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Dotychczasowe prawo 

 Prawo energetyczne 

 Ustawa OZE

 Ustawa o rynku mocy

 Ustawa o elektromobilności 

 Ustawa o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych



Czysta energia dla 
wszystkich Europejczyków 

Przyszłość systemów w unii energetycznej – priorytety 
i zasady kształtowania polityki, która ma doprowadzić do 
transformacji energetycznej skutkującej utworzeniem przystępnego 
cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego 
i zrównoważonego systemu energetycznego



Wizja polityki energetycznej UE na 
okres do 2030r. i później

…”ważne jest skoncentrowanie naszych działań i zwiększenie 

inwestycji w zakresie infrastruktury, innowacyjnych technologii oraz 
łączenia i integracji sektorów. Musimy też zadbać o to, by obywatele 
i przedsiębiorstwa znaleźli się w centrum transformacji energetycznej. 
W tym celu należy zagwarantować społeczne poparcie dla tego 
procesu oraz międzynarodową konkurencyjność branży. …”Anton 
Anton, rumuński minister energetyki i przewodniczący Rady



Dyrektywa o energii 
elektrycznej

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie, że rynek energii 
elektrycznej będzie konkurencyjny, ukierunkowany na potrzeby 
konsumenta, elastyczny i działający na zasadzie niedyskryminacji. 
Uzgodniono, że konsumenci zyskają większe prawa, a odbiorcy 
wrażliwi – ochronę. Dyrektywa określa też zadania i obowiązki 
uczestników rynku



Dyrektywa o energii 
elektrycznej

 Jednym z najistotniejszych elementów jest umożliwienie 
dostawcom energii elektrycznej ustalania własnych cen. Ograniczy 
to zakłócenia na rynku, zwiększy konkurencję i przyniesie obniżkę 
cen detalicznych 

 Dyrektywa zezwala także państwom członkowskim na interwencje 
publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej 
do innych gospodarstw domowych i do mikroprzedsiębiorstw. 
Będzie to miało miejsce w okresie przejściowym poprzedzającym 
powstanie faktycznej konkurencyjności między dostawcami, kiedy 
to ceny detaliczne energii elektrycznej będą ustalane całkowicie 
na zasadach rynkowych



Dyrektywa o energii 
elektrycznej 

 Odbiorcy będą mogli bezpośrednio i aktywnie działać na rynku, 
np. sprzedając wytworzoną przez siebie energię, uczestnicząc 
w systemach odpowiedzi odbioru lub przyłączając się do 
obywatelskich społeczności energetycznych 

 Dyrektywa gwarantuje także odbiorcom dostęp do narzędzi 
porównywania cen, inteligentnych systemów pomiarowych oraz 
umów opartych na dynamicznych cenach energii elektrycznej. 
Najpóźniej w 2026 r. odbiorcy będą mogli zmienić dostawcę 
w ciągu 24 godzin



Dyrektywa o energii 
elektrycznej 

Dyrektywa o energii elektrycznej wyznacza 
także ramy regulacyjne dla operatorów 
systemów przesyłu i dystrybucji



Rozporządzenie o energii 
elektrycznej

 Rozporządzenie zmienia przepisy i zasady wewnętrznego rynku 
energii elektrycznej, aby zapewnić jego należyte i niezakłócone 
funkcjonowanie oraz konkurencyjność. Wspiera także 
dekarbonizację unijnego sektora energetycznego i usuwa 
przeszkody w transgranicznym handlu energią elektryczną

 Nowe zasady dotyczące wymiany handlowej i obowiązków 
bilansowania gwarantują możliwość wytwarzania energii 
z niestabilnych źródeł odnawialnych, które nie będzie skutkować 
dyskryminacją ani zakłóceniami na rynku



Rozporządzenie o energii 
elektrycznej

Rozporządzenie wprowadza warunki i zasady 
tworzenia przez państwa członkowskie 
mechanizmów zdolności wytwórczych

Zadaniem mechanizmów jest zapewnienie, by dostawy energii 
elektrycznej były wystarczające w okresie najwyższego 
zapotrzebowania poprzez rekompensowanie zasobów za ich 
dostępność. Mechanizmy muszą być tymczasowe i zaplanowane tak, 
by wyeliminować konkretny problem niedostateczności zasobów



