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Nowelizacja 

■ Przyjęcie w 2019 roku przez Unię Europejską pakietu nowych dyrektyw, zmian 
do istniejących dyrektyw i rozporządzeń dla energetyki wymusza kolejną nowelizację 
polskiego prawa w tym także Prawa energetycznego. Przy tej okazji wskazane byłoby 
zastąpienie Prawa energetycznego nową ustawą.

■ Wskazane byłoby, żeby w ślad za Unią Europejską zamiast jednego aktu dla wszystkich 
nośników energii uchwalić nowe osobne ustawy dla poszczególnych podsektorów.

■ Jakość Prawa energetycznego z punktu widzenia komfortu stosowania tej ustawy jeszcze 
się pogorszyła. Osobne prawo elektryczne, gazownicze i ciepłownicze pozwoliłoby na 
uregulowanie za pomocą spójnej terminologii wszystkich obszarów.

■ Niestety obecnie jest propozycja kolejnej nowelizacji – poświęconej w większości 
sektorowi energii elektrycznej.

■ Numer projektu RCL UC17 -
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-
legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r63431027,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-
Prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r63431027,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-energetyczne-oraz-niektorych-innych-ustaw.html


Proponowane 
zmiany 

■ Umożliwia się wykonanie przepisów 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z 
dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 
wytyczne dotyczące alokacji zdolności 
przesyłowych i zarządzania 
ograniczeniami przesyłowymi,
w tym ogólne zasady głosowania
w sprawie decyzji dotyczących wniosków 
przygotowywanych przez wyznaczonych 
operatorów rynku energii elektrycznej;

■ Stwarza się podstawę prawną dla 
rekuperacji energii elektrycznej 
zwróconej do sieci trakcyjnej
w następstwie hamowania pojazdów 
oraz odbioru energii elektrycznej przez 
terminal ładowania z pojazdu 
elektrycznego;



■ Projekt ustawy stwarza podstawę prawną dla tzw. rekuperacji energii elektrycznej zwracanej 

do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów. Z zagadnieniem tym zmierzyły się już 

niektóre Państwa Członkowskie UE. Np. w Niemczech przyjęto model, w którym zwracanie 

energii elektrycznej przez pojazdy kolejowe w ramach procesu rekuperacji nie podlega 

szczególnym ograniczeniom prawnym. Energia ta może być sprzedawana przez przewoźnika 

kolejowego eksploatującego pojazd kolejowy, którego silniki trakcyjne generują  energię 

elektryczną w trybie pracy prądnicowej i zwraca ją do sieci trakcyjnej. Prawo niemieckie 

przewiduje stawki na energię elektryczną zwróconą do sieci trakcyjnej w wyniku procesu 

rekuperacji, lekko zróżnicowane w zależności od tego czy energia elektryczna jest 

wprowadzana w szczycie czy poza szczytem. Pozwala ono przewoźnikowi kolejowemu –

uznanemu za wytwórcę rozproszonego – na otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu unikniętych

w wyniku rekuperacji kosztów korzystania z sieci elektroenergetycznej.

■ Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania obejmą swoim zakresem podmiotowym 

pojazdy kolejowe (w tym metro), tramwaje i trolejbusy. Rozliczanie dostarczanej energii 

elektrycznej, w przypadku jej zwrotu do sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, albo sieci dystrybucyjnej 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w następstwie hamowania 

pojazdu kolejowego, tramwaju oraz trolejbusu będzie następowało na podstawie różnicy ilości 

energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez danego odbiorcę, ustalanej w oparciu

o rzeczywiste wskazania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczanie strat energii 

elektrycznej powstałych w sieci trakcyjnej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej oraz

w sieci dystrybucyjnej podczas dostarczania lub zwrotu tej energii będzie następowało na 

podstawie umowy.



■ Projekt ustawy wprowadza przepisy ustanawiające obowiązek sporządzania przez 

operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji 

magazynowej oraz skonsultowania jej z użytkownikami systemu i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa URE na wzór obecnie funkcjonującego obowiązku 

sporządzenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, zarówno przez operatora systemu 

dystrybucyjnego, jak i operatora systemu przesyłowego. Projektowane przepisy 

określają zawartość instrukcji, którą powinien przygotować operator systemu 

magazynowania. Zgodnie z projektem instrukcja powinna określać m.in.: tryb 

zawierania umów o świadczenie usług magazynowania, procedury udostępniania 

zdolności magazynowych, sposób zarządzania ograniczeniami systemu gazowego, 

kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, sposób postępowania 

w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe, współpracę 

pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywanie informacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami 

energetycznymi a odbiorcami oraz parametry jakościowe paliw gazowych i standardy 

jakościowe.



