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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Proponowane zmiany do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii wynikają w 

szczególności z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz 

zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2018, str. 125), zwanej dalej „dyrektywą 2019/944” lub 

„dyrektywą”. 

Dyrektywa 2019/944 ustanawia zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, dostaw i magazynowania energii 

elektrycznej wraz z aspektami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia zintegrowanych, 

konkurencyjnych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta, elastycznych, uczciwych oraz przejrzystych rynków 

energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zawiera ona m.in. zasady dotyczące rynków detalicznych energii elektrycznej, 

podczas gdy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2018, str. 54), zwane dalej „rozporządzeniem 2019/943”, 

które zostało przyjęte w tym samym czasie, zawiera głównie zasady dotyczące rynku hurtowego i eksploatacji sieci. 

Dyrektywa 2019/944 uchyla dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE, dlatego też mimo 

ustanowienia szeregu obowiązków, istotna ich część jest już w Rzeczypospolitej Polskiej realizowana w konsekwencji 

implementacji przepisów trzeciego pakietu zimowego do prawa krajowego. 

 

Kluczowe zagadnienia znajdujące się w dyrektywie 2019/944: 

 

Prawa odbiorców 

W dyrektywie wyjaśniono i wzmocniono obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadzono nowe uprawnienia: 

- prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy i ograniczenia opłat związanych ze zmianą sprzedawcy oraz opuszczeniem 

rynku, z wyjątkiem sytuacji gdy zawarte na czas określony umowy na sprzedaż energii elektrycznej po stałej cenie 

zostają rozwiązane przed terminem ich wygaśnięcia, 

- prawo dostępu do co najmniej jednego narzędzia porównywania cen spełniającego określone wymogi w zakresie 

wiarygodności, 

- prawo przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich, w tym 

prawo do opuszczenia społeczności bez ponoszenia sankcji z tego tytułu, 

- prawo do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej (opartych na cenach na rynku transakcji 

natychmiastowych lub rynkach dnia następnego) z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma 

ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi 

umowami, 

- prawo do zawierania umów w zakresie agregacji niezależnych od sprzedaży energii elektrycznej, 

- prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedawania energii elektrycznej, indywidualnie lub za 

pośrednictwem agregatora, 

- prawo do żądania zainstalowania inteligentnego licznika, 

- prawo odbiorców wrażliwych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym do ukierunkowanej ochrony, 

- prawo odbiorców, którym grozi odłączenie, do uzyskania informacji z odpowiednim wyprzedzeniem na temat 

rozwiązań alternatywnych, takich jak plany płatności lub moratorium. 
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Rozliczenia 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2019/944 rachunki powinny być jasne, poprawne i zwięzłe oraz przedstawione w 

sposób ułatwiający porównanie. Informacje o rozliczeniach powinny być dostarczane co najmniej co sześć miesięcy lub 

co trzy miesiące, na żądanie lub gdy odbiorca końcowy wybrał opcję otrzymywania elektronicznych rozliczeń, oraz co 

najmniej raz w miesiącu, jeżeli licznik umożliwia zdalny odczyt. 

 

Agregatorzy 

Państwa członkowskie zobowiązano do zapewnienia: 

- aby agregatorzy mogli oferować odbiorcom umowy w zakresie agregacji bez konieczności uzyskania zgody swojego 

sprzedawcy przez tych odbiorców, 

- sprawiedliwego udziału agregatorów we wszystkich rynkach energii elektrycznej oraz traktowania agregatorów na 

równi z innymi uczestnikami rynku przez operatorów systemów elektroenergetycznych, także gdy udzielają zamówień 

na usługi, 

- przepisów określających rolę i obowiązki przypisane wszystkim uczestnikom rynku oraz przepisy w zakresie wymiany 

danych między uczestnikami rynku. 

 

Obywatelskie społeczności energetyczne 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2019/944 obywatelskie społeczności energetyczne to podmioty posiadające zdolność 

prawną, które są kontrolowane przez członków lub udziałowców, opierają się na dobrowolnym oraz otwartym 

uczestnictwie i mają prawo do zajmowania się wytwarzaniem, dystrybucją, dostawami, zużywaniem, realizowaniem 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz świadczeniem usług w zakresie ładowania pojazdów 

elektrycznych swoim członkom lub udziałowcom. Obywatelskim społecznościom energetycznym należy umożliwić 

przyłączenie do sieci dystrybucyjnych oraz traktowanie w sposób niedyskryminacyjny w obszarze wszystkich rynków 

energii elektrycznej oraz dostępu do nich. 

