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Gliwice 10 października 2019r.  

KOMUNIKAT  

(wersja beta, pokonwersatoryjna)  

Dr hab. Marzena Czarnecka 

 

Pierwsza synteza działań Konwersatorium na rzecz unifikacji prawnej 

rynku wschodzącego 1 energii elektrycznej 

 

 

 

Niniejszy komunikat bazuje na dyskusjach konwersatoryjnych marzec-czerwiec 2019 

oraz na wnioskach przedstawionych w trakcie warsztatu eksperckiego, który odbył się 

w Warszawie 18 września 2019r. nt. dalszego rozwoju energetyki obywatelskiej  i w trakcie 

wrześniowego Konwersatorium, które odbyło się 24 września 2019r. w Gliwicach. Celem 

wymienionych inicjatyw było przedyskutowanie i wypracowanie rozwiązań prawnych 

i organizacyjnych, koniecznych do wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Komunikat 

jest syntezą wszystkich wymienionych inicjatyw w aspekcie unifikacji prawnej rynku 

wschodzącego 1 energii elektrycznej.  

 

Konwersatoria marzec-czerwiec 2019 

 

Sekwencja tematów przewodnich: marzec-kwiecień́-maj-czerwiec-wrzesień́ 2019 oraz 

powiązane zagadnienia ekonomiczne:  

 

marzec  

Od koncepcji rynkowych przez badania do analiz prawnych i projektów regulacji  
Analiza prawna zakresu nowelizacji ustawy PE dotyczącej  miejsca odbiorcy energii 

elektrycznej będącego członkiem spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej odpowiednio do 

propozycji wypracowanych w środowisku sekcji SNKTE SEP i Konwersatorium IE 

kwiecień́  
Triplet transformacyjny okresu oddolnej odpowiedzi 2019-2020  
Korekcyjne  (dostosowawcze) propozycje regulacji prawnych pobudzających zasoby uśpione 

maj  

Rynek energii elektrycznej w perspektywie 2025  
Dyskusja rozwiązań rynkowych na okresy 2019-2020 oraz w horyzoncie 2025, w tym cd. 

dyskusji rozpoczętej na kwietniowym spotkaniu konwersatoryjnym, dotyczącej pierwszych 

propozycji nowelizacji prawnych 

czerwiec  
Samouczący się̨ po 2025 rynek energii elektrycznej, dobry na okres do 2050  
Aspekty prawne oddolnych propozycji rozwiązań rynkowych na okres 2019-2020 oraz  

w horyzoncie 2025 

wrzesień́  

TRANSFORMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI DO MONIZMU 

ELEKTRYCZNEGO OZE. Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej. Program 

restrukturyzacji energetyki paliw kopalnych  
Pierwsza synteza działań Konwersatorium na rzecz unifikacji prawnej rynku wschodzącego 1 

energii elektrycznej 

 

Analizy prawne rozpoczęły się od zbadania problemu użytkowania sieci przez 

przedsiębiorstwo dystrybucyjne w obszarze od przyłącza do granicy eksploatacji pomiędzy 

spółdzielnią (wspólnotą) mieszkaniową, a odbiorcą końcowym w przypadku niskiego 

napięcia. W przypadku średniego napięcia granica eksploatacji pomiędzy przedsiębiorcą 

energetycznym a galerią handlową, biurowcem bądź innym budynkiem wielolokalowym jest 
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na SN w stacji SN/nn, czyli energia elektryczna jest doprowadzana do budynku, a tym samym 

nie ma w tym przypadku problemu użytkowania sieci wewnętrznej.  

Tematem przewodnim kolejnego Konwersatorium Inteligentna Energetyka, był Triplet 

transformacyjny okresu oddolnej odpowiedzi 2019-2020. Dyskutowane były rozwiązania 

w kontekście potrzeby nowelizacji prawnych, które wychodząc naprzeciw stanom 

kryzysowym w okresie 2019-2020 będą zbliżać Polskę do rozwiązań dojrzałego rynku energii 

elektrycznej 2025. 

