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Definicje (1)

Odbiorca końcowy

Odbiorca dokonującego zakupu …energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii 

elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

(Pe - Art. 3 pkt 13a)
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Definicje (2)

 Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem 

na tę energię

 Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej 

nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie 

parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w 

możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci

 Równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 

odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania działań mających 

na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze

 Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie 

bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii

elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię

(Pe – Art. 3 pkt 16a-16d)
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Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki

 W drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części

 Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń 

wprowadzonych rozporządzeniem

Operator Sytemu Przesyłowego lub  operator sytemu połączonego

 Mogą być wprowadzone na czas oznaczony – lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin

 Organy kontrolne wprowadzenia ograniczeń – Prezes URE, MG

 Podmiot podejmujący działania – operator  sytemu przesyłowego lub systemu 

połączonego elektroenergetycznego

 Ograniczenie w poborze energii przez odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do 

sieci przesyłowej – po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań, w tym ograniczeniu w 

poborze energii przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej

 Użytkownicy  systemu, w tym odbiorcy energii elektrycznej  są obowiązani stosować się 

do poleceń OPS, o ile wykonywanie poleceń nie stwarza bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia osób

(Pe – Art. 11, Art. 11c, Art. 11d)
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Odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora Systemu

 Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego, który w następstwie okoliczności za które ponosi odpowiedzialność 

wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadności 

wprowadzenia tych ograniczeń, odpowiada za szkody powstałe u użytkowników krajowego 

systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do 

sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętym ograniczeniami, …, w szczególności z 

powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej

 Odpowiada wyłącznie w granicach szkody rzeczywistej poniesionej przez użytkowników 

systemu , w tym odbiorców energii elektrycznej, w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą przez nich rzeczy ruchomej, lub uszkodzeniem albo zniszczeniem nieruchomości:

 do wysokości 5000 zł (odbiorca w gospodarstwie domowym)

 całkowita odpowiedzialność operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub 

operatora systemu połączonego elektroenergetycznego, z tytułu szkód, gdy przerwy lub 

ograniczenia dotyczyły następującej liczby użytkowników systemu, w tym odbiorców energii 

elektrycznej w systemie elektroenergetycznym:

 do 25.000 odbiorców - nie może być wyższa niż 25 000 000 zł

 od 25.001 do 100.000 odbiorców - nie może być wyższa niż 75 000 000 zł

 od 100.001 do 200.000 odbiorców - nie może być wyższa niż 150 000 000 zł

 od 200.001 do 1.000.000 odbiorców - nie może być wyższa niż 200 000 000 zł

 ponad 1.000.000 odbiorców - nie może być wyższa niż 250 000 000 zł

 Nie ponosi odpowiedzialności jeżeli kwota odszkodowania byłaby niższa niż 100 zł

(Pe – Art. 11e)
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Pełnienie funkcji OSD (1)

 Obowiązek ustanowienia operatora na sieci tzw. „Przedsiębiorstw 

Energetyki Przemysłowej”

 Możliwe scenariusze pełnienia  funkcji operatora na sieci dystrybucyjnej 

Przedsiębiorstwa Energetyki Przemysłowej:

 Wariant I - Przedsiębiorstwo Energetyki Przemysłowej wystąpi z wnioskiem o 

wyznaczenie go operatorem systemu dystrybucyjnego.

 Wariant II – Przedsiębiorstwo Energetyki Przemysłowej powierzyć innemu 

przedsiębiorstwu energetycznemu, w drodze umowy, pełnienie 

obowiązków  operatora systemu dystrybucyjnego 

(Pe – Art. 9h)
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Pełnienie funkcji OSD (2)

Podstawowe obowiązki

 Stosuje obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie 

użytkowników tych systemów – (Pe - art. 9c ust. 3) 

 Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć 

dystrybucyjna nie  posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, realizuje 

określone w ustawie obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego  

elektroenergetycznego za pośrednictwem operatora systemu  dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, z którego siecią jest połączony, który jednocześnie posiada 

bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową

(Pe – Art. 9h)
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Pełnienie funkcji OSD (3)