 

Odbiorca aktywny  

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2019/944 państwa członkowskie powinny zapewnić by odbiorcy aktywni ponosili 

opłaty sieciowe odzwierciedlające koszty, przejrzyste i wolne od dyskryminacji, z osobnym rozliczeniem energii 

elektrycznej wprowadzanej do sieci i zużywanej energii elektrycznej z sieci, zgodnie z art. 59 ust. 9 dyrektywy oraz art. 

18 rozporządzenia (UE) 2019/943. Państwa członkowskie powinny zapewnić ponadto, aby odbiorcy aktywni ponosili 

odpowiedzialność finansową za niezbilansowanie, które powodują w systemie elektroenergetycznym, w tym zakresie 

będąc podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie lub delegując swoją odpowiedzialność za bilansowanie zgodnie z 

art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/943. 

 

Dostęp do danych i interoperacyjność 

Dyrektywa 2019/944 stanowi aktualizację zasad dostępu operatorów sieci, odbiorców, sprzedawców i usługodawców do 

danych pomiarowych i danych dotyczących zużycia/wytwarzania. Ponadto w dyrektywie przewiduje się, że Komisja 

Europejska ustanowi w formie aktów wykonawczych zasady interoperacyjności w celu ułatwienia wymiany danych. 

Osoby zarządzające danymi powinny zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do danych z inteligentnych systemów 

pomiarowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych. 

 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) 

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2019/944 operatorzy systemów dystrybucyjnych są odpowiedzialni za zapewnianie 

długoterminowej zdolności systemu do zaspokajania zapotrzebowania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, w tym 

za opłacalną integrację instalacji wytwórczych energii elektrycznej, a zwłaszcza tych, które wytwarzają energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, a także za zapewnianie użytkownikom systemu informacji niezbędnych do 

uzyskania skutecznego dostępu do systemu oraz korzystania z niego. Operatorzy mają obowiązek publikowania planów 

rozwoju sieci określających inwestycje planowane na okres następnych pięciu do dziesięciu lat, Nie mogą oni być 

właścicielem, tworzyć lub obsługiwać instalacji magazynowania energii, lub też zarządzać takimi instalacjami, z 

wyjątkiem przypadków, w których spełnione są określone szczególne warunki. 

 

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) 

Zgodnie z przepisami dyrektywy operatorzy systemów przesyłowych zapewniają długoterminową zdolność systemu do 

zaspokajania zapotrzebowania w zakresie przesyłania energii elektrycznej, zarządzają bezpiecznym funkcjonowaniem 

systemu, w tym zachowują równowagę między dostawami energii elektrycznej a zapotrzebowaniem na nią. Przepisy 

stanowią, że nie mogą być oni właścicielem, tworzyć lub obsługiwać instalacji magazynowania energii, lub też 

zarządzać takimi instalacjami, pod takimi warunkami, jakie mają zastosowanie do operatorów systemu dystrybucyjnego. 

 

Linie bezpośrednie 
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Zgodnie z przepisami dyrektywy 2019/944 państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia niezbędnych środków 

umożliwiających wszystkim wytwórcom i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium 

zaopatrywanie linią bezpośrednią ich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez poddawania ich 

nieproporcjonalnym procedurom administracyjnym lub nakładania nieproporcjonalnych kosztów, a także zaopatrywanie, 

indywidualnie lub wspólnie, linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez wytwórców i 

przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną. 

 

Krajowe organy regulacji energetyki: 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jako organ regulacyjny, jest zobowiązany do współpracy z sąsiadującymi organami 

regulacyjnymi i Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w UE w kwestiach związanych m.in. z 

gotowością na wypadek zagrożeń i alokacją zdolności transgranicznych oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu 

zdolności w zakresie połączeń wzajemnych. Niezależnemu regulatorowi przypisano wiele zadań związanych z 

funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i monitorowaniem zachodzących na nim procesów. 

 

Należy nadmienić, iż propozycja implementacji części przepisów dyrektywy, w szczególności dotyczących magazynów 

energii, systemu inteligentnego opomiarowania, zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz dostępu do danych i 

interoperacyjności znajduje się w ustawie z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw, która jest aktualnie procedowana w Parlamencie.  

