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PRAWO W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ  



EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA 

 Prawo to instrument służący osiągnięciu określonego przez 
ustawodawcę celu.

 Norma prawna tworzy:
 całkowitą swobodę zachowania, albo
 zachętę do określonego zachowania (bodźce pozytywne np. ulgi 

finansowe, zwolnienia z obowiązków),
 zakaz danego zachowania wymuszany sankcją prawną 

stosowaną przez Państwo.

 Ekonomiczna analiza prawa występuje na obszarach już 
uregulowanych.

 Prawna analiza modelu ekonomicznego występuje na obszarach 
nieregulowanych, którym Państwo chce nadać określony kształt.



PROSUMERYZM DZIŚ

 Racjonalizacja zaspokajania potrzeb odbiorców energii 
elektrycznej przez wykorzystanie taniejącej i 
efektywniejszej technologii PV stymulowany bodźcami 
ekonomicznymi wynikającymi z określonych prawem zasad 
rozliczeń produkcji energii przez prosumentów.

 Rozwój na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich 
zdecentralizowanych źródeł OZE przez klastry i spółdzielnie 
energetyczne wprowadzonych do ustawy OZE w 2019r. 
stymulowany bodźcami ekonomicznymi (opusty i 
zwolnienia z opłat OZE, mocowej, kogeneracyjnej) i 
ułatwieniami w działalności.



JAKI PROSUMERYZM JUTRO?

Miasto jako przyjazne miejsce do życia musi swoje 
potrzeby energetyczne pokrywać w sposób przyjazny dla 
środowiska i wygodny dla mieszkańców.

 Rozwój technologii da możliwość racjonalnego 
ekonomicznie rozwoju prosumeryzmu z wykorzystaniem 
instalacji OZE na terenie dużych miast (wytwarzanie, 
oszczędzanie, magazynowanie i odzyskiwanie energii).

Dążenie do ww. celów wytworzy potrzebę odpowiednich 
nowych uregulowań prawnych.



DZIĘKUJĘ

IGOR MUSZYŃSKI

PARTNER

imuszynski@rslegal.pl

+48 22 520 50 89



ELEKTRYCZNA WARSZAWA - OKRĄGŁY STÓŁ "NA 
MARSZAŁKOWSKIEJ 77/79"

MARZENA CZARNECKA 



 W dniu 10 października 2019 r. Rada Europejskich Organów Regulacji Energetyki (CEER) 
opublikowała strategię regulacyjną w zakresie cyfryzacji w sektorze energetycznym po 
przeprowadzeniu konsultacji publicznych, które zakończyły się w maju 2019 r. Cyfryzacja w 
interesie konsumentów stanowi jeden z trzech kluczowych obszarów strategicznej polityki 
w strategii 3D CEER na lata 2019-2021 w odpowiedzi na różne wyzwania i możliwości, 
które pojawiły się w wyniku cyfryzacji w sektorze. Strategia przedstawiona w artykule ma 
na celu efektywne wykorzystanie cyfryzacji w sektorze energetycznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem korzyści i ochrony konsumentów.

 W swoim dokumencie CEER podkreśla trzy implikacje cyfryzacji, które wnoszą wartość do 
systemu energetycznego. Po pierwsze, gromadzenie, przetwarzanie, analiza i wymiana 
danych w czasie rzeczywistym zwiększa produktywność, umożliwiając na przykład 
podejmowanie lepszych decyzji, zwiększenie wydajności operacyjnej i obniżenie kosztów. 
Po drugie, dane mogą prowadzić do nowych ofert usług, które wpływają na sposób zużycia 
energii (takie jak inteligentne budynki i usługi ogrzewania / chłodzenia, elektryfikacja 
systemów transportowych i dynamiczne ceny detaliczne energii). Ponadto digitalizacja jest 
niezbędna do tworzenia nowych platform i rynków, na których aktywni prosumenci mogą 
uczestniczyć w równoważeniu podaży i popytu na energię elektryczną. Te implikacje z kolei 
zapewniają wartość dla konsumentów poprzez zwiększenie oszczędności kosztów, wygody, 
wyboru, uczestnictwa konsumentów, jakości i bezpieczeństwa dostaw.





 Podstawą tej strategii jest sześć zasad, które zdaniem CEER będą stanowiły 
kontynuację programu na rzecz zrównoważonej strategii regulacyjnej w zakresie 
cyfryzacji. W świetle tych zasad w raporcie wyszczególniono pięć priorytetowych 
obszarów, które zostaną włączone do programu prac CEER podczas jego strategii 
3D, oraz określono cele dotyczące samego CEER, krajowych organów 
regulacyjnych (NRA) i OSD w następujący sposób:

 Zapewnienie skutecznych sygnałów cenowych - krajowe organy regulacyjne 
muszą teraz dokonać przeglądu taryf sieciowych w świetle szerokiej dostępności 
danych wokół taryf, a także zapewnić klientom odbieranie sygnałów 
odzwierciedlających koszty w odniesieniu do nowych wykorzystywanych 
technologii.

 Promowanie korzystania z elastyczności przez OSD - krajowe organy regulacyjne 
muszą również dokonać przeglądu przepisów dotyczących taryf sieciowych, aby 
usunąć wszelkie uprzedzenia nakładów inwestycyjnych, które mogą być obecne, 
a także zachęcić do korzystania z „usług elastyczności” tam, gdzie jest to 
uzasadnione ekonomicznie.

 Umożliwienie elastyczności rynkowej - OSD muszą ułatwiać zamawianie usług 
elastyczności, aby mogli z nich korzystać konsumenci.



 Uzyskiwanie i udostępnianie i udostępnianie danych - OSD są teraz zobowiązani do tego, 
aby dane wysokiej jakości mogły być wykorzystywane tak skutecznie, wydajnie i 
bezpiecznie, jak to możliwe zarówno przez nich samych, jak i uczestników rynku.

 Wspieranie innowacji - organy regulacyjne muszą teraz opracować piaskownice i inne 
metody próbne w celu wspierania innowacji, a CEER zapewni również wymianę informacji 
między finansowanymi przez UE a krajowymi inicjatywami w tej dziedzinie.

 Każdy z wyżej wymienionych obszarów zostanie zgłoszony w określonych sprawozdaniach 
CEER i towarzyszy im szereg zaleceń odpowiadających bieżącym zadaniom, które krajowe 
organy regulacyjne wykonują w odniesieniu do: ochrony danych; wzmocnienie 
cyberbezpieczeństwa; monitorowanie ewolucji rynku; projektowanie właściwych 
produktów usług sieciowych; pogłębianie relacji OSP / DSO; oraz wzmacnianie pozycji 
konsumentów poprzez nowe produkty i regulowanie pośredników.

 W wyniku priorytetów i zaleceń CEER oczekujemy ponownego nacisku ze strony krajowych 
organów regulacyjnych, w szczególności pracującego zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
ogólnoeuropejskim, w celu usprawnienia procesu cyfryzacji sektora energetycznego, a 
także nowych produktów i rynki, które nadal pojawiają się w tym obszarze, z kolei 
prowadzą do większego zaufania konsumentów i wzrostu.
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