
Status prawny spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej i jej członków jako 
odbiorców energii elektrycznej – uwagi de lege lata i de lege ferneda



Spółdzielnia  mieszkaniowa definicja 

• Celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, 
przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali 
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o 
innym przeznaczeniu.

• Spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić działalność 
gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana 
bezpośrednio z realizacją celu określonego powyżej. 



Wspólnota mieszkaniowa – definicja 

Oogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład 
określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę 
mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i 
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.



Relacje pomiędzy podmiotami

Przedsiębiorstwo 

dystrybucyjne

Spółdzielnia 
(wspólnota) 

mieszkaniowa

Odbiorca 
końcowy 



Użytkowanie sieci wewnętrznej spółdzielni 
(wspólnoty) mieszkaniowej 

Przedsiębiorca dystrybucyjny

Prawo do sieci 
wewnętrznej 

Spółdzielnia ( wspólnota) mieszkaniowa

Relacje 
przedsiębiorstwo 
dystrybucyjne –
spółdzielnia ( 
wspólnota) 
mieszkaniowa 

Odbiorca końcowy 

Umowa o 
świadczenie usług 
dystrybucyjnych



Odbiorca końcowy –
definicja 

• odbiorca dokonujący zakupu energii na 
własny użytek; do własnego użytku nie 
zalicza się energii elektrycznej zakupionej w 
celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej zakupionych w celu ich zużycia 
na potrzeby przesyłania, dystrybucji. 



Wnioski de lege lata 

Spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa ma status 
odbiorcy końcowego, jeżeli nabywa energię 

elektryczną na potrzeby własne, w szczególności 
na cele związane z używaniem części wspólnych 
nieruchomości (oświetlenie klatek schodowych, 
piwnic, strychów, zasilanie dźwigów osobowych 

itp.). 

Granica eksploatacji sieci należącej do 
przedsiębiorców dystrybucyjnych kończy się na 

przyłączu (złączu), a więc wewnętrzna sieć 
dystrybucyjna należy do spółdzielni (wspólnoty) 

mieszkaniowej tzw. WLZ, a tym samym 
podmiotem odpowiedzialnym ze eksploatację tej 
części sieci pozostaje spółdzielnia (wspólnota), ale 

tylko do granicy eksploatacji odbiorców 
końcowych, w większości odbiorców w 

gospodarstwach domowych.

Spółki dystrybucyjne korzystają z cudzej 
własności w celu świadczenia usług 

dystrybucyjnych (przesyłowych) do tych 
odbiorców końcowych.



Wynagrodzenie należne spółdzielni ( 
wspólnocie) mieszkaniowej 

Wynagrodzenie to może stanowić część stawek dystrybucyjnych, bądź może być odrębnie 
wyliczane.

Odbiorca końcowy – członek spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej powinien uiszczać opłaty 
dystrybucyjne bądź bezpośrednio do spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej bądź należność ta 
powinna być zwracana przez przedsiębiorcę dystrybucyjnego właścicielowi sieci, czyli 
spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej.



Rozliczanie zużytej energii elektrycznej

• W chwili obecnej taka sytuacja ma miejsce  np. w galeriach 
handlowych, biurowcach które zawierają umowy 
(dystrybucyjne i sprzedaży albo kompleksowe) i rozliczają 
swoich najemców na podstawie refaktur.



Wyrok TSUE 
nr C-42/14, 

• W pewnych sytuacjach media mogą być rozliczane 
odrębnie od samej usługi najmu: w przypadku, gdy 
stroną umów o świadczenia dodatkowe (media, 
wywóz nieczystości) jest wynajmujący, przenoszący 
jedynie koszty tych świadczeń na najemcę, 
podmiotem świadczącym na rzecz najemcy jest 
wynajmujący. Ponadto, najem nieruchomości oraz 
świadczenia dodatkowe należy uważać, co do 
zasady, za kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, 
które winny być oceniane oddzielnie z punktu 
widzenia VAT, chyba, że elementy transakcji są ze 
sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie 
jedno świadczenie, którego rozdzielenie miałoby 
sztuczny charakter.



Interpretacja indywidualna wydana 10 kwietnia 
2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK

Dyrektor Informacji Skarbowej wyjaśnia, że: w celu ustalenia, czy usługi najmu i dostawy 
mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę 
fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów 
korzystania z danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub 
usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli 
najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, 
które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie 
fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być 
uważane za odrębne od najmu. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy 
umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana 
jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie według liczników, 
uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę.



Przedsiębiorstwo 
energetyczne –

definicja 

Według definicji z art. 2 pkt 35 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 
2009r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej 
dyrektywę 2003/54/WE przedsiębiorstwo 
energetyczne oznacza każdą osobę fizyczną lub 
prawną, która prowadzi przynajmniej jedną z 
następujących działalności: działalność w zakresie 
wytwarzania, działalność przesyłową, działalność 
dystrybucyjną, działalność w zakresie dostaw lub w 
zakresie zakupu energii elektrycznej, i która 
odpowiada za zadania handlowe, techniczne lub w 
zakresie utrzymania dotyczące tych działalności, z 
wyłączeniem odbiorców końcowych.

https://sip.lex.pl//document/67893343?unitId=art(2)pkt(35)&cm=DOCUMENT


OSDn

OSDn to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialne za ruch 
sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 
systemami elektroenergetycznymi nie posiadające bezpośredniego połączenia z OSP i przyłączone do OSDp. 
OSDn to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialne za ruch 
sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, 
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 
systemami elektroenergetycznymi nie posiadające bezpośredniego połączenia z OSP i przyłączone do OSDp. 



Rozlicznie 
odbiorców -
wnioski de 
lege ferenda 

Jeżeli spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa 
chciałaby dokonywać rozliczeń swoich członków –
odbiorców końcowych w inny sposób niż 
refakturowanie, musiałaby posiadać status 
przedsiębiorcy energetycznego. 