 

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie regulacji dotyczących: 

 
Mechanizmu nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii 

Rosnący udział farm wiatrowych (FW) oraz instalacji fotowoltaicznych (PV) w pokrywaniu zapotrzebowania na moc 

elektryczną stwarza ryzyko występowania sytuacji, w których operator systemu przesyłowego będzie zmuszony do 

redukowania generacji z tych źródeł, celem utrzymania niezbędnych poziomów regulacyjności w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym (KSE). Ryzyko wystąpienia takich sytuacji może mieć miejsce, przede wszystkim, w okresach 

świątecznych cechujących się niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. Nowy Rok, Wielkanoc, weekend 

majowy, Boże Ciało, Boże Narodzenie), przy występującej dużej generacji z FW i PV. Dodatkowo z powodu zakłóceń w 

sieci elektroenergetycznej, operatorzy systemów elektroenergetycznych narażeni są na ryzyko wystąpienia przeciążeń na 

elementach sieci. Biorąc pod uwagę coraz większy udział wolumenu mocy zainstalowanej FW i PV ryzyko to może się 

zwiększyć.  

Z technicznego punktu widzenia operatorzy systemów elektroenergetycznych mają możliwość zarządzania pracą FW 

oraz PV. Sytuacja prawna na gruncie przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

nie jest dostosowana do aktualnego stanu prawa unijnego uregulowanego przez rozporządzenie 2019/943. W 

szczególności, z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych nie wynika jednoznacznie, że wytwórca energii z FW 

oraz PV ma obowiązek podporządkować się poleceniu ruchowemu operatora systemu przesyłowego w zakresie 

ograniczenia generacji, ani też że operator ma obowiązek zapłaty rekompensaty z tego tytułu, odpowiadającej utraconym 

przychodom ze sprzedaży energii elektrycznej lub utraconym środkom w ramach systemu wsparcia. Nadanie operatorom 

systemów elektroenergetycznych prawa do redysponowania FW i PV na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię umożliwi 

dalszy rozwój FW i PV przy zapewnieniu bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego oraz będzie stanowiło 

istotny środek zaradczy do utrzymania bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego. Umowy zawierane przez 

operatorów z FW i PV o przyłączenie do sieci zwalniają operatorów z odpowiedzialności za ograniczenie 

wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej do czasu rozbudowy sieci.  

Tabela poniżej przedstawia udział podpisanych umów przyłączeniowych, w tym tych bez klauzuli mówiącej o 

możliwości bezkosztowego redysponowania FW oraz PV przez operatorów systemów elektroenergetycznych ze 

względów sieciowych. 

 Umowy przyłączeniowe z klauzulą Umowy przyłączeniowe bez klauzuli 

 

Liczba umów 

przyłączeniowych 

Docelowa moc 

zainstalowana  

Moc, którą operator może 

ograniczyć nieodpłatnie na 

podstawie klauzuli w umowie 

przyłączeniowej 

Liczba umów 

przyłączeniowych 

Docelowa moc 

zainstalowana 

  [-] [MW] [%] [MW]  [-] [MW] [%] 

Sieć przesyłowa 

PSE 
14 4138 90 4 018 3 455 10 

Sieć 
dystrybucyjna 

PGE 
0 0 0 0 850 1598,14 100 

Sieć 
dystrybucyjna 

0 0 0 0 768 943 100 
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Tauron 

Sieć 

dystrybucyjna 
Enea 

0 0 0 0 409 1310,99 100 

Sieć 

dystrybucyjna 
Energa 

11 605,9 22,5 560,02 775 2086,89 77,5 

Sieć 

dystrybucyjna 

Innogy 
0 0 0 0 25 5,6 100 

Sieć 

dystrybucyjna 

PKP Energetyka 
0 0 0 0 0 0 0 

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia 2019/943, w sytuacji, gdy 

operatorzy systemów elektroenergetycznych wydają polecenie ruchowe dotyczące zmiany (redukcji) wielkości energii 

elektrycznej wytwarzanej przez jednostki wytwórcze, na zasadach nierynkowych, wytwórcom energii przysługuje 

rekompensata odpowiadająca co najmniej wielkościom wskazanym w ww. przepisie. 