Propozycje nowelizacji związane są przede wszystkim z tezami przedstawionymi przez 

prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, zawartymi w prezentacji pt. „Działanie paradygmatu 

prosumenckiego w warunkach kryzysowych („od dołu do góry”, od mikroekonomicznych 

decyzji do makroekonomicznej efektywności, od kosztów krańcowych do prosumenckiej 

praktyki) vs państwowy triplet blokujący (bezpieczeństwo energetyczne, polityka 

energetyczna, praktyka realizacyjna energetyki WEK), dotyczącymi trybu reagowania na 

stany kryzysowe (2019-2020), spełniającego postulat „przetwarzania” rozwiązań́ dla tych 

stanów w rozwiązania dojrzałego rynku energii elektrycznej (w szczególności postulat 

spójności rozwiązań́ prawnych realizowanych pod wpływem potrzeb kryzysowych 

z rozwiązaniami dla rynku konkurencyjnego, funkcjonującego w środowisku krańcowego 

popytu i krańcowej produkcyjności, czyli postulat całkowitego wyeliminowania rozwiązań́ 

administracyjnych bazujących na systemach etatystycznego wsparcia). Konieczne jest wobec 

tego zbudowanie podstawowej odpowiedzialności rynkowej i wprowadzenie 

odpowiedzialności gminnej. Ta idea jest zgodna pojęciem „obywatelskiej wspólnoty 

energetycznej”, występującym w Pakiecie Zimowym Komisji Europejskiej Czysta Energia 

dla Europejczyków. Zgodnie z definicjami użytymi w Pakiecie „obywatelska wspólnota 

energetyczna" oznacza podmiot prawny, który opiera się na dobrowolnym i otwartym udziale, 

skutecznie kontrolowany przez akcjonariuszy lub członków będących osobami fizycznymi, 

władzami lokalnymi, w tym gminami lub małymi i mikroprzedsiębiorcami. Głównym celem 

społeczności energetycznej obywateli jest zapewnienie korzyści środowiskowych, 

ekonomicznych lub społecznych dla swoich członków lub lokalnych obszarów, w których 

funkcjonuje, a nie zysków finansowych. Obywatelska wspólnota energetyczna może być 

zaangażowana w wytwarzanie, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej, zużycie, agregację, 

magazynowanie oraz efektywność energetyczną, wytwarzanie energii odnawialnej, usługi 

ładowania pojazdów elektrycznych lub dostarczanie innych usług energetycznych na rzecz 

swoich akcjonariuszy lub udziałowców.  

Na kolejnym Konwersatorium Inteligentna Energetyka prawnicy przedstawiali 

propozycje nowelizacji ustawy OZE w szczególności dotyczące kwestii prosumenckich. 

Szeroko były dyskutowane kwestie związane z wprowadzeniem pojęcia prosuemnta 

biznesowego. Zgodnie  bowiem z nowelizacją do ustawy OZE z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1524), która weszła w życie 29 sierpnia 2019 r., prosumentem 

energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie 

z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że 

w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej.  
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Warsztat 18 września 2019 

 

Organizatorami warsztatu byli: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Związek 

Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ruch społeczny Więcej niż Energia oraz Kancelaria Radcy 

Prawnego Michała Tarki, doradcy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy 

programie Energia Plus.   

W trakcie warsztatu dyskutowali: Prof. Jan Popczyk, mec. Michał Tarka, Wojciech 

Kukuła – Client Earth Prawnicy dla Ziemi, Marzena Czarnecka – UE w Katowicach, Marek 

Szolc – Rada Miasta Stołecznego Warszawy, Barbara Adamska – ADM Poland, Paweł 

Urbański – INVEN Group, Arnold Rabiega – Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, 

Ewa Sufin – Fundacja Strefa Zieleni, Krzysztof Smolnicki – Fundacja Ekorozwoju, Stanisław 

M. Pietruszko – Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Radosław Wroński – Krakowski Klaster 

Energii, Radosław Gawlik – EKO-UNIA, Izabela Zygmunt – CEE BWN/PZS, Joanna 

Furmaga – Polska Zielona Sieć, Marcin Popkiewicz – portal Nauka o Klimacie. 