Należałoby dokonać odpowiednich zmian w Prawie 
energetycznym. 

W ramach tej nowelizacji należałoby wprowadzić 
regulacje pozwalające na wspólne rozliczanie 
kosztów i pełnienie przez spółdzielnie (wspólnoty) 
mieszkaniowe funkcji podmiotów, które mają 
uprawnienie do rozliczania odbiorców końcowych.



Propozycja nowelizacji

Spółdzielnia (wspólnota) 
mieszkaniowa nie ma statusu 

przedsiębiorcy energetycznego

Możliwość prowadzenia 
rozliczeń opłat dystrybucyjnych

Zastosowanie regulaminu 
rozliczeń podawanego do 

wiadomości lokatorów



Podobne regulacje

Rynek ciepła – art. 45a ustawy prawo energetyczne Rozliczenia za wodę dostarczaną do lokalu- ustawa o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 



Wybór 
sprzedawcy 

zgodnie z  
zasadą TPA 

W przypadku zarówno spółdzielni mieszkaniowych, jak i 
wspólnot mieszkaniowych, rozsądnym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie zasad obowiązujących w zakresie 
podejmowania decyzji przez te podmioty dla ustalenia od 
kogo będzie nabywana energia elektryczna w celu dalszej 
odsprzedaży do odbiorców końcowych. Wydaje się jednak, 
że wymogi wynikające z art. 4j ustawy Prawo 
energetyczne, czyli uprawnienie odbiorcy energii do 
nabywania energii elektrycznej od wybranego sprzedawcy, 
zostaną spełnione, albowiem to podmiot reprezentujący 
tego odbiorcę, a więc spółdzielnia (wspólnota) 
mieszkaniowa, w rzeczywistości dokona takiego wyboru 
posiadając stosowne upoważnienia od odbiorców 
końcowych. 



Uprawnienia 
odbiorcy do 
nabywania energii 
elektrycznej od 
wybranego przez 
spółdzielnię(wspól
notę) 
mieszkaniową 
sprzedawcy

Odbiorca udziela pełnomocnictwa 
spółdzielni ( wspólnocie) 
mieszkaniowej zgodnie z art. 98 
Kodeksu Cywilnego

Uchwała spółdzielni mieszkaniowej 
dotycząca wyboru sprzedawcy 
energii elektrycznej 

Uchwała właścicieli lokali zgodnie z 
ustawą o własności lokali



Kwalifikacja 
odbiorców do 

grup 
taryfowych –
uwagi ogólne 

Zgodnie z §6 rozporządzenia taryfowego w zakresie energii 
elektrycznej przedsiębiorca dystrybucyjny dokonuje 
kwalifikacji odbiorców uzależnionej od poziomu kosztów 
uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo 
energetyczne za dostarczanie energii do odbiorcy na 
podstawie następujących kryteriów: 

1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej; 

2) wartości mocy umownej;

3) systemu rozliczeń: 

4) liczby rozliczeniowych stref czasowych; 

5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw 
domowych.



Decyzja 
taryfowa a 

status 
odbiorcy 

• Przedsiębiorstwo dystrybucyjne a w ślad za tym 
przedsiębiorstwo obrotu dokonuje kwalifikacji 
podmiotów do grup taryfowych. Odbiorca nie 
ma na ten wybór żadnego wpływu, nie może 
również kwestionować podziału na grupy 
taryfowego dokonanego w taryfie zatwierdzanej 
przez Prezesa URE. Zgodnie z wyrokiem SOKiK
syg. akt AmE 6/05 odbiorca nie ma statusu 
strony w postępowaniu administracyjnym i nie 
posiada legitymacji procesowej w 
postępowaniu odwoławczym przed Sądem. 



Gaz sieciowy 

Zgodnie z §5 rozporządzenia taryfowego dotyczącego paliw gazowych podobnie jak w przypadku energii elektrycznej stanowi, że podział odbiorców na grupy taryfowe jest 
dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem paliw gazowych, na podstawie 
następujących kryteriów:

1) rodzaju paliw gazowych;

2) charakterystyki technicznej punktów wejścia lub punktów wyjścia;

3) charakterystyki funkcjonalnej punktów wejścia lub punktów wyjścia;

4) wielkości i charakterystyki zatłaczania lub odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowej;

5) wielkości i charakterystyki dostarczania lub odbioru paliw gazowych w miejscach ich dostarczania lub odbioru;

6) zakresu świadczonych usług;

7) miejsc dostarczania lub odbioru paliw gazowych;

8) systemu rozliczeń;

9) zużycia paliw gazowych na potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych;

10) ilości energii zawartej w paliwie gazowym nabywanym w punkcie wirtualnym;

11) odbioru paliw gazowych z użyciem przedpłatowego układu pomiarowego.



Wnioski de lege ferenda

Przedstawione stanowisko jest prezentowane niezmiennie przez Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
a także przez Sąd Najwyższy (por. postanowienie SN z dnia 22 listopada 1999r. 
sygn. akt I CKN879/99, postanowienie SN z dnia 8 marca 2000 r. sygn. akt I CKN 
1217/99 oraz wyrok SN z dnia 16 marca 2004 r. sygn. akt III SK 9/04). Oznacza to, że 
zmiana wskazanej praktyki przedsiębiorców energetycznych musiałby mieć 
charakter zmiany ustrojowej pozwalającej odbiorcy na wybór stosowanej taryfy dla 
energii i paliw gazowych. 