Brak kompleksowego uregulowania ww. kwestii może zatem skutkować wszczynaniem przez właścicieli FW i PV 

sporów sądowych o nieuprawnioną redukcję generacji z ich jednostek wytwórczych oraz o nieuregulowany mechanizm 

finansowej rekompensacji za zredukowaną energię elektryczną, zniechęcając tym samym potencjalnych inwestorów do 

inwestycji w nowe FW i PV oraz, w efekcie, przyczyniając się do zahamowania rozwoju energetyki odnawialnej w 

Polsce. 

Krajowy stan prawny wymaga zatem dostosowania, aby zapewnić: 

• bezpieczeństwo prawne dla operatorów systemów elektroenergetycznych w zakresie prawa do wydawania 

poleceń ruchowych dla FW i PV, 

• bezpieczeństwo prawne dla potencjalnych inwestycji w nowe FW i PV w zakresie prawa do otrzymania pełnej 

rekompensaty finansowej za zredukowaną generację, 

• brak ryzyka niespełnienia zobowiązania dotyczącego minimalnego wolumenu wygenerowanej energii w 

systemie aukcyjnym w wyniku wydawania przez operatora systemu elektroenergetycznego poleceń redukcji 

generacji w FW i PV, oraz brak ryzyka niespełnienia zobowiązania dotyczącego terminu pierwszego 

wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej. 

• dalsze wsparcie dynamicznego rozwoju FW i PV w KSE, pomimo ryzyka możliwości występowania 

okresowych potrzeb redukcji generacji z FW i PV. 

Przyznania Prezesowi URE uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa 

energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu 

przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat. 

Z obecnie obowiązujących przepisów nie wynika, w jaki sposób należy rozliczać odbiorców po upływie okresu 

obowiązywania dotychczasowej taryfy (której nie można stosować), a prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy z 

odwołania od decyzji odmawiającej zatwierdzenia „nowej" taryfy, co przy obecnej długości postepowań sądowych 

prowadzi do niepewności odnośnie do wysokości kosztów jaki ponoszą odbiorcy z tytułu dostarczania paliw lub energii. 

Ponadto, zdaniem Prezesa URE, niejednokrotnie ma miejsce sytuacja, w której przedsiębiorstwo energetyczne w 

dowolny i nieuzasadniony sposób zawyża koszty własne, przyjęte do kalkulacji przedstawianej do zatwierdzenia taryfy. 

Regulator odmawia zatwierdzenia tak skonstruowanej taryfy, a przedsiębiorstwo wnosi odwołanie. Ponieważ odmowa 

zatwierdzenia taryfy nie wynika w takim przypadku ze zmian warunków zewnętrznych, przedsiębiorstwo do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania stosuje taryfę dotychczasową na podstawie art. 47 ust. 2c pkt 2 ustawy – 

Prawo energetyczne. W takim przypadku, nawet jeżeli ostatecznie sąd odwoławczy uzna za zasadną decyzję regulatora, 

przedsiębiorstwo nawet przez kilka lat osiąga nieuzasadnione korzyści pobierając od odbiorców opłaty w wysokości 

przewidzianej w dotychczasowej taryfie.  

Przyznanie Prezesowi URE uprawnienia do udzielenia odstępstw od stosowania określonych przepisów w ramach 

tzw. „piaskownicy regulacyjnej”. 

Wprowadzenie regulacji do polskiego porządku prawnego ma na celu przyspieszenie procesu wdrożenia nowoczesnych 

technologii i innowacji oraz przyśpieszenia procesu transformacji energetycznej, dzięki działaniu w ramach tzw. 

piaskownic regulacyjnych – rozwiązania stosowanego na szeroką skalę w innych europejskich krajach, zmierzającego do 

promowania nowych rozwiązań na rynkach energetycznych i sprawdzania ich skuteczności, w obszarze których, dzięki 

czasowemu wyłączeniu bądź ograniczeniu stosowania wymogów prawnych i regulacyjnych, określone podmioty mogą 

je zastąpić regulacjami poddanymi testowaniu. Odstępstwa od stosowania określonych przepisów w celu wspierania 

progresywnych działań oraz zachęcania do tworzenia innowacji w ramach funkcjonowania rynku energetycznego i 
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gazowego pozwolą na aktywizację podmiotów oraz skłonią do działania nowych przedsiębiorców, co ma na celu 

uczynienie polskiego rynku energetycznego bardziej atrakcyjnym. 

Znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego  

Obecnie brak jest przepisu stanowiącego implementację regulacji unijnych nakazujących, aby znak towarowy OSD, 

będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, nie wprowadzał w błąd co do odrębnej tożsamości 

sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Postulat ten był zgłoszony przez 

Prezesa URE we wnioskach de lege ferenda do Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 

2017 r. 

Nadanie uprawnień Prezesowi URE do ingerencji, z urzędu lub na wniosek strony, w treść umowy o świadczenie 

usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a 

operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, w określonych przypadkach. 

Pomimo wielu lat funkcjonowania przepisów ustawy – Prawo energetyczne, które kolejno wdrażały do polskiego 

systemu prawnego kolejne pakiety energetyczne UE, nie zostały przełamane monopole grup energetycznych na sprzedaż 

energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Niejednakowa pozycja stron i nienarzucanie warunków umów przez 

stronę silniejszą prowadzi do hamowania rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej. Kolejne dyrektywy 

rynkowe UE kładły i kładą co raz silniejszy nacisk na rozdzielenie działalności polegającej na dystrybucji energii 

elektrycznej od sprzedaży tej energii oraz na prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy z poszanowaniem zasady ochrony 

interesów odbiorców końcowych oraz równoprawnego traktowania stron umowy.  

Wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących paliw gazowych 

Zmiany te mają na celu m.in.  

- zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub 

paliw gazowych podstawy do koordynacji działań oraz wymiany informacji m.in. nt. wniosków o przyłączenie do sieci 

złożonych do tych przedsiębiorstw przez duże podmioty,  

- rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących możliwości prowadzenia przez operatora systemu magazynowania 

działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego,  

- zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 % do 100 % rzeczywiście poniesionych przez 

operatora kosztów, oraz  

- wprowadzenie wzorca umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

   W projekcie ustawy: 

 

1. wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 

godziny; 

2. wprowadza się dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców 

o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej; 

3. wprowadza się ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i 

obowiązki, w tym prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu 

pełni praw konsumenckich i do opuszczenia społeczności bez sankcji; 

4. wprowadza się prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z co najmniej 

jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców, oraz prawo do otrzymywania 

informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami; 

5. wprowadza się przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień; 

6. wprowadza się przepisy dotyczące odpowiedzi odbioru i odbiorcy aktywnego na rynku energii, w tym proponuje 

się nowy model rozliczeń prosumentów, w którym możliwe będzie korzystanie z osobnego rozliczenia energii 

elektrycznej wprowadzanej i pobieranej z sieci; 

7. wzmacnia się obowiązujące prawa odbiorców oraz wprowadza nowe prawa w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązek zawierania wyłącznie umów kompleksowych z odbiorcami 

energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, rozwiązywanie sporów ze sprzedawcą, obowiązki 

informacyjne, zmiana delegacji do rozporządzenia taryfowego, obligująca do uregulowania obowiązków 

sprzedawców dotyczących rozliczeń); 

8. dostosowuje się zadania operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych do przepisów 

dyrektywy, w tym wprowadza przepisy dotyczące usług systemowych, usług elastyczności oraz wprowadza się 

zmiany w zakresie bilansowania; 

9. dostosowuje się zadania regulatora do przepisów dyrektywy, w tym zadania związane z regionalnymi centrami 

koordynacyjnymi, powołanymi na mocy rozporządzenia 2019/943 oraz wprowadza się możliwość zgłoszenia 

Prezesowi URE przez każdego odbiorcę, którego praw dotyczy wykonywanie obowiązków przez operatora 
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systemu elektroenergetycznego, zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków 

określonych w ustawie – Prawo energetyczne; 

10.  wprowadza się przepisy regulujące przesłanki dla stania się właścicielem instalacji magazynowania energii przez 

operatorów systemów dystrybucyjnych i przez operatorów systemów przesyłowych; 

11.  dokonuje się zmian w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, rozszerzając zakres zadań tego 

podmiotu o nowe rodzaje umów wprowadzane do ustawy – Prawo energetyczne; 

12.  wdraża się mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu z odnawialnych źródeł energii przez 

operatorów systemu elektroenergetycznego;  

13.  nadaje się uprawnienia Prezesowi URE do ingerowania z urzędu lub na wniosek strony w treść umowy o 

świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy 

sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego, w określonych 

przypadkach; 

14.  przyznaje się Prezesowi URE uprawnienia do samodzielnego ustalenia cen i stawek opłat dla przedsiębiorstwa 

energetycznego w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia temu 

przedsiębiorstwu taryfy, gdy ta decyzja jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i stawek opłat; 

15.  przyznaje się Prezesowi URE uprawnienie do udzielenia określonym podmiotom odstępstwa od stosowania 

wskazanych w decyzji administracyjnej przepisów w ramach realizacji projektu mającego na celu wdrożenie 

innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań 

technologicznych lub teleinformatycznych w ramach tzw. „piaskownicy regulacyjnej”; 

16.  doprecyzowuje się przepisy dotyczące znaku towarowego operatora systemu dystrybucyjnego będącego częścią 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w ten sposób, że nie będzie mógł wprowadzać w błąd co do odrębnej 

tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo; 

17.  wprowadza się wzorzec umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych; 

18.  dodaje się przepisy mające na celu zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych podstawy prawnej do wymiany informacji i koordynacji 

działań w przypadku wniosków o przyłączenie do sieci gazowej i sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym 110 kV i wyższym, urządzeń, instalacji lub sieci, wykorzystujących do wytwarzania energii 

elektrycznej paliwo gazowe; 

19.  rozstrzyga się wątpliwości dotyczące możliwości prowadzenia przez operatora systemu magazynowania 

działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego;  

20.  dokonuje się zwiększenia opłaty za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej z 25 % do 100 % rzeczywiście 

poniesionych przez operatora kosztów; 

21. wprowadza się zmiany w obszarze linii bezpośrednich. 

 

Ad 1. 

W projekcie ustawy wprowadza się przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii 

elektrycznej w 24 godziny. Propozycje zmian przedstawione w art. 1 pkt 3 projektu implementują do polskiego porządku 

prawnego art. 12 ust. 1 i 5 dyrektywy 2019/944, uwzględniając, będące w toku procesu legislacyjnego (projekt ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 865) propozycje dotyczące 

powstania w Rzeczypospolitej Polskiej centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE). 

 

Ad 2. 

W art. 2 pkt 32 projektu do ustawy – Prawo energetyczne dodaje się rozdział 4b ustanawiający ramy prawne dla 

funkcjonowania porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej. W projekcie ustawy proponuje się ograniczenie 

obowiązkowego zakresu porównywanych informacji do elementów wymaganych przez dyrektywę, tj. do ofert sprzedaży 

energii elektrycznej odbiorcom końcowym w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorcom o przewidywanym 

rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh, jednocześnie wprost dopuszczając porównanie innych usług związanych ze 

sprzedażą energii elektrycznej świadczonych przez sprzedawców energii.  

W celu zrealizowania przepisu dyrektywy zobowiązującego państwo członkowskie do zapewnienia odbiorcom 

końcowym w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorcom o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 

000 kWh, dostępu do przynajmniej jednego narzędzia porównującego wszystkie oferty na rynku energii, zdecydowano o 

powierzeniu takiej roli Prezesowi URE korzystając tym samym z przewidzianego w art. 14 ust. 6 dyrektywy 2019/944 

odstępstwa, polegającego na niewprowadzeniu systemu wydawania znaków zaufania w odniesieniu do narzędzi 

porównywania ofert, jeżeli urząd lub organ publiczny oferuje narzędzie porównywania ofert spełniające wymogi 

określone w art. 14 dyrektywy 2019/944. 

 

Ad 3. 

W projekcie ustawy tworzy się ramy prawne zapewniające możliwość działania nowego podmiotu jakim jest 

obywatelska społeczność energetyczna, która ma na celu umożliwienie odbiorcom końcowym energii elektrycznej 

bezpośredniego udziału w wytwarzaniu, zużyciu oraz dzieleniu się energią elektryczną z innymi odbiorcami. Do 
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stworzenia ram prawnych dla obywatelskich społeczności energetycznych, postanowiono wykorzystać rozwiązanie 

oparte na możliwości wyboru formy organizacyjnej, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Zgodnie 

projektem ustawy obywatelska społeczność energetyczna może działać w formie stowarzyszenia, spółdzielni, spółki 

osobowej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyjątkami wskazanymi w projekcie ustawy.. 

W projekcie proponuje się stworzenie rejestru obywatelskich społeczności energetycznych, który pozwoli na 

monitorowanie ich rozwoju. Zaproponowano, aby rejestr prowadzony był przez Prezesa URE w formie elektronicznej 

(dodawany art. 