 Wytyczne do opracowania wniosku o wyznaczenie operatorem systemu 

dystrybucyjnego zawiera Informacja w sprawie wyznaczenia przez Prezesa URE 

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) z dnia 21 maja 2007 roku

 OSD wyznacza Prezes URE na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej, w drodze 

decyzji, na czas określony, który nie może być dłuższy niż okres obowiązywania 

koncesji

 Operatorem może być tylko przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 

koncesję na dystrybucję energii elektrycznej 

 Powierzenie pełnienia obowiązków operatora systemu dystrybucyjnego może 

dotyczyć wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji  

energii elektrycznej, jeżeli liczba odbiorców przyłączonych do sieci 

elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego jest nie większa niż sto 

tysięcy

(Pe – Art. 9h)
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Pełnienie funkcji OSD (4)
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Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej

 W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się 

ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system 

elektroenergetyczny, z wyjątkiem przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej 

mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy końcowego o 

łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW

 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 

energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy

 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii

elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 

1 kV, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki

 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez 

wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 

kV, a w przypadku przyłączania źródła – od dnia wniesienia zaliczki
(Pe – Art. 7 ust. 8e-8g)
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Swoboda wyboru sprzedawcy

 Odbiorca energii ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy

 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii stosując 

obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu, 

umożliwia odbiorcy energii przyłączonemu do jego sieci zmianę sprzedawcy energii, na 

warunkach i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub 3.

 Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę, na podstawie której 

przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza temu odbiorcy energię, bez ponoszenia 

kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy, składając do 

przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie.

 Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię 

elektryczną odbiorcy energii w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z 

ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 

tego odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego

 odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy

 nie stosuje się do umów zawartych na czas określony przed dniem wejścia w 

życie tej ustawy, tj. przed 11 marca 2010 r

 Sprzedawca energii dokonujący jej sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym 

do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany zamieszczać na stronach internetowych 

oraz udostępniać do publicznego wglądu w swojej siedzibie informacje o 

cenach sprzedaży energii oraz warunkach ich stosowania
(Pe – Art. 4j)
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Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci

 OSP przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w 

drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników 

systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te 

dokumenty na swojej stronie internetowej

 OSD, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której 

mowa w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych 

przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator 

zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej

(Pe – Art. 9g ust. 7-8)
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Nielegalny pobór energii

 W razie nielegalnego pobierania energii, przedsiębiorstwo energetyczne może:

 pobierać od odbiorcy, a w przypadku, gdy pobór energii nastąpił bez 

zawarcia umowy, może pobierać od osoby lub osób nielegalnie pobierających 

energię opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne 

pobieranie energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca 

nie ponosi odpowiedzialności

albo

 dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

 Należności z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 

296, z późn. zm.)

(Pe – Art. 57)
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Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej

tzw. „Obligo giełdowe”

 Każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

nie mniej niż 15 % energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej mające prawo do 

otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych z ustawy o KDT

dodatkowo wytworzoną energię elektryczną nieobjętą ogólnym obowiązkiem sprzedaży 

w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego 

przetargu, na internetowej platformie handlowej na rynku regulowanym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub na giełdach 

towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

(Pe – Art. 49a)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i 

przeprowadzania  przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży 

energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej
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Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa 

pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej

 Obowiązek wykonuje:

 przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii

elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom 

końcowym;

 odbiorca końcowy będący członkiem giełdy towarowej w odniesieniu do 

transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej;

 towarowy dom maklerski lub dom maklerski w odniesieniu do transakcji 

realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej.

(Pe – Art. 9a)
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Dziękuję za uwagę.

Andrzej Wołosz

Dyrektor PKP Energetyka Oddział w Warszawie 

– Obrót Energią Elektryczną

eo@pkpenergetyka.pl
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