Marzena Czarnecka Kancelaria Radców 
Prawnych T.Ogłódek, 
M.Czarencka

UE Katowice 
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Status prawny spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej i jej członków, jako odbiorców 

energii elektrycznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda 
Dr Marzena Czarnecka 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Kancelaria Radców Prawnych T.Ogłódek, M.Czarencka 

 

W obecnym stanie prawnym istotne wątpliwości prawne budzą kwestie związane z użytkowaniem przez 

przedsiębiorców dystrybucyjnych sieci energetycznych znajdujących się wewnątrz budynków 

mieszkalnych oraz biurowo - handlowych.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 

z 2018r. poz. 845 z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom 

samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali  

o innym przeznaczeniu, a według ust. 6 tego artykułu spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić 

działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio  

z realizacją celu określonego w ust. 1. Zgodnie zaś z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.  

o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) ogół właścicieli, których lokale wchodzą 

w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. 

W zakresie relacji przedsiębiorstwo dystrybucyjne – spółdzielnia (wspólnota mieszkaniowa) – 

odbiorca końcowy mamy do czynienia z następującymi faktami:  

 Przedsiębiorstwo dystrybucyjne (przesyłowe) jest właścicielem sieci dystrybucyjnej; 

 Na podstawie umowy przyłączeniowej następuje jej przyłączenie do sieci spółdzielni (wspólnoty) 

mieszkaniowej. Granica eksploatacji urządzeń przebiega na przyłączu (złączu) na niskim napięciu. 

Oznacza to, że od tego miejsca właścicielem sieci dystrybucyjnej, w tym sieci wewnętrznej (WLZ 

wewnętrzna linia zasilająca), jest spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa, która zawiera umowę z 

przedsiębiorstwem energetycznym – albo umowę kompleksową, albo dwie odrębne umowy – 

sprzedaży i dystrybucyjną; 

 Spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa jest właścicielem sieci do granicy lokalu odbiorcy 

końcowego. Do wskazanej granicy eksploatacji energia może być dostarczana na średnim bądź 

niskim napięciu.  

W przypadku niskiego napięcia problematyczna jest kwestia użytkowania sieci przez 

przedsiębiorstwo dystrybucyjne w obszarze od przyłącza do granicy eksploatacji pomiędzy 

spółdzielnią (wspólnotą) mieszkaniową a odbiorcą końcowym. W przypadku średniego napięcia – 

energia granica eksploatacji pomiędzy przedsiębiorcą energetycznym a galerią handlową, biurowcem 

bądź innym budynkiem wielolokalowym jest 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.  

Art. 3 ust 13a ustawy a dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.  

z 2018r. poz. 755 z późn. zm., dalej powoływanej w tekście jako „Prawo energetyczne” lub „Pr. en.”) 

stanowi, że odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek; do własnego 

użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby 

przesyłania, dystrybucji.  

W wyroku z dnia 28 lutego 2014r., sygn. akt XVII AmE 25/12, Sąd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów stwierdził, że: Legalną definicję „odbiorcy końcowego” zawiera przepis art. 3 pkt 13a 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne), zgodnie z którym odbiorcą końcowym jest 

odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na użytek własny. Jednakże do użytku własnego nie 

zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej użycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej. A zatem, jeśli powód wytwarzał energią elektryczną lub dokonywał jej 
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zakupu w celu odsprzedaży do odbiorców końcowych, musi zrealizować obowiązek przewidziany w art. 

9a ust.1 ww. ustawy1 dla całej energii sprzedanej odbiorcom końcowym. 

Oznacza to, że spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa ma status odbiorcy końcowego, jeżeli 

nabywa energię elektryczną na potrzeby własne, w szczególności na cele związane  

z używaniem części wspólnych nieruchomości (oświetlenie klatek schodowych, piwnic, strychów, 

zasilanie dźwigów osobowych itp.). Granica eksploatacji sieci należącej do przedsiębiorców 

dystrybucyjnych kończy się na przyłączu (złączu), a więc wewnętrzna sieć dystrybucyjna należy do 

spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej tzw. WLZ, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym ze 

eksploatację tej części sieci pozostaje spółdzielnia (wspólnota), ale tylko do granicy eksploatacji 

odbiorców końcowych, w większości odbiorców w gospodarstwach domowych. W tym przypadku 

spółki dystrybucyjne korzystają z cudzej własności w celu świadczenia usług dystrybucyjnych 

(przesyłowych) do tych odbiorców końcowych. Należy w związku z tym postawić problem czy 

spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa nie powinna obciążać przedsiębiorstwa dystrybucyjnego 

kosztami używania należącego do niej fragmentu sieci.  

Zgodnie z przepisami prawa, spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej, jako właścicielowi 

nieruchomości nie przysługują typowe na rynku energetycznym roszczenia  

w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości2 i wynagrodzenia  

z tytułu ustanowienia służebności przesyłu3. Bezspornym pozostaje fakt, iż wykorzystując swoją 

pozycję, przedsiębiorstwa dystrybucyjne wykorzystują elementy cudzej infrastruktury na terenie nie 

będącym ich własnością. Wobec tego należy się zastanowić nad kwestią wynagrodzenia należnego 

spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej za korzystanie z tej infrastruktury przez przedsiębiorcę 

dystrybucyjnego. Wynagrodzenie to może stanowić część stawek dystrybucyjnych bądź może być 

odrębnie wyliczane. Odbiorca końcowy – członek spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej powinien 

uiszczać opłaty dystrybucyjne bądź bezpośrednio do spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej bądź 

należność ta powinna być zwracana przez przedsiębiorcę dystrybucyjnego właścicielowi sieci, czyli 

spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej. 

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest ustalenie czy odbiorca końcowy może być rozliczany 

za zużycie energii elektrycznej przez spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową. W chwili obecnej taka 

sytuacja ma miejsce w galeriach handlowych, które zawierają umowy (dystrybucyjne i sprzedaży albo 

kompleksowe) i rozliczają swoich najemców na podstawie refaktur. Przy czym należy pamiętać o tym, 

że w tym przypadku sieć wewnętrzna należy do galerii handlowej bądź istnieje w biurowcu.  

