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Struktura prezentacji
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1. Zablokowanie spec zapisów w ustawie Prawo górnicze i geologiczne, 

2. Jakość powietrza

3. Regulacje na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej, 

4. Czynniki zmiany na rzecz nowej energetyki



Titanic -Ziemia-już zderzyliśmy się z górą 
lodową?

Wybrane raporty wielkich grup naukowych:

1) IPCC – maksymalna  T =1,5 o C

2) ONZ- wymieranie  1 mln gatunków

3) PAN o polskich lasach- do połowy wieku 

wymrą- znikną z ekosystemów drzewa iglaste i 
brzozy- katastrofa przyrodnicza, gospodarcza !? 3



Poselski projekt zmiany ustawy prawo górnicze i 
geologiczne

• Plan procedowania:

• 14.10 ( dzień po wyborach) na posiedzeniu 
Komisji Ochrony Środowiska- I czytanie

• 15.10- II czytanie na posiedzeniu Sejmu-
głosowanie

• … Senat … podpis Prezydenta
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Ocena zmian Miłosz Jakubowski-
prawnik z Fundacji Frank Bold

Poselski (choć popierany przez rząd) projekt nowelizacji prawa 
geologicznego i górniczego rażąco ingeruje we władztwo planistyczne 

samorządów i w prawa właścicieli nieruchomości położonych na 
obszarach górniczych, jak również jest niezgodny z prawem UE, 

ponieważ decyzja o lokalizacji kopalni ma być podejmowana przed 
przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. 

Z procesu decyzyjnego wyłączone zostały nie tylko gminy i 
społeczności lokalne, ale nawet właściciele nieruchomości, którzy 

mogą dosłownie z dnia na dzień dowiedzieć się, że ich działki zostały 
przeznaczone na wydobycie węgla - bez prawa do odwołania lub 

poddania takiej decyzji kontroli sądu”.
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Akcja NGO z Koalicji „Rozwój Tak. 
Odkrywki Nie”
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a) Listy do posłów  i samorządu z prośba o protesty i wycofanie się 

z tej regulacji

( 2 wcześniej podpisanych posłów PiS wycofało swoje podpisy)

b) organizacja protestu na Wiejskiej w dniu posiedzenie Komisji-

zjazd NGO – przemowy, transparenty, skandowanie. 
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Efekt - zjednoczenie opozycji wobec specustawy

Razem stanęli działacze anty-odkrywkowych z całego kraju  z 
działaczami anty-kopalnianymi ( węgiel kamienny) ze wielu miejsc 

planowanych kopalni ze Śląska i Polesia ( nowe kopalnie koło 
Bogdanki). 

Razem protestowali samorządowcy- radni, burmistrzowie i 
starostowie, działacze organizacji społecznych, naukowcy i eksperci 

oraz licznie przybyła z transparentami młodzież i działacze ze 
Strajków Klimatycznych, Extintion Rebelion, Strajkiem dla Ziemi, 

Obozu dla klimatu. 

Przemawiały też posłanki z Górnego i Dolnego Śląska ze  starego  
Sejmu, sprzeciwiające się specustawie oraz świeżo wybrana posłanka 
partii Zieloni ( Koalicja Obywatelska) z Warszawy- Urszula Zielińska, 
zaangażowana od lat w obronę Polesia przed budową nowych kopalń.8
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Specustawa znalazła się w sejmowym w koszu. 

Ustawa została zdjęta z porządku Komisji.

Władze stojące za projektem oraz posłowie 
ewidentnie wystraszyły się presji społecznej, ze strony 
samorządów i NGO, także protestu pod Sejmem.

W tej kadencji nie ma już szans na przeforsowanie. 
Liczymy ,ze w następnej tym bardziej
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Jakość powietrza- Alarmy Smogowe
1) Krytyka rozwiązań z Czystego powietrza( 20-30 tys. 
wniosków, zamiast kilkuset tys.  w ciągu roku):

- NFOŚ rozpisuje dyskusje, jak to naprawić

- powołanie  ministra Woźnego ( pełnomocnika ds. 
smogu) na prezesa NFOŚ

2) Zmiana postawy Polskiego Alarmu Smogowego-
kierunek pasywizacja i pompy ciepła, zgodność celów 
poprawy jakości powietrza i walki o ochronę klimatu-
zbieżność celów

3) Sprawy sądowe przeciwko rządowi dotyczące jakości 
powietrza- wygrana aktora Stuhra i dziennikarza Szczygła 12



Reforma ustrojowa- prezentacja propozycji 
prof. Popczyka

• TRANSFORMACJA ENERGETYKI  DO 100 % OZE 
2050r ( MONIZMU ELEKTRYCZNEGO OZE )

• Reforma ustrojowa rynku energii elektrycznej
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Regulacje prawne- obszary, potrzeby

Trzy obszary (Trójpak kryzysowy)

główne cechy regulacji prawnych trójpaku kryzysowego tworzącego fundament rynku wschodzącego 1 

funkcjonującego na infrastrukturze sieciowej nN-SN i na zasobach usług systemowych KSE: 

1° - transformacja podejścia podmiotowego w przedmiotowe , mianowicie  zdjęcie ograniczeń na różnorodność 
dynamicznych platform handlowych WSE (wirtualny system  elektroenergetyczny) vs uogólniona definicja 
prosumenta będącego podmiotem  prawnym, obejmująca:

a) prosumenta jednowęzłowego (domy jednorodzinne, sektor MMSP)  

b) wielowęzłowego  (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla deweloperskie ,

c) samorząd w obszarze zadań własnych; przedsiębiorstwa sieciowe, 

2° - transformacja regulacji  skoncentrowanych na tym co wolno robić w regulacje określające czego nie wolno 
robić,

3° - wprowadzenie  do praktyki legislacyjnej przejściowych, i zarazem selektywnych, regulacji prawnych 
umożliwiających funkcjonowanie „pilotażowych”  mikroprojektów transformacyjnych.