Bazą do dyskusji był raport przygotowany przez prof. Jana Popczyka i opublikowany na 

stronie PPTE2050- POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA pt. 

Transformacja energetyki (za pomocą reformy ustrojowej rynku energii elektrycznej) do 

monizmu energetycznego OZE 2050. W raporcie została przedstawiona wizja programu 

transformacji energetyki do monizmu elektrycznego OZE 2050 z ustrojową reformą rynku 

energii elektrycznej i programem restrukturyzacji energetyki WEK (paliw kopalnych). Wizja 

ta obejmuje trzy główne zadania: ochronę klimatu, budowę konkurencyjnego rynku energii 

elektrycznej i restrukturyzację energetyki WEK (paliw kopalnych).  „...Trójpak kryzysowy 

jest ukierunkowany na stany kryzysowe w systemie elektroenergetycznym mające obecnie 

istotny negatywny wpływ na ocenę KSE. Trójpak kryzysowy obejmuje trzy pakiety 

oddolnych działań, realizowanych sukcesywnie, mających na celu pobudzenie wykorzystania 

zasobów uśpionych. Należy założyć trzy ściśle powiązane pakiety działań realizowanych w 

trybie oddolnym w okresie (X) 2019-2020. (…) I pakiet – obejmuje opracowanie 

pilotażowego (małego) pakietu nowelizacji ustawowych pobudzających rozwój rynku 

wschodzącego 1 na jego podstawach fundamentalnych, celem ochrony sytemu prawnego 

przed jego degradacją za pomocą regulacji wybiórczych, podporządkowanych nowym 

grupom interesów. Regulacje podporządkowane fundamentalnym podstawom (respektujące 

osiągalny już poziom technologiczny, właściwy dla monizmu elektrycznego OZE) obejmują: 

rozwiązania rynku bilansującego RB1 (budowanego w trybie „przybudówki” do rynku RB na 

rynku schodzącym WEK), platformę OIRE oraz terminal STD. II pakiet – obejmuje 

regulacje umożliwiające stworzenie w trybie poligonów wdrożeniowych rozwiązań 

biznesowych typu WSE (wirtualny system elektroenergetyczny) w sposób ewolucyjny 

przekształcających się (samoistnie) w horyzoncie 2025 w rynek wschodzący 1. W 

środowisku trójpaku kryzysowego zbiór rozwiązań biznesowych typu WSE musi być 

zbiorem otwartym. Wyjściowo zbiór ten tworzą takie zakorzenione już mocno rozwiązania 

jak: elektrownia wirtualna, klaster energii, spółdzielnia energetyczna. Nowym wielkim 

obszarem domagającym się rozwiązania są w tym kontekście spółdzielnie mieszkaniowe 

(wspólnoty, osiedla deweloperskie). Jednak rozwiązania szczególne nie mogą być mnożone. 

Przeciwnie, potrzebna jest (w horyzoncie 2025) unifikacja rozwiązań do jednolitego rynku 

wschodzącego 1. Temu służy koncepcja poligonów. Realizacja koncepcji ma stworzyć 

podstawy pod unifikację. III pakiet to mała unifikacja prawna kończąca trójpak 
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kryzysowy. Jest to unifikacja I Pakietu do postaci zasady TPA+ w trybie nowelizacji 