■ . W projekcie ustawy wprowadza się przepisy, zgodnie z którymi nabór na Prezesa 

URE będzie przeprowadzał zespół powołany przez Ministra Energii; Prezes URE 

będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy dwóch Wiceprezesów URE 

powoływanych przez Prezesa URE. W razie niepowołania Wiceprezesów URE przez 

Prezesa URE, zostaną oni powołani przez ministra właściwego do spraw energii. 

Powyższe znajduje swoje uzasadnienie w przypisaniu regulatorowi szeregu nowych 

zadań i stale wzrastającej jej liczby, np. w kontekście tzw. pakietu zimowego, a także 

dla ścisłej współpracy, w  stosownych przypadkach, z  innymi właściwymi organami 

krajowymi oraz dla ogólnych wytycznych polityki opracowanych przez rząd (art. 35 

ust. 4 lit b (ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 

13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE). 



■ Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób 

wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych 

nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach 

członkowskich EFTA. W przedsiębiorstwach energetycznych zatrudniających co 

najmniej 200 osób oraz przy stowarzyszeniach naukowo – technicznych 

zrzeszających co najmniej 3000 członków komisje kwalifikacyjne będzie powoływał 

Prezes URE. 

■ Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją 

urządzeń, instalacji lub sieci oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą 

tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wpisu w rejestrze świadectw 

kwalifikacyjnych.



■ Prezes URE zatwierdzi instrukcję tylko wtedy jeżeli spełnia ona wymagania określone 

w ustawie, równoważy interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia 

dla rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. W innym 

przypadku Prezes URE będzie mógł wezwać operatora systemu przesyłowego lub 

operatora systemu dystrybucyjnego, który przedłożył instrukcję, do jej zmiany

w oznaczonym zakresie, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. W razie 

niewykonania wezwania w terminie, Prezes URE będzie mógł samodzielnie zmienić 

instrukcję w zakresie objętym wezwaniem i zatwierdzić ją w brzmieniu 

uwzględniającym wprowadzone przez nią zmiany. 



■ Prezes URE będzie mógł cofnąć koncesję w przypadku wydania przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem UOKiK”) wobec 

przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą 

zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK ma kompetencje m.in.,

do prowadzenia postepowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów.



■ W projekcie wprowadza się pojęcie Zamkniętego Systemu Dystrybucyjnego (dalej również 
jako: „ZSD”) zgodnie z art. 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE 
z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE („Dyrektywa 2009/72/WE”) oraz 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 
2003/55/WE („Dyrektywa 2009/73/WE”). Dyrektywa 2009/72/WE oraz dyrektywa 
2009/73/WE identyfikuje zamknięte systemy dystrybucyjne, jako szczególne podmioty 
rynku energii elektrycznej oraz paliw gazowych, w stosunku do których państwa 
członkowskie mogą zastosować selektywnie wybrane wyłączenia spod systemu 
obowiązujących regulacji. Przepisy prawa UE precyzują, iż w przypadku, gdy zamknięty 
system dystrybucji wykorzystywany jest w celu zapewnienia optymalnej wydajności 
zintegrowanych dostaw energii elektrycznej lub paliw gazowych wymagających 
szczególnych standardów funkcjonowania lub zamknięty system dystrybucji utrzymywany 
jest głównie do użytku jego właściciela, powinno być możliwe zwolnienie operatora 
systemu dystrybucji z obowiązków, które stanowiłyby nadmierne obciążenie 
administracyjne ze względu na szczególny charakter stosunku między operatorem 
systemu dystrybucji a użytkownikami systemu. Zakłady przemysłowe, obiekty handlowe 
lub miejsca świadczenia wspólnych usług, takie jak budynki stacji kolejowych, lotniska, 
szpitale, duże obiekty kampingowe ze zintegrowaną infrastrukturą lub zakłady przemysłu 
chemicznego mogą obejmować zamknięte systemy dystrybucji ze względu na 
specjalistyczny charakter ich działalności.