Prawna unifikacja mała (wynik efektów trójpaku kryzysowego) 

wprowadzenie do końca 2020 r.  (w trybie nowelizacji Prawa energetycznego) zasady TPA+ unifikującej regulacje 
cząstkowe trójpaku kryzysowego w obszarze dostępu do sieci nN oraz  SN i do zasobów usług systemowych KSE.

Prawna unifikacja duża (wynik efektów ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej) 

uchwalenie do końca 2025 r. nowego Prawa elektrycznego (zastępującego Prawo energetyczne i inne regulacje
w obszarze energetyki), stanowiącego fundament ustroju prawnego transformacji energetyki do monizmu 

elektrycznego OZE (realizowanej za pomocą ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej) .   
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Tab. 2.  Synteza ustroju prawnego transformacji energetyki do monizmu 

elektrycznego OZE: od stanu istniejącego (VIII 2019)  do dużej unifikacji w 

postaci Prawa elektrycznego (2025) 
Stan istniejący VIII.2019 Zbiór regulacji (działania) Etap X.2019-2020 Etap 2021-2025

Prawo energetyczne

– 121 nowelizacji

(115 już weszło

w życie,

6 wejdzie)

Ustawa

OZE 

– 33 nowelizacje

(27 weszło

w życie,

6 wejdzie)

Ustawa

o rynku mocy

kryzysowe

agregaty UGZ uzyskują dostęp do rynku RB

ok. 2000 MW mocy

→ wstępna unifikacja taryf dynamicznych, 

bilansowania energii i regulacji mocy na 

rynku RCR

właściciele mieszkań

w budownictwie wielomieszkaniowym  uzyskują prawo do 

jednej faktury (obejmującej użytkowanie energii 

elektrycznej)

→ wstępna unifikacja sieci nN energetyki WEK  

oraz prosumenckich instalacji  nN

pilotażowe
utworzony zostaje zbiór pilotażowych (referencyjnych) 

wirtualnych systemów elektroenergetycznych (WSME) 

→ wstępna  unifikacja opłat sieciowych (net 

metering, roaming elektroenergetyczny)

w systemach WSE

rozwojowe etapowe 

(długoterminowe)

następuje wydzielenie niskonapięciowej strefy  

bezpieczeństwa KSE (sieci, urządzenia i usługi) w celu 

„ustrojowego” rozdzielenia sieci nN i SN i przyspieszenia 

przekształceń własnościowych operatorów OSD

→ mała  unifikacja projektowania i użytkowania 

sieci nN energetyki WEK  oraz prosumenckich

instalacji  nN

STD (następuje dekompozycja odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo: KSE oraz dostaw energii elektrycznej)

→ mała unifikacja wysycenia  sieci nN energetyki 

WEK  oraz prosumenckich instalacji  nN w 

produkty przemysłów ICT  i AGD 

OIRE (zapewniony jest dostęp do platformy pomiarowej 

rynku RCR)
→ mała unifikacja systemu billingowego rynku RCR

unifikacja

mała

TPA+

(XII.2020)
→ punkt wyjścia do unifikacji dużej

unifikacja

duża

Prawo elektryczne

(2025)
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Subiektywna rejestracja zmian 

Titanic -Ziemia-już zderzyliśmy się z górą lodową?

( raporty IPCC, ONZ o wymieraniu gatunków, inne…)

• Rosnąca determinacja NGO, młodzieży

• Zmiana świadomości społecznej – zmiany klimatyczne, odejście 
od węgla, OZE w czołówce uwagi,  przykryły w jakiejś mierze 
problem smogu ?

• Szybki rozwój  małych prosumentów ponad 1000 MW w rok w 
PV ( tyle mocy ile Ostrołęka C)

•

• Wzrost presji, znaczenia młodzieży- np. Uchwała o kryzysie 
klimatycznym we Wrocławiu
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Polska po wyborach- nowi politycy
• Wygrana- przegrana PiS

• Zmiany w rządzie na rzecz transformacji energetycznej ?  ( termin zaczął 
funkcjonować wśród polityków PiS) ?

• Dyskusja w rządzie- decyzje na jego skrzydłach- program dofinasowania z 
NFOŚiGW  PV w spółdzielniach mieszkaniowych

• Jednocześnie nadal szkodliwe schlebianie węglowi i związkom 
zawodowym- brak odważnej rozmowy, Ostrołęka C, zapewnianie, że w 
strukturze energii w Polsce po 2050 będzie węgiel, blokada na poziomie UE

• Wejście do parlamentu sił deklarujących reformę energetyki PSL, Lewica, 
KO z Partią Zieloni, po raz pierwszy 3 osoby z partii deklarującej wsparcie 
dla monizmu OZE, też inni posłowie, z którymi pracowaliśmy Andrzej 
Rozenek (SLD) , Joanna Mucha ( PO), posłowie PSL

• Rosną siły proreformatorskie w Sejmie, w rządzie- korzystne zmiany 
prawne?
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Dziękuje za uwagę!

Radosław Gawlik (EKO-UNIA, TEPP)

rgawlik@eko.org.pl