(koniec 2020) ustawy Prawo energetyczne. Wynikiem tej unifikacji, bazującej na 

koncepcji terminala STD (i rezultatach Pakietu II), jest unifikacja technologiczna 

prosumenckich instalacji wewnętrznych oraz operatorskich sieci nN i unifikacja zasad 

bezpieczeństwa elektrycznego w tym obszarze. Restrukturyzacja energetyki schodzącej 

WEK (paliw kopalnych), łącznie z działaniami na rzecz budowy kompetencji potrzebnych 

transformacji energetyki do monizmu elektrycznego OZE (2050) są przedmiotem pakietów 

IV-XI szczegółowo opisanych w raporcie…” 

Duża unifikacja prawna (2025), wpisana w środowisko transformacji energetyki do 

monizmu elektrycznego OZE, jest na to sposobem dostępnym w trybie oddolnym. 

Interaktywne działania zróżnicowanych środowisk na rzecz najpierw małej unifikacji prawnej 

(zasada TPA+), a następnie dużej (Prawo elektryczne) są w transformacji energetyki do 

monizmu elektrycznego OZE (zaprezentowanej w Raporcie) głównym sposobem, na 

początek, pokonania niedostatku intelektualnej kreatywności, w który osunęła się 

elektroenergetyka po wejściu na drogę recentralizacji w 2000r., wobec czego konieczne są 

działania opisane na końcu komunikatu.  

Ponadto podczas warsztatu zostały zaprezentowane założenia raportu na temat regulacji 

mających wspierać rozwój energetyki prosumenckiej przygotowane przez firmę Ernst & 

Young na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości. W raporcie tym zaproponowano zmianę 

przepisów m.in. w systemie rozliczeń energii eksportowanej przez prosumenta do sieci, dalej 

w systemie opustów (co nie powinno mieć miejsca), a także wprowadzenie kolektywnego 

modelu energetyki prosumenckiej w ramach tzw. wirtualnego prosumenta (określenie nowe 

zupełnie zbędne)1.  

Główne tezy przedstawione przez uczestników warsztatu: 

Nie znalazły się tutaj propozycje wynikające z regulacji unijnych i przedstawione przez prof. 

J. Popczyka w raporcie Transformacja energetyki (za pomocą reformy ustrojowej rynku 

energii elektrycznej) do monizmu energetycznego OZE 2050, a to one powinny stanowić 

podwaliny do oddolnych inicjatyw dotyczących transformacji energetycznej: 

 Celami integracji są: lokalne obszary bilansowanie; rozwój energetyki obywatelskiej; 

przyrost mocy rozproszonej; 

 System dopłat dotyczący instalacji fotowoltaiki jest szkodliwy dla rozwoju OZE (nie 

ma jasnych zasad biznesowych – inwestorzy korzystają jedynie z dopłat); 

 Rynek bilansujący powinien być przeniesiony na poziom niskiego i średniego napięcia 

(konieczne jest przede wszystkim wykorzystanie zasobów średniego napięcia); 

 Należy rozdzielić działanie – finansowanie poszczególnych sieci – czyli  wprowadzić 

STD – sieciowy terminal dostępowy;  

 Net metering oraz roaming energetyczny określają dwa różne mechanizmy 

konkurencji, o podstawowym znaczeniu z punktu widzenia rynkowego kształtowania 

trajektorii transformacyjnej energetyki. Pierwszy jest głównym mechanizmem 

                                                 
1 http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101505/wirtualny-prosument-i-opust-11-
kolejne-zadania-minister-emilewicz 
  
 

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101505/wirtualny-prosument-i-opust-11-kolejne-zadania-minister-emilewicz
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/101505/wirtualny-prosument-i-opust-11-kolejne-zadania-minister-emilewicz
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konkurencji między rynkiem schodzącym WEK i rynkiem RCR ma stanowić sposób 

finansowania sieci i analizy opłat sieciowych; 

 W 2020 planowana jest kolejna nowelizacja OZE oparta na wskazaniach 

wynikających z raportu Ernst & Young (co należy zablokować w celu wprowadzania 

jasnych zapisów ustawowych stanowiących podwaliny do  stworzenia nowego prawa 

elektrycznego); 

