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WSPÓLNOTOWE AKTY PRAWNE 
DOTYCZĄCE MAGAZYNÓW ENERGII

Dyrektywa 2005/89/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.
dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca
dyrektywę 2003/54/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE



MAGAZYNY ENERGII 
JAKO WSPARCIE INTEGRACJI OZE 

Dyrektywa OZE – Artykuł 16 „Dostęp do sieci i ich działanie”

• Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki, mające na celu stworzenie
infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci,
obiektów magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantować
bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do
dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, […].

DG ENER Working Paper 

• Energy storage will play a key role in enabling the EU to develop a low-carbon electricityy
system. Energy storage can supply more flexibility and balancing to the grid, providing a
back-up to intermittent renewable energy. Locally, it can improve the management of
distribution networks, reducing costs and improving efficiency.



MAGAZYNY ENERGII W USTAWIE OZE

wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń

służących do przechowywania energii w 
dowolnej postaci

niepowodujących emisji będących obciążeniem 
dla środowiska

w sposób pozwalający co najmniej na jej 
częściowe odzyskanie



MAGAZYNY JAKO CZĘŚĆ
INSTALACJI OZE

Instalacja odnawialnego źródła energii

• wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i 
wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są 
wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub

• obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-
użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego

– a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym 
magazyn biogazu rolniczego



HYBRYDOWA INSTALACJA OZE
Wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania 
mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł 
energii, lub

Obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący 
do wytwarzania biogazu rolniczego

• tworzących w wyniku połączenia spójny funkcjonalnie i obszarowo zestaw 
zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej stosownie do wymagań 
jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego

taki zespół instalacji może być też wspomagany [1] magazynem energii wytworzonej z 
tego zespołu i [2] wówczas oddawana z niego energia elektryczna jest traktowana 
jako energia z odnawialnego źródła energii



BUDOWA I EKSPLOATACJA 
MAGAZYNÓW

Budowa i eksploatacja magazynów energii

• brak ram prawnych regulujących warunki budowy, 
funkcjonowania i współpracy z siecią elektroenergetyczną 
magazynów energii

Regulowanie działalności magazynów energii

• brak ram regulacyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej 
polegającej na magazynowaniu energii w magazynach



MAGAZYNY ENERGII A SIECI 
Korzystanie z sieci elektroenergetycznej

• transport energii elektrycznej do/z magazynów energii obciążany jest 
opłatami przesyłowymi oraz dystrybucyjnymi

Magazyny energii w działalności przedsiębiorstw sieciowych

• brak ram prawnych pozwalających na uwzględnianie budowy tego rodzaju 
instalacji w taryfach przedsiębiorstw sieciowych

• brak uregulowań prawnych pozwalających na kształtowanie przez 
przedsiębiorstwa sieciowe systemu elektroenergetycznego poprzez np. 
wiązanie prawa korzystania z systemu z funkcjonowaniem magazynu energii



MAGAZYN - JEDNOSTKA 
REZERWY INTERWENCYJNEJ 

(ZARZUCONY POMYSŁ – NA RAZIE)

Wyodrębniony zespół urządzeń wykorzystywany do 
wprowadzania energii elektrycznej do sieci, 

• w ilości wynikającej z poleceń operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego

• w celu zapewnienia ciągłości i niezawodności dostarczania energii 
elektrycznej i utrzymywania jej parametrów jakościowych

lub pozostający w gotowości do pracy



MAGAZYNY ENERGII 
W INNYCH KRAJACH UE

Niemcy 

• Rozwój magazynów energii został uznany za jeden z głównych czynników wpływających na 
powodzenie tzw. Energiewende (tj. przełomu energetycznego) wspierającego rozwój OZE

• Od 2012 r. prowadzony jest federalny program wsparcia rozwoju magazynów energii (niem. 
Förderinitiative Energiespeicher) - 250 Projektów oraz 200 milionów Euro wsparcia; od 1 
czerwca 2016 r. nowy program wsparcia dla baterii w instalacjach fotowoltaicznych

• Magazyny energii zostały uwzględnione w Ustawie o odnawialnych źródłach energii (niem. 
Erneubare-Energien-Gesetz) - wersja z 2014 r.; przy okazji nowelizacji Ustawy o odnawialnych 
źródłach energii – wersja z 2017 r. wzmocniona ma zostać rola magazynów energii jako 
samodzielnych instalacji wspierających integrację instalacji OZE z systemem



MAGAZYNY ENERGII 
W INNYCH KRAJACH UE

Niemcy 

• Magazynom energii przypisano również dużą rolę w Ustawie o rozwoju rynku energii z 
czerwca 2016 r. (niem. Gesetz über Weiterentwicklung des Strommarktes), w tym związaną z 
bilansowaniem i bezpieczeństwem systemu elektroenergetycznego

• Pełne zwolnienie z opłat sieciowych dla wprowadzania energii elektrycznej do sieci

• 20 letni okres zwolnienia z opłat sieciowych dla magazynów energii oddanych do użytku w 
okresie 08/2011 – 08/2026 przy transporcie energii elektrycznej sieciami tych samych napięć 
do magazynów



MAGAZYNY ENERGII 
W INNYCH KRAJACH UE

Wielka Brytania

• Ok 27 projektów o mocy zainstalowanej ok. 33 GWh (dane Renewable
Energy Association)

• Magazyny energii nie są traktowane jako odrębne instalacje w świetle 
Ustawy elektrycznej (the Electric Act 1997), uznawane są za element 
instalacji wytwórczych OZE

• OFGEM w komunikacie z kwietnia 2016 r. odrzucił propozycję rozwoju 
magazynów energii przez operatorów systemów elektroenergetycznych 
jako sprzeczną z wymogami unbundling’u



PODSUMOWANIE

Wpływ „The New Energy Market Design” na rozwój 
magazynów energii

• konsultacje - 2015/2016

Propozycja dyrektyw - koniec 2016 r.

• Market Design Directive

• Renewable Energy Directive

• Energy Efficiency Directive
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