Rozporządzenie o energii 
elektrycznej

Wprowadzono limit emisji CO2 pochodzącego z paliw kopalnych: 
wynosi on 550 g na kWh wytworzonej energii elektrycznej. Nowe 
elektrownie, które emitują więcej, a rozpoczną wytwarzanie 
komercyjne po wejściu w życie tego rozporządzenia, nie będą mogły 
już uczestniczyć w mechanizmach zdolności wytwórczych. Do 1 lipca 
2025 r. będą mogły w nich uczestniczyć istniejące elektrownie, które 
emitują więcej niż wspomniany limit, a średnio 350 kg CO2 w skali 
roku na kW mocy zainstalowanej. Nowe przepisy pomogą UE 
osiągnąć założone cele klimatyczne, a zarazem będą zapewniać 
bezpieczeństwo inwestycji, gdyż wprowadzają zasadę praw nabytych 
względem umów o zdolnościach wytwórczych, zawartych przed 31 
grudnia 2019 r.



Rozporządzenie o energii 
elektrycznej

Inny ważny element to ustanowienie regionalnych centrów 
koordynacji, które będą ułatwiać współpracę operatorów systemów 
przesyłowych w danym regionie. Centra zastąpią obecnych 
regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa i dostaną dodatkowe 
zadania związane z pracą systemu, funkcjonowaniem rynku 
i gotowością na wypadek zagrożeń. Rozporządzenie przewiduje także 
utworzenie europejskiej organizacji dla operatorów systemów 
dystrybucyjnych



Gotowość  na wypadek 
zagrożeń

 Nowe przepisy UE zwiększą bezpieczeństwo dostaw prądu 
w sytuacjach kryzysowych

 Nowe ramy prawne określające, jak zapobiegać sytuacjom 
kryzysowym w dziedzinie energii elektrycznej, jak się na nie 
przygotowywać i jak nimi zarządzać, zwiększą gotowość na 
wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i wzmocnią ten 
filar unii energetycznej, który dotyczy bezpieczeństwa 
energetycznego 



Gotowość  na wypadek 
zagrożeń

 Europejskie sieci elektroenergetyczne są ze sobą w coraz 
większym stopniu połączone. W związku z tym skutki kryzysów 
elektroenergetycznych wywołanych na przykład ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi, celowymi atakami lub niedoborem 
paliwa mogą łatwo rozprzestrzeniać się na inne kraje



Gotowość na wypadek 
zagrożeń

 Nowe rozporządzenie przewiduje opracowanie wspólnej 
metody identyfikowania zagrożeń. Europejska sieć operatorów 
systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E) 
opracuje regionalne scenariusze kryzysowe oraz określi 
najbardziej istotne dla każdego regionu rodzaje ryzyka. Na 
podstawie tych regionalnych, a także krajowych scenariuszy 
kryzysu elektroenergetycznego każde państwo członkowskie 
będzie musiało sporządzić plan gotowości na wypadek 
zagrożeń, obejmujący zarówno krajowe, jak i regionalne środki. 



ACER 

Nowe rozporządzenie aktualizuje rolę i funkcjonowanie Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Rewiduje zadania 
i kompetencje jej dyrektora i Rady Organów Regulacyjnych. 
Wzmacnia też wspomagającą rolę ACER w nadzorze regulacyjnym 
nad europejskimi podmiotami w dziedzinie energetyki



Pakiet czysta energia dla 
wszystkich  Europejczyków 

 Energy Performance of Buildings Directive 2018/844

 The recast Renewable Energy Directive (EU) 2018/2001

 The revised Energy Efficiency Directive (EU) 2018/2002

 Governance of the energy union and climate action (EU) 
Regulation 2018/1999

 Regulation on risk-preparedness in the electricity sector (EU) 
2019/941

 Regulation establishing a European Union Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (EU) 2019/942

 Regulation on the internal market for electricity (EU) 2019/943

 Directive on common rules for the internal market for electricity 
(EU) 2019/944

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529483556082&uri=CELEX:32018L0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0125.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC


Pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” stanowi bardzo obszerny 
zestaw dokumentów – zawiera ponad 1000 
stron 

rozporządzenie 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

rozporządzenie o gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze 
energii elektrycznej 

rozporządzenie ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki



PAKIET ENERGETYCZNY – CZYSTA, 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA DLA 

WSZYSTKICH

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWYCH RAM PRAWNYCH?