Refakturowanie to dość częste zjawisko występujące w obrocie gospodarczym. Co do zasady możliwe 

jest również refakturowanie wydatków za media. Dokonując wynajmu nieruchomości, wynajmujący 

może wliczać opłaty za media podatkowo – bezpośrednio w wartość czynszu lub dokonywać ich 

                                                 
1 Do dnia 25 stycznia 2019 – przepis ten dotyczył obowiązku nabywania świadectw pochodzenia z kogeneracji 

bądź zapłaty opłaty zastępczej  
2 Warunkiem zasadności powyższego roszczenia jest brak ważnego tytułu prawnego przedsiębiorstw 

dystrybucyjnych na rozmieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na cudzej nieruchomości. Chodzi o 

sytuację, w której między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem nie została zawarta żadna umowa na 

wykorzystanie nieruchomości pod inwestycję. Przedsiębiorstwo korzysta z własnych urządzeń usadowionych na 

cudzym gruncie nie posiadając w tym zakresie żadnego tytułu prawnego uprawniającego je do zajmowania gruntu, 

a więc Jest posiadaczem w złej wierze. Stosownie do art. 225 w zw. z art. 224 § 2 k.c. samoistny posiadacz w złej 

wierze jest w szczególności obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy od chwili rozpoczęcia tego 

korzystania i jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy, jej pogorszenie lub utratę, chyba że rzecz uległaby 
pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu właściciela lub innego 
uprawnionego. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powinna być kwota, którą 

posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie. 
3 Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub 

którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że 

przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem 

tych urządzeń (służebność przesyłu). Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez przedsiębiorcę w 

oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych (art. 3051 k.c. in fine). 
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refakturowania na najemcę. Przy refakturowaniu wydatków za media, co do zasady, czynności 

towarzyszące świadczeniu głównemu powinny zostać do niego wliczone. Na temat rozliczania mediów 

przy najmie nieruchomości swoje stanowisko przedstawił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

w wyroku nr C-42/14, w którym uznał, że w pewnych sytuacjach media mogą być rozliczane odrębnie 

od samej usługi najmu: w przypadku, gdy stroną umów o świadczenia dodatkowe (media, wywóz 

nieczystości) jest wynajmujący, przenoszący jedynie koszty tych świadczeń na najemcę, podmiotem 

świadczącym na rzecz najemcy jest wynajmujący. Ponadto, najem nieruchomości oraz świadczenia 

dodatkowe należy uważać, co do zasady, za kilka odrębnych i niezależnych świadczeń, które winny być 

oceniane oddzielnie z punktu widzenia VAT, chyba, że elementy transakcji są ze sobą tak ściśle 

związane, że tworzą obiektywnie jedno świadczenie, którego rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. 

Z kolei w interpretacji indywidualnej wydanej 10 kwietnia 2017 r., nr 2461-

IBPP2.4512.228.2017.1.MK,  Dyrektor Informacji Skarbowej wyjaśnia, że: w celu ustalenia czy usługi 

najmu i dostawy mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod 

uwagę fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z 

danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą 

być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu 

wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez założenie 

indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów 

lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Taką samą zasadę należy również 

przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego 

tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie według liczników, 

uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę. 

Jak z powyższego wynika rozpoznanie, kiedy wydatki na media podlegają refakturowaniu, nie jest 

takie proste. Pod uwagę należy wziąć bowiem wszystkie czynniki, które mają wpływ na świadczoną 

usługę. 

Trzeba jednak pamiętać, że w chwili obecnej sprzedaż energii elektrycznej  

i świadczenie usług dystrybucyjnych jest realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne na majątku 

własnym bądź cudzym (np.  dzierżawa, najem). Pojęcie przedsiębiorcy utożsamiane jest 

z przedsiębiorstwem w znaczeniu podmiotowym. Jeżeli przyjrzeć się natomiast przepisom prawa 

unijnego, to zarysowuje się tam tendencja do utożsamiania przedsiębiorcy w ujęciu przedmiotowym 

i podmiotowym. Zgodnie z art. 3 ust. 12 Pr. en. wyodrębnić m.in. można przedsiębiorstwa energetyczne, 

czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, 

magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. 

Według definicji z art. 2 pkt 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE  

z dnia 13 lipca 2009r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej  

i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE przedsiębiorstwo energetyczne oznacza każdą osobę fizyczną lub 

prawną, która prowadzi przynajmniej jedną z następujących działalności: działalność w zakresie 

wytwarzania, działalność przesyłową, działalność dystrybucyjną, działalność w zakresie dostaw lub w 

zakresie zakupu energii elektrycznej, i która odpowiada za zadania handlowe, techniczne lub w zakresie 

utrzymania dotyczące tych działalności, z wyłączeniem odbiorców końcowych. Należy tutaj zwrócić 

uwagę, że oprócz elementów podmiotowych (osoba fizyczna lub prawna) definicja eksponuje rodzaj 

prowadzonej działalności (np. działalność przesyłowa) oraz zakres jej prowadzenia (np. 

odpowiedzialność za zadania handlowe). W tym kontekście definicja przedsiębiorcy energetycznego 

ma charakter mieszany, odwołując się do elementów podmiotowych i przedmiotowych. Wyraźnie 

wyłącza się z pojęcia przedsiębiorstwa energetycznego odbiorców końcowych i wskazuje na techniczne, 

oprócz komercyjnych, cechy działalności. Definicja przedsiębiorstwa energetycznego jest ściśle 

powiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą na uregulowanym majątku. Pojęcie działalności 

gospodarczej nie jest w sposób autonomiczny zdefiniowane w Prawie energetycznym, dlatego też 

konieczne jest tutaj sięgnięcie do definicji tego pojęcia określonej w ustawie z dnia 6 marca 2018r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm.). Specyfika działalności przedsiębiorstw 

https://sip.lex.pl/#/document/67893343?unitId=art(2)pkt(35)&cm=DOCUMENT
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energetycznych wynika jednak z norm Prawa energetycznego (M. Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla 

przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 75, powołujący się na 

E. Stawickiego). Spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa musiałaby wystąpić o koncesję w trybie art. 

32 i następnych Prawa energetyczne. Oznacza to, że jeżeli spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa 

chciałaby dokonywać rozliczeń swoich członków – odbiorców końcowych w inny sposób niż 

refakturowanie, musiałaby posiadać status przedsiębiorcy energetycznego. Mogłaby być kwalifikowana 

w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych, jako OSDn. OSDn to przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 

systemami elektroenergetycznymi nie posiadające bezpośredniego połączenia z OSP i przyłączone do 