 Taryfy feed-in-tariff są zbyt przestarzałe – możliwe są do wprowadzenia jedynie do 

2022; 

 Konieczne jest zniesienie barier dotyczących procesów budowalnych w aspekcie 

OZE; 

 Niezbędne jest wprowadzenie zasady TPA+ (zgodnie z Dyrektywą RED II), w tym 

roamingu energetycznego – czyli możliwości zakupu energii elektrycznej 

u jakiegokolwiek wytwórcy w Europie; 

 Spółki dystrybucyjne muszą zaprzestać finansowania węgla – usługi systemowe 

powinny być świadczone na niższym poziomie, koszty OSD nie mogą być 

przerzucane na prosumentów; rynek powinien być rynkiem jednotowarowym; 

 Taryfa dystrybucyjna dla klastrów energii powinna być taryfą specjalną, obszar 

działania winien być rozszerzony do co najmniej dwóch powiatów; 

 W zakresie systemu ciepłowniczego istnieje konieczność utworzenia taryf specjalnych 

dotyczących odbiorców, którzy zamontowali pompy ciepła (w powiązaniu 

z programem likwidacji smogu); 

 Ważne jest oddolne stworzenie jednolitej terminologii, popartej definicjami 

ustawowymi w zakresie energetyki np. OZE emisyjne i OZE bezemisyjne; 

 Konkretne rozwiązania prawne zanotowane przez mec. Tarkę, które mogą zostać 

wprowadzone do ustawy (do dyskusji i weryfikacji przez członków Konwersatorium 

w ramach inicjatywy oddolnej):  

a) jedna instalacja fotowoltaiczna na dachu wspólnoty mieszkaniowej bądź 

spółdzielni mieszkaniowej uprawniająca do korzystania z energii elektrycznej przez 

wszystkich członków, 

b) uprawnienie do korzystania z energii elektrycznej pochodzącej ze wspólnego źródła 

należącego do spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z 

wyborem członka (prawo, a nie obowiązek), 

c) wprowadzenie liczników dwukierunkowych, 

d) przyłączenie rzeczywistych punktów poboru do wirtualnych punktów poboru, 

natomiast rozliczenia z OSD powinny być prowadzone na bazie taryfy G (dla 

gospodarstw domowych), 

e) możliwość tworzenia spółdzielni energetycznych przez wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe niezależnie od rodzaju gminy,  

f) umożliwienie rozliczania energii oddanej do sieci i pobranej z sieci w systemie 

opustów nie tylko dla licznika dwukierunkowego mikroinstalacji 

spółdzielni/wspólnoty, ale też grupy liczników odbiorców będących członkami 

spółdzielni/wspólnoty oraz podniesienie granicznej wielkości takiej mikroinstalacji 

o iloczyn liczby takich odbiorców i średniego zużycia energii elektrycznej 

w gospodarstwie domowym. W tym wariancie spółdzielnia/wspólnota zgłaszałaby 

do OSD przyłączenie mikroinstalacji wraz z podaniem listy punktów poboru 

energii uczestniczących w grupie oraz proporcji w jakiej każdy z nich będzie mógł 
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wykorzystywać energię zgromadzoną w "magazynie energii" w sieci. Podanie 

proporcji jest konieczne ze względu na to, że inwestycja może być finansowana we 

wspólnocie/spółdzielni w różny sposób, np. ze środków wspólnych, które pochodzą 

ze składek zależnych od powierzchni lokali albo też z dodatkowej składki 

wnoszonej np. w jednakowych kwotach tylko przez zainteresowanych członków. 

OSD musi wiedzieć w jakiej proporcji rozliczyć członków grupy. W przypadku 

wyczerpania zapasu energii wprowadzonej do sieci w przysługującej każdemu 

odbiorcy części, płaciłby on za pozostałą pobraną energię identycznie, jak obecnie 

wyglądają rozliczenia z indywidualnymi prosumentami. 