■ W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie do ustawy - Prawo energetyczne jednolitych definicji, 

które będą wykorzystane we wszystkich innych aktach prawnych, tj. definicji „magazynowania energii 

elektrycznej” oraz definicji magazynu energii elektrycznej. Obecny stan w którym istnieją różne 

definicje w ustawie – Prawo energetyczne i ustawie o OZE prowadzi do niejednoznaczności

i potencjalnych problemów interpretacyjnych. Ponadto przyjęta koncepcja definiowania 

„magazynowania energii” jako usługi jest niewłaściwa, gdyż część zastosowań będzie miała charakter 

rozbudowy własnych instalacji (np. źródła OZE lub ekwiwalentu rozbudowy sieci), gdzie formuła usługi 

nie występuje. W przedstawionej propozycji „magazynowanie energii elektrycznej” jest procesem

w którym energia pobrana z sieci jest ponownie wprowadzania do sieci w okresie późniejszym. Zatem 

warunkiem uznania, że magazynowanie energii elektrycznej ma miejsce jest wprowadzenie do sieci 

energii elektrycznej. Z tego punktu widzenia nie będzie magazynem energii elektrycznej instalacja, 

która dokonuje konwersji energii elektrycznej na nośnik taki jak np. wodór (P2G). Będzie to instalacja 

odbiorcza mająca zdolność do zarządzania swoim poborem energii elektrycznej z sieci określona

w ustawie jako instalacja zarządzania popytem.  

■ Celowe jest także dostosowanie definicji do pojęć określonych już w ustawie o rynku mocy.  

■ Zmiana definicji odbiorcy końcowego ma na celu uwzględnienie natury magazynowania energii 

elektrycznej poprzez uwzględnienie w tej definicji wyłączenia energii zużywanej na potrzeby 

magazynowania z kategorii własnego użytku. Oznacza to, że cała magazynowana energia elektryczna 

oraz energia strat w magazynie analogicznie do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji, nie będzie uznana 

za zużycie odbiorcy końcowego. Uzasadnieniem tego jest fakt, że energia wprowadzona do sieci

z magazynu energii elektrycznej będzie po pewnym czasie zużyta przez odbiorcę końcowego, który 

poniesie koszty zarówno dotyczące transportu energii elektrycznej jak i koszty samej energii ze 

wszystkich obciążeniami przewidzianymi ustawą.



Inteligentne opomiarowanie

■ Zmiana sprzedawcy – 7 dni;

■ Operator informacji rynku energii 

■ Instalacja liczników zdalnego odczytu odbywać się będzie (art. 11u ust. 2) zgodnie

z harmonogramem określonym w ustawie, tj. do dnia:

■ 1) 31 grudnia 2023 r. - w punktach poboru energii  stanowiących co najmniej 15%;

■ 2) 31 grudnia 2025 r. − w punktach poboru energii  stanowiących co najmniej 35%;

■ 3) 31 grudnia 2027 r. − w punktach poboru energii  stanowiących co najmniej 65%;

■ łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, posiadających układ 

pomiarowy bezpośredni, przyłączonych do sieci danego operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym nie wyższym niż

1 kV.

■ Elementem budowy systemu inteligentnego opomiarowania (art. 11u ust. 3) będzie 

również instalacja liczników zdalnego odczytu na stacjach SN/nN. W projekcie 

ustawy określono rok 2025 jako datę instalacji tych liczników. 



■ Na wniosek odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym licznik zdalnego odczytu będzie 

mógł pełnić funkcję przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego a zmiana formy 

rozliczeń nastąpi bez dodatkowych opłat; 

■ Odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym będzie również mógł wystąpić z wnioskiem

o skomunikowanie licznika zdalnego odczytu z urządzeniami sieci domowej w celu zarządzania 

pracą tych urządzeń;

■ Przepis, zgodnie z którym odbiorca końcowy w gospodarstwie domowym będzie mógł wystąpić 

do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci jest 

przyłączony, o wyposażenie punktu ładowania należącego do odbiorcy końcowego w licznik 

zdalnego odczytu w instalacji odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym w zw. z art. 10 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 317 i 1356) umożliwi oddzielne rozliczanie się za energię elektryczną pobraną przez 

pojazd elektryczny w gospodarstwie domowym.



DZIĘKUJĘ
M.Czarnecka