OSDp. Natomiast OSDp to operator systemu dystrybucyjnego, którego sieć dystrybucyjna jest 

połączona siecią innego operatora systemu dystrybucyjnego, a który jednocześnie posiada bezpośrednie 

połączenie z siecią przesyłową operatora systemu przesyłowego. Niestety w przypadku, gdy 

spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa osiągnęłaby status OSDn, to wówczas miałaby obowiązek 

utrzymywania sieci i urządzeń energetycznych.  

Wobec powyższego należałoby dokonać odpowiednich zmian w Prawie energetycznym, aby 

spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa mogła bez przeszkód rozliczać odbiorców końcowych. 

W ramach tej nowelizacji należałoby wprowadzić regulacje pozwalające na wspólne rozliczanie 

kosztów i pełnienie przez spółdzielnie (wspólnoty) mieszkaniowej funkcji podmiotów, które mają 

uprawnienie do rozliczania odbiorców końcowych. Można by tu przyjąć metodologię podobną do art. 

45a Pr. en., obowiązującego na rynku ciepła Dzięki zastosowanej w ust. 2 tego artykułu konstrukcji 

prawnej jest oczywiste, że właściciel lub zarządca budynku nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

w rozumieniu ustawy.  Normę tę należy rozumieć jako dążenie do maksymalnej indywidualizacji 

sposobu rozliczania kosztów dostaw ciepła. Jednakże w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie 

ma możliwości zainstalowania ciepłomierzy lub wodomierzy, wówczas zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 

lit. a tiret trzecie Pr. en. dopuszczalne jest prowadzenie rozliczeń ciepła według kubatury lub 

powierzchni lokalu. W art. 45a ust. 8-11 Pr. en. zamieszczono szereg przepisów regulujących stosunki 

prawne pomiędzy właścicielem lub zarządcą budynku a użytkownikami lokali w zakresie rozliczania 

kosztów użytkowania ciepła. Na uwagę zasługuje sformułowany w art. 45a ust. 10 obowiązek 

wprowadzenia regulaminu rozliczeń, który musi być podany do wiadomości użytkownikom lokali w 

terminie 14 dni od dnia jego przyjęcia. Termin ten należy uznać za instrukcyjny, gdyż powiadomienie 

wszystkich użytkowników o wprowadzeniu regulaminu rozliczeń nie stanowi przesłanki koniecznej do 

jego wejścia w życie. Podobne regulacje do tych występujących na rynku ciepła dotyczą zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Warunki i zasady rozliczeń za wodę dostarczaną do lokalu regulują przepisy 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. z dnia 9 maja 2018r. Dz.U. z 2018. poz. 1152). Zgodnie z art. 27 ust. 1 tej ustawy, ilość 

wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. 

Oznacza to, iż rozliczenie dostarczonej do budynku wody następuje na podstawie wskazań wodomierza 

głównego zainstalowanego w budynku. Winno to być rozliczone przez zarządcę budynku na wszystkie 

lokale, a zatem wskazania wodomierzy lokalowych nie są jedyną podstawą obciążania za wodę osób 

korzystających z lokali. Sposób rozliczenia zużytej wody ustala we własnym zakresie zarządca 

nieruchomości. Potwierdza to zapis art. 26 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym, jeżeli odbiorcą usług 

jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku lub budynków wielolokalowych, to jest on obowiązany 

do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od 

ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

W przypadku opomiarowania wszystkich lokali w budynku różnica powstała między wskazaniem 

wodomierza głównego, a sumą wskazań lokalowych winna być podzielona między wszystkich 

użytkowników lokali. Przyczyną powstania tej różnicy są dopuszczalne przepisami błędy przyrządów 

pomiarowych, nierejestrowane przecieki, brak jednoczesności dokonywania odczytów itp. Ponadto art. 
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26 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż to zarządca budynku dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów 

różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy 

punktach czerpalnych wody. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się 

użytkowników lokali, np. w proporcji do zużycia wody w poszczególnych lokalach. Należy podkreślić, 

że ww. ustawa ma charakter uniwersalny i odnosi się do wszystkich budynków wielolokalowych, w tym 

znajdujących się w zasobach komunalnych, zakładowych, wspólnot mieszkaniowych oraz 

stanowiących własność lub współwłasność spółdzielni mieszkaniowych. 

Trzeba mieć jednak na względzie zasadę TPA uprawniającą każdego odbiorcę do zmiany 

sprzedawcy (art. 4j Pr. en.). W przypadku zarówno spółdzielni mieszkaniowych, jaki wspólnot 

mieszkaniowych, rozsądnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zasad obowiązujących w zakresie 

podejmowania decyzji przez te podmioty dla ustalenia od kogo będzie nabywana energia elektryczna w 

celu dalszej odsprzedaży do odbiorców końcowych. Zasada wynikająca z art. 4j Pr. en. znana jest jako 

zasada TPA (ang. Third Part Access), czyli zasada dostępu strony trzeciej do sieci. Norma ta jest 

niezwykle ważna z punktu widzenia tworzenia konkurencyjnego rynku. Ważne jest, aby odbiorcy mieli 

świadomość możliwości korzystania z wybranego przez siebie sprzedawcy paliw gazowych lub energii. 