 

 

Konwersatorium wrzesień 2019 

Propozycje w żaden sposób nie wpisują się w ustrojową reformę rynku energii 

elektrycznej do monizmu elektrycznego OZE 2050 i dodatkowo rozwiązania nie są 

zgodnie z Dyrektywą RED II oraz innymi regulacjami unijnymi. 

 

Kluczowa propozycja Ernst & Young, która ma wspierać inwestycje w mikroinstalacje 

prosumenckie, to zwiększenie współczynnika tzw. opustu. Propozycja ta idzie w kierunku 

zwiększenia opustu do 1:1 i umożliwienia korzystania z niego przez wszystkie podmioty 

przyłączone na niskim napięciu (poniżej 1 kV) – również działające grupowo, jako tzw. 

wirtualni prosumenci. Ten model nie jest spójny z propozycją WSE, która jest bardziej 

pożądana na rynku i przynosząca konkretne efekty. 

Przewidziano zniesienie ograniczenia okresu wsparcia dla prosumentów do połowy 2039 roku 

oraz wydłużenie wsparcia dla indywidualnej instalacji do 25 lat – należy się zastanowić nad 

pomocą publiczną. Tym samym rodzi się pytanie o to czy zainstalowanie instalacji ma mieć 

charakter inwestycyjny  oraz czy wskazana w raporcie „stabilność inwestycyjna” została 

zbadana i co właściwie ma na celu. Niezrozumiałe jest również przyjęcie modelu opłat 

dystrybucyjnych na systemie z Portugalii – nie ma żadnego uzasadnienia w tej materii.  

Kwestia używanego języka pozostawia wiele do życzenia – jest on niespójny, pojawiają się 

nowe określenia, a przede wszystkim kontynuowane jest używanie pojęcie opustu, mimo że w 

art. 21 dyrektywy RED jest wyraźnie określone, iż prosumenci energii odnawialnej mają 

prawo do wynagrodzenia za samodzielnie wytworzoną energię, którą wprowadzają do sieci, 

odzwierciedlającego jej wartość rynkową. Nie wiadomo skąd powstała nazwa prosument 

wirtualny (określenie nowe Ernst & Young) – wystarczy wskazać możliwość wzajemnych 

rozliczeń pomiędzy prosumentami. Dyrektywą RED II posługuje się określeniem 

„społeczność energetyczna”.  

Zgodnie z propozycją Ernst & Young system ten ma być dostępny dla prosumentów 

rozliczanych na podstawie zarówno umowy kompleksowej (jak ma to miejsce obecnie), jak 

również umów rozdzielonych – ta propozycja jest niezrozumiała, wydaje się że to 

uprawnienie jest oczywiste z uwagi na już obecnie istniejące przepisy prawa (art. 5 ustawy 

Prawo energetyczne), pozwalające na zawieranie umów zarówno kompleksowych jak i umów 

sprzedaży.  
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Prosumencka opłata stała ma być naliczana za każdy kW mocy inwertera w ramach taryfy 

OSD. Opłata ta zostanie określona na takim poziomie, aby nowy system był na podobnym 

poziomie opłacalności dla obecnych prosumentów, jak system obecnie obowiązujący. Celem 

opłaty ma być zmniejszenie zjawiska przenoszenia kosztów utrzymania sieci na 

nieprosumentów, które może się potęgować w miarę wzrostu liczby prosumentów. W obu 

opcjach rozliczeń sprzedawca miałby odprowadzać do OSD opłaty dystrybucyjne w takiej 

samej wysokości, w jakiej pobrał je od prosumenta, co gwarantowałoby sprzedawcy dodatnią 

marżę na obsłudze prosumenta.  Należy tutaj odnieść się do zapisów raportu Prof. J. 

