładowo badanie CBOS z 2016 r. do-
wodzi, że Polacy wyraźnie dostrzegają potrzebę zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, a ponad połowa respondentów uważa, że powinno mieć to 
miejsce jak najszybciej lub w niedalekiej przyszłości. Odnosząc się wprost 
do strategii, jaką nasz kraj powinien przyjąć w zakresie rozwoju elektro-
energetyki, Polacy zdecydowanie stawiają na odnawialne źródła energii: aż 
89% badanych podziela pogląd (ponad połowa w sposób zdecydowany), że 
w najbliższych latach konieczny jest istotny wzrost produkcji energii elek-
trycznej z OZE, co pozwoli na poprawę środowiska naturalnego oraz na 
zwiększenie wpływu obywateli i społeczności lokalnych na decyzje dotyczą-
ce energetyki. Przeciwko tej opcji opowiedziało się jedynie 5% badanych. 
Zdecydowanie mniejszą akceptacją cieszą się strategie oparcia przyszłości 
polskiej elektroenergetyki na węglu (63% badanych „za”, 29% „przeciw”) 
bądź też uruchomienie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach ją-
drowych (53% głosów „za”, 34% „przeciw”)17.

Dotychczasowy model rozwoju energetyki w Polsce był w dużej mierze 
uwarunkowany stosowaniem rozmaitych jawnych i ukrytych subsydiów 

17 Centrum Badania Opinii Społecznej, Polacy o źródłach energii, polityce energe-
tycznej i stanie środowiska, red. M. Gwiazda, P. Ruszkowski, „Opinie i Diagnozy” 2016, 
nr 34, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/034.pdf.
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(m.in. kierowanych do sektora górnictwa)18, nie brał też pod uwagę pełne-
go wymiaru oddziaływania energetyki na środowisko i zdrowie publiczne. 
Propozycje systemowych rozwiązań zawarte w pakiecie zimowym będą 
prowadzić do większej transparentności decyzji inwestycyjnych i internali-
zacji kosztów zewnętrznych energetyki, co sprzyjać będzie maksymalizacji 
korzyści publicznych wynikających z prowadzonej polityki. 

Dokonując całościowej oceny pakietu, warto zauważyć, że zintegrowa-
ne plany w zakresie energii i klimatu, opracowywane według jednolitego 
wzorca i metodyki, zawierające opis polityk, narzędzi, statystyk i założeń 
co do krajowych celów w dziedzinie energii i klimatu, w praktyce staną 
się dokumentami równoważnymi z krajowymi politykami energetycznymi 
i klimatycznymi. Z punktu widzenia pragmatyki i celowości planowania 
strategicznego, pojedynczy kompleksowy dokument, w logiczny sposób 
oddający współzależności polityki energetycznej i klimatycznej, to racjo-
nalne rozwiązanie. Przygotowanie takich wytycznych ma duże znaczenie 
z punktu widzenia biznesu, gdyż będzie ułatwiać przedsiębiorcom plano-
wanie inwestycji m.in. w moce wytwórcze, infrastrukturę energetyczną 
i poprawę efektywności energetycznej. Wytyczne te powinny zostać wzięte 
pod uwagę w toczonych aktualnie pracach nad polityką energetyczną Pol-
ski do 2050 r. 

Bibliografia

Bachorz M., Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i reko-
mendacje, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, 2017, http://igoz.org/
wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf.

Bartocha A., Rackiewicz I., Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. Raport 
o stanie polskich miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju 
Miast, 2017, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/08/Ra-
port_Niskoemisyjno%C5%9B%C4%87_i_efektywno%C5%9B%C4%87_ener-
getyczna_obserwatorium_OPM_IRM_Bartocha_Rackiewicz.pdf.

Bator A., Kukuła W., Rola konsumenta w transformacji energetycznej, Fundacja 
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Warszawa 2016.

Bukowski M., Gąska J., Śniegocki A., Uwalniając ukryty potencjał. Gospodarczy 
wpływ inwestycji w mikroinstalacje OZE oraz termomodernizację budynków, 

18 Opublikowany w 2014 r. raport Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicz-
nych szacuje, że dopłaty do sektora górnictwa i produkcji energii elektrycznej z węgla 
w latach 1990–2012 wynosiły między 170 mld a 400 mld zł (bez uwzględnienia tzw. 
kosztów zewnętrznych).



134

Studia BAS Nr 3(51) 2017

Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, 2017, 
http://wiecejnizenergia.pl/wp-content/uploads/2017/09/Publikacje_Uwalnia-
jac_ukryty_potencjal_WISE.pdf.

Bukowski M., Śniegocki A., Ukryty rachunek za węgiel. Analiza wsparcia gospodar-
czego dla elektroenergetyki węglowej oraz górnictwa w Polsce, WISE, Warszawa 
2014.

Centrum Badania Opinii Społecznej, Polacy o źródłach energii, polityce energetycz-
nej i stanie środowiska, red. M. Gwiazda, P. Ruszkowski, „Opinie i Diagnozy” 
2016, nr 34, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/034.pdf.

Europejska Unia Energetyczna – wybrane zagadnienia, red. G. Wojtkowska-Łodej, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na 
przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 080.

Krzykowski M., Nowa strategia energetyczna Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, 
„Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk” 2015, nr 90.

Paska A.J., Surma T., Polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej Unii 
Europejskiej, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 2013, nr 16.

Popkiewicz M., Rewolucja energetyczna. Ale po co?, Wydawnictwo Sonia Draga, 
Katowice 2016

Skoczkowski T., Bielecki S., Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwa-
runkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej, „Polityka Energetyczna – 
Energy Policy Journal” 2016, nr 19. 

Unia energetyczna, materiały OIDE, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pi-
gulki/Unia%20energetyczna_luty%2017.pdf.

World Energy Outlook 2016, Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Paryż 2016.



135

Nr 3(51) 2017 Studia BAS

Załącznik 1. Pakiet zimowy – lista dokumentów

Wnioski ustawodawcze
Lp. Nr COM Tytuł dokumentu
1. (2016) 759 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrek-
tywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, 
rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 
2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 
2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie 
(UE) nr 525/2013

2. (2016) 761 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający 
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

3. (2016) 765 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający 
dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

4. (2016) 767 Wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej

5. (2016) 861 Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej

6. (2016) 862 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego 
dyrektywę 2005/89/WE 

7. (2016) 863 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (wersja przekształcona)

8. (2016) 864 Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie energii elektrycznej

Dokumenty nielegislacyjne
Lp. Nr COM Tytuł
1. (2016) 860 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego: Czysta energia dla wszystkich Europejczyków

2. (2016) 773 Komunikat Komisji: Plan prac dotyczący ekoprojektu na lata 2016–2019

3. (2016) 769 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ceny i koszty energii 
w Europie

4. (2016) 766 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska 
strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych – 
ważny krok w kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych 
i zautomatyzowanych

5. (2016) 763 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego: Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

6. (2016) 752 Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie końcowe z badania sektorowego 
dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze

7. (2016) 743 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące realizacji 
Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej 
i Europejskiego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej