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem A. Faleckego, M. Mordwy, Z. Murasa i R. Trypens (zob. ciż, 

[w:] M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne, s. 403 i n.), iż zasada TPA nie ma odniesienia do 

zmiany sprzedawcy. Bezsporny wydaje się fakt, iż zasada TPA przede wszystkim ma wpływ na 

możliwości zmiany sprzedawcy i uprawnienia odbiorcy w tym zakresie. Przedsiębiorstwa energetyczne, 

sprzedające paliwa gazowe lub energię nie były i ciągle nie są zainteresowane ułatwieniem odbiorcom 

wyboru sprzedawcy. Sposobem zniechęcającym do zmiany sprzedawcy mogłoby być rozliczanie 

energii elektrycznej poprzez spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową. Wymogi wynikające z art. 4j 

ustawy Prawo energetyczne, czyli uprawnienie odbiorcy energii do nabywania energii elektrycznej od 

wybranego sprzedawcy, zostaną spełnione, albowiem to podmiot reprezentujący tego odbiorcę - 

spółdzielnia (wspólnota) mieszkaniowa, w rzeczywistości dokona takiego wyboru posiadając stosowne 

upoważnienia od odbiorców końcowych.  Wyjściem z tej sytuacji byłoby udzielenie pełnomocnictwa 

przez odbiorcę końcowego spółdzielni (wspólnocie) mieszkaniowej uprawniające go do wyboru 

sprzedawcy w imieniu odbiorcy. Zgodnie z art. 98 KC pełnomocnik wyposażony jest przez mocodawcę 

w umocowanie do dokonania czynności prawnej (dokonywania czynności prawnych) w imieniu i ze 

skutkami dla mocodawcy. W praktyce obrotu termin „pełnomocnictwo” używany jest w różnych 

znaczeniach:  

1) jako równoważnik terminu „umocowanie”;  

2) na oznaczenie czynności prawnej będącej źródłem umocowania lub  

3) dokument ucieleśniający ową czynność prawną. 

Sytuacja prawna polegałaby, wobec tego na reprezentacji odbiorcy końcowego i udzieleniu 

umocowania przez indywidualnego odbiorcę końcowego do skorzystania z zasady TPA przez 

spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową. Drugą formą udzielenia upoważnienia byłoby podjęcie 

stosownej uchwały przez spółdzielnię ( wspólnotę) mieszkaniową. W spółdzielniach mieszkaniowych 

przynajmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia lub jego pierwszej części członków spółdzielni 

należy zawiadomić na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad oraz o miejscu wyłożenia do wglądu 

sprawozdań i projektów uchwał. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach 

objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. Służy to ochronie interesów 

nieobecnych członków spółdzielni. Uchwałę uznaje się za podjętą, jeśli zagłosowała za nią większość 

członków uczestniczących w zgromadzeniu, wskazana w statucie bądź (jeśli statut tej kwestii nie 

reguluje) większość wynikająca z ustawy. Zgromadzenie jest ważne niezależnie od kworum. Jednak 

podjęcie uchwały w kwestii m.in. likwidacji spółdzielni, zbycia nieruchomości lub jednostki 

organizacyjnej spółdzielni wymaga obecności na zgromadzeniu co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej. Uchybienie powyższym zasadom 

zwoływania zgromadzenia i podejmowania uchwał może być podstawą do jej zaskarżenia. Uchwałę 

sprzeczną z ustawą wolno zaskarżyć w każdym czasie w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 k.p.c. 

lub w drodze zarzutu w innym postępowaniu. Uchwała sprzeczna ze statutem, dobrymi obyczajami lub 

https://wiadomosci.dziennik.pl/
https://nieruchomosci.dziennik.pl/
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godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona 

w drodze powództwa o uchylenie, które należy wnieść w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego 

zgromadzenia, a jeśli wnosi je członek nieobecny na zgromadzeniu wskutek jego wadliwego zwołania 

– od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od walnego 

zgromadzenia.  

W przypadku wspólnot mieszkaniowych właściciele lokali podejmują uchwały w sytuacjach 

określonych w ustawie o własności lokali., takich jak np.: zmiana ustalonego sposobu zarządu 

nieruchomością wspólną (art. 18 ust. 2a) czy zgoda na dokonanie przez zarząd wspólnoty czynności 

przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością wspólną (art. 22 ust. 2). Zgodnie  

z art. 23 ust. 1 tej ustawy uchwały właścicieli lokali są podejmowane na zebraniu bądź w drodze 

indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Mogą być też podejmowane w wyniku oddawania 

głosów częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów. Każdy 

właściciel powinien zostać powiadomiony na piśmie, stosownie do treści art. 23 ust. 3 ustawy 

o własności lokali, o treści podjętej uchwały podjętej z udziałem głosów zebranych indywidualnie (nie 

ma tego wymogu, gdy uchwała jest podejmowana wyłącznie na zebraniu). Niedopełnienie obowiązku 

powiadomienia każdego właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania 

głosów nie ma wpływu na jej skuteczność (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 2004r., 

sygn. akt:: IV CK 543/03). 

Odrębną kwestią, aczkolwiek niezwykle istotną i wymagającą rozszerzonych analiz  

w tym techniczno - ekonomicznych jest kwalifikacja odbiorców do odpowiednich grup taryfowych 

przez przedsiębiorstwo dystrybucyjne – OSD.4  W szczególności kwestia ta dotyczy odbiorców 

pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych  

(w szczególności w przypadku bycia członkiem spółdzielni (wspólnoty) mieszkaniowej). W chwili 

obecnej kwalifikacja do grup taryfowych jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Energii 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną z dnia 6 marca 2019r. ( Dz.U.  z 2019r. poz. 503) wydanego na podstawie art. 49 ust. 3 i 4 

Pr. en. Zgodnie §6 wskazanego rozporządzenia przedsiębiorca dystrybucyjny dokonuje kwalifikacji 

odbiorców uzależnionej od poziomu kosztów uzasadnionych ponoszonych przez przedsiębiorstwo 

energetyczne za dostarczanie energii do odbiorcy na podstawie następujących kryteriów:  

1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;  

2) wartości mocy umownej; 

3) systemu rozliczeń:  

4) liczby rozliczeniowych stref czasowych;  

5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. 

W praktyce kwalifikacja jest dokonywana w następujący sposób:  

przykład Taryfy na rok 2019 TAURON Dystrybucja:  

”… 

 

3.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych  

1. 3.1.1. Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są̨ według stawek opłat właściwych 

dla grup taryfowych w odpowiednich obszarach, o których mowa w pkt. 1.2.2. Podział 

odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych w § 6 ust. 1 

rozporządzenia taryfowego.  

2. 3.1.2. Ustala się̨ następujący sposób oznaczeń́ grup taryfowych oraz kryteria i zasady 

kwalifikowania odbiorców do tych grup:  

                                                 
4 W przypadku niniejszej analizy jest to kwestia wyboru przez odbiorców końcowych bądź spółdzielnię  

(wspólnotę) mieszkaniową.  



 7 

GRUPY 

TARYFOWE 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA  

DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: 

N23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych najwyższego napięcia, 

z trójstrefowym rozliczeniem za pobraną energię elektryczną (strefy: szczyt 

przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby). 

A21 A22 A23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z rozliczeniem za 

pobraną energię elektryczną odpowiednio: A21 – jednostrefowym, 

A22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), 

A23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, 

pozostałe godziny doby). 

B21 B22 B23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej 

większej od 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio: 

B21 – jednostrefowym, 

B22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt 

przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby). 

B11 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 

o mocy umownej nie większej niż̇ 40 kW z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną 

energię elektryczną. 

C21 C22a 

C22b C23 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej 

większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego w 

torze prądowym większym od 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną 

odpowiednio: 

C21 – jednostrefowym, 

C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C22b – dwustrefowym (strefy: 

dzień́, noc), 

C23 –trójstrefowym(strefy:szczytprzedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe 

godziny doby). 

 

C11 C12a 

C12b C13 

 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie 

większej niż̇ 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie 

większym niż̇ 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio: 

C11 – jednostrefowym, 

C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C12b – dwustrefowym (strefy: 

dzień́, noc), 

C13 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, 

pozostałe godziny doby) 

G11 

G12 G12w 

G12as G13 

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za 

pobraną energię elektryczną odpowiednio: G11 – jednostrefowym, 

G12 – dwustrefowym (strefy: dzień́, noc), 

G12w – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt) z rozszerzoną strefą 

pozaszczytową o wszystkie godziny sobót i niedziel oraz jeśli układ pomiarowo-

rozliczeniowy to umożliwia dni ustawowo wolnych od pracy, począwszy od 

pierwszego odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego  

w roku 2016 dokonanego przez Operatora, 
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G12as – dwustrefowym (strefy: dzień́, noc), 

G13 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt 

popołudniowy, pozostałe godziny doby), zużywaną na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych; 

b)  pomieszczeń́ gospodarczych, związanych z prowadzeniem 

gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń́ piwnicznych, garaży, 

strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność́ gospodarcza; 

c)  lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów 

akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, 

wikariatem, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów 

dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też 

znajdujących się̨ w tych lokalach pomieszczeń́ pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, 

kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo-komunalnym 

mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność́ gospodarcza; 

d)  mieszkań́ rotacyjnych, mieszkań́ pracowników placówek dyplomatycznych i 

zagranicznych przedstawicielstw; 

e)  domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, 

w których nie jest prowadzona działalność́ gospodarcza oraz w przypadkach 

wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych; 

f)  oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, 

piwnic, strychów, suszarni, itp.; 

g)  zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych; 

h)  węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów 

mieszkalnych; 

i)  garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność́ 

gospodarcza. 

O11 O12 

 

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie 

większej niż̇ 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie 

większym niż̇ 63 A z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio: 

O11 – jednostrefowym, 

O12 – dwustrefowym (strefy: dzień́, noc). 

Do grup taryfowych O11 i O12 kwalifikowani są̨ odbiorcy o stałym poborze mocy, 

których odbiorniki sterowane są̨ przekaźnikami zmierzchowymi lub urządzeniami 

sterującymi, zaprogramowanymi według: godzin skorelowanych z godzinami 

wschodów i zachodów słońca lub godzin ustalonych z odbiorcą. 
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R 

Dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia znamionowego sieci, 

których instalacje za zgodą Operatora nie są̨ wyposażone w układy pomiarowo-

rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności: 

a) silników syren alarmowych; 

b) stacji ochrony katodowej gazociągów; 

c) oświetlania reklam; 

d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej niż̇ rok. 

…” 

Należałoby więc zastanowić się pod względem ekonomicznym i technicznym, czy zasady kalkulacji 

taryf są prawidłowo uregulowane. Bezspornym pozostaje fakt, że we wszystkich zatwierdzonych 

taryfach odbiorca, który:  

a)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych  

w sieci o rożnych poziomach napięć́ – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych 

miejsc;  

b)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych  

w sieci o jednakowych poziomach napięć́ – może być́ zaliczony do grup taryfowych oddzielnie 

w każdym z tych miejsc, z zastrzeżeniem lit. c);  

c)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń́ z więcej niż̇ jednego 

miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę̨ 

taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania;  

zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.  

Podobna sytuacja dotyczy gazu sieciowego. W 2014r. przestało obowiązywać klasyczne naliczanie 

opłat za każdy zużyty metr sześcienny błękitnego paliwa, obecnie ilość zużytej energii wyrażona jest 

w kilowatogodzinach. Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 15 marca 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 640) podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, stanowi, że podział 

odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, 

ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem paliw gazowych, na 

podstawie następujących kryteriów: 

1) rodzaju paliw gazowych; 

2) charakterystyki technicznej punktów wejścia lub punktów wyjścia; 

3) charakterystyki funkcjonalnej punktów wejścia lub punktów wyjścia; 

4) wielkości i charakterystyki zatłaczania lub odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowej; 

5) wielkości i charakterystyki dostarczania lub odbioru paliw gazowych w miejscach ich 

dostarczania lub odbioru; 

6) zakresu świadczonych usług; 

7) miejsc dostarczania lub odbioru paliw gazowych; 

8) systemu rozliczeń; 

9) zużycia paliw gazowych na potrzeby odbiorców w gospodarstwach domowych; 

10) ilości energii zawartej w paliwie gazowym nabywanym w punkcie wirtualnym; 

11) odbioru paliw gazowych z użyciem przedpłatowego układu pomiarowego. 

 

Odbiorca, który z sieci gazowej odbiera paliwa gazowe z kilku miejsc, jest zaliczany do grup taryfowych 

oddzielnie w każdym z tych miejsc odbioru, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

 Dla odbiorcy końcowego obowiązuje zasada, że im niższa taryfa, tym cena bardziej korzystna. To samo 

dotyczy opłaty taryfowej, która jest jedną z najwyższych pozycji na rachunku. Odbiorcy 

w gospodarstwach domowych kategoryzowani są według taryf W. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4dm
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Mamy więc taryfy: 

 W-1 

 W-2 

 W-3 

 W-4 

Taryfa W1 oznacza małe zużycie gazu, a W3 najwyższe. W taryfie  W-1 „mieszczą się” odbiorcy, 

których zużycie gazu nie przekracza 3350 kWh/rok. W praktyce dotyczy to tylko tych gospodarstw 

domowych, które wykorzystują gaz do gotowania. Taryfa W-1 dzieli się na kilka wariantów: W-1.1 

(odczyt gazu tylko raz w roku), W-1.2 (dwa odczyty gazu) oraz W-1.12T (odczyt raz w roku, ale faktury 

są wystawiane co miesiąc na podstawie prognoz). Taryfa W-2 dotyczy odbiorców zużywających rocznie 

między 3350 kWh, a 13350 kWh gazu. Taryfa W-3 to propozycja dla gospodarstw domowych 

zużywających znaczne ilości gazu, czyli wykorzystujących to paliwo także do ogrzewania pomieszczeń. 

Roczne zużycie waha się od 13350 kWh do 88900 kWh. Ponownie dostawca proponuje trzy warianty 

rozliczeń, tj. W-3.6 (sześć odczytów  \w ciągu roku, fakturowanie co dwa miesiące), W-3.9 (dziewięć 

odczytów, fakturowanie co miesiąc w sezonie grzewczym i co dwa miesiące poza sezonem) oraz  

W-3.12T (sześć odczytów, faktura jest wystawiana co miesiąc). Istnieje również czwarta taryfa, czyli 

W-4. „Wpadają” w nią odbiorcy zużywający znaczne ilości gazu, powyżej 88900 kWh na rok. Tutaj nie 

ma już wariantów rozliczeń – faktura jest wystawiana co miesiąc.  

Jak wskazano powyżej to przedsiębiorstwo dystrybucyjne, a w ślad za tym przedsiębiorstwo obrotu 

dokonuje kwalifikacji podmiotów do grup taryfowych. Odbiorca nie ma na ten wybór żadnego wpływu, 

nie może również kwestionować podziału na grupy taryfowego dokonanego w taryfie zatwierdzanej 

przez Prezesa URE. Zgodnie bowiem z wyrokiem SOKiK syg. akt AmE 6/05 odbiorca nie ma statusu 

strony w postępowaniu administracyjnym i nie posiada legitymacji procesowej w postępowaniu 

odwoławczym przed Sądem. Pojęcie strony w postepowaniu administracyjnym określone jest w art. 28 

kpa. Według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy 

postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. O tym 

czy interes lub obowiązek mają charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść́ przepisów prawa 

materialnego, z których dla konkretnego podmiotu wynikają̨ prawa lub obowiązki pozostające 

w związku z rozstrzygnięciem wydanym w postepowaniu administracyjnym. Chodzi tutaj 

o uprawnienie, a zarazem obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami określonych w taryfie 

cen i stawek opłat. Wobec powyższego odbiorca energii nie może być i nie jest stroną w postepowaniu 

o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej. Posiada on jedynie interes faktyczny przejawiający się 

w dążeniu, aby zatwierdzona taryfa była jak najbardziej korzystna z jej punktu widzenia — jako 

odbiorcy (tj. zawierała ustaloną dla niej odrębną grupę̨ taryfową). Skoro odbiorca nie może być stroną 

postępowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, to w świetle przepisów 

prawa nie przysługuje mu legitymacja procesowa do występowania przed Sądem  

w charakterze strony w postepowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa URE. Przedstawione 

stanowisko jest prezentowane niezmiennie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  

a także przez Sąd Najwyższy (por. postanowienie SN z dnia 22 listopada 1999r. sygn. akt  

I CKN879/99, postanowienie SN z dnia 8 marca 2000 r. sygn. akt I CKN 1217/99 oraz wyrok SN z dnia 

16 marca 2004 r. sygn. akt III SK 9/04). Oznacza to, że zmiana wskazanej praktyki przedsiębiorców 

energetycznych musiałby mieć charakter zmiany ustrojowej pozwalającej odbiorcy na wybór 

stosowanej taryfy dla energii i paliw gazowych.  

Jak przedstawiono powyżej problemów w tym zakresie jest mnóstwo i mogą one stanowić pole do 

dalszych pogłębionych analiz.  

 

 