Popczyka i propozycję dotyczącą opłat sieciowych na rynku wschodzącym 1 energii 

elektrycznej (powiązane z restrukturyzacją biznesową operatorów OSD) trzeba rozpatrywać 

w kontekście dyfuzji innowacji przełomowych na rynek RCR. Ponadto w kontekście 

podmiotów które będą korzystać z zasady TPA+, czyli pełnego zbioru podmiotów tworzących 

system WSE, a więc: prosumentów (wszystkich: ludność, samorządy realizujące zadania 

własne, przedsiębiorcy sektora MMSP), ale także inwestorów z sektora MSP inwestujących 

w elektrownie wirtualne. Z punktu widzenia zasady TPA+ dwa (obowiązujące rozłącznie) 

kluczowe są systemy opłat za dostęp do sieci nN-SN (a szerzej do systemu KSE), mianowicie 

net metering oraz roaming energetyczny.” Te dwa systemy określają dwa różne mechanizmy 

konkurencji o podstawowym znaczeniu z punktu widzenia rynkowego kształtowania 

trajektorii transformacyjnej energetyki. Pierwszy jest głównym mechanizmem konkurencji 

między rynkiem schodzącym WEK i rynkiem RCR. Drugi natomiast jest fundamentem 

konkurencji na rynku RCR między: 1° – sieciami nN-SN, 2° – gospodarką prosumencką 

obejmującą źródła wytwórcze oraz zasoby bilansujące prosumentów przyłączonych do sieci 

nN-SN, wreszcie 3° – źródłami wytwórczymi i zasobami bilansującymi (stacjonarnymi, 

przyłączonymi do sieci nN-SN oraz mobilnymi) należącymi do inwestorów z sektora 

MSP...”. 

Zaproponowano też koncepcję wirtualnego prosumenta dla tych podmiotów, które nie mają 

dostępu do wystarczającej powierzchni w celu budowy własnego źródła OZE – przede 

wszystkim spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

budynków wielorodzinnych, a także biurowcom, osiedlom segmentów z małymi dachami czy 

grupom podmiotów, z których jeden posiada dużą powierzchnię i jest w stanie się nią 

podzielić z sąsiadami. Proponowany mechanizm zakłada wspólne rozliczanie energii 

wyprodukowanej przez grupę co najmniej 2 prosumentów mającą jedną instalację OZE. 

Podstawą rozliczeń miałaby być umowa międzyprosumencka regulująca działanie 

wirtualnego prosumenta. W tym modelu wielkość instalacji zostałaby ograniczona do mikro- 

i małych instalacji, czyli maksymalnie do 500 kW. Regulujące te kwestie przepisy w nowej 

ustawie powinny być spójne z dyrektywą RED II oraz z regulacjami pakietu Czysta energia 

dla Europejczyków.  

Raport Ernst & Young można skonkludować, że jest to kolejna nieudana próba „sklejenia” 

nowości z dotychczasową, już wystarczająco niespójną regulacją.  

Wnioski środowiska konwersatoryjnego 

W nawiązaniu jednak do przedstawionych powyżej informacji, zadaniem członków 

Konwersatorium wydaje się być przedstawienie oddolnych konkretnych regulacji. 

Członkowie Konwersatorium (prawnicy, ekonomiści i inżynierowie) powinni napisać uwagi 

krytyczne na bazie raportu przygotowanego przez Prof. J. Popczyka do materiału Ernst & 

Young, wykazując konkretne błędy i niezgodności z prawem unijnym wraz ze szczegółową 
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analizą używanego języka oraz przesłać te uwagi do mec. Tarki – jako osoby zaangażowanej 

w proces ustawodawczy – w terminie do 15 listopada 2019r.  

Inicjatywy oddolne powinny doprowadzić do sytuacji, w której wystąpi jednolity, 

konkurencyjny rynek energetyczny – bez korzystania przez podmioty działające na tym rynku 

z pomocy publicznej.  

 

 

 