Zmiana prawa w Polsce

 Zmiana ustawy OZE –08. 2019 r.

 Zmiana planowana – raport na temat regulacji mających 
wspierać rozwój energetyki prosumenckiej przygotowany 
przez Ernst & Young na zlecenie Ministerstwa 
Przedsiębiorczości



Transformacja energetyki 
(za pomocą reformy ustrojowej 

rynku energii elektrycznej) do 
monizmu energetycznego OZE 

2050
Prof. J. Popczyk



Cel transformacji (z raportu 
prof. J. Popczyka) 

 Jest nim zbudowanie nowej energetyki w procesie inteligentnej 
reelektryflkacji OZE (wykorzystującej na wielką skalę technologie 
cyfrowe, przemysł ICT) oraz realizacja powiązanych bezpośrednio z tą 
reelektryfikacją równoległych, wielkich procesów przebudowy zasobów 
budowlanych (budownictwa) i transportu 

 W budownictwie jest to przebudowa polegająca na pasywizacji (dom 
pasywny) i inteligentnej elektryfikacji (pompa ciepła), 
a w transporcie na inteligentnej elektryfikacji (samochód elektryczny). 
Budowa nowej energetyki oznacza dodatkowo wyjście na silne 
powiązania z rolnictwem (rolnictwo energetyczne) oraz z całą 
gospodarką obiegu zamkniętego 

 Inaczej, zbudowanie nowej (technologicznie) energetyki oznacza 
transformację do monizmu elektrycznego OZE, który cechuje się 
fundamentalnie wyższą (wielokrotnie) efektywnością termodynamiczną 
i ekonomiczną, w porównaniu z energetyką paliw kopalnych WEK



Prawo elektryczne 

 Potencjał ustawy Prawo energetyczne (1997), nowelizowanej 121 
razy, całkowicie się wyczerpał. Koncepcja systemu prawnego 
zapisanego w tej ustawie (prace nad ustawą rozpoczęły się 
w 1991 r.) była odpowiedzią na ustrojową zasadę TPA, której 
globalny proces wdrażania do elektroenergetyki rozpoczął się 
w 1989 r. w Wielkiej Brytanii w środowisku ustawy elektrycznej 
(ustawa The Electricity Act 1989/2019) 



Koncepcja prawa 
elektrycznego 

 Kwestie dotyczące polityki energetycznej 
państwa

 Prawo gazowe

 Kwestie ciepłownicze – obszary poza 
regulacją



Ustawa brytyjska 

 Brytyjski rząd posiada kompleksową strategię dla sektora 
energetycznego, na którą składają się wzajemnie spójne 
i uzupełniające się strategie obszarowe: ogólna dekarbonizacyjna 
(Carbon Plan), dla energetyki nuklearnej, dla morskiej energetyki 
wiatrowej, dla elektroenergetyki gazowej i dla sektora nafty i gazu 



Ustawa brytyjska

 Brytyjczycy chcą osiągnąć dwa cele: dekarbonizację oraz 
bezpieczeństwo dostaw energii. Zależy im również, aby zrobić 
to jak najmniejszym kosztem dla gospodarki oraz dla odbiorcy 
końcowego 



Podsumowanie

W horyzoncie najbliższych 10-15 lat OZE zdominują 
rynek energetyczny nie tylko w Polsce, lecz na całym 
świecie. Zamykając się na wyzwanie, narażamy się 
na podwójne straty. Po pierwsze, budowane przez nas 
źródła konwencjonalne po 2025 r. nie będą w stanie 
sprostać konkurencji na wspólnym europejskim rynku. 
Po drugie – to, na czym moglibyśmy zarobić 
w energetyce odnawialnej, odpłynie za granicę



Ważne 

 …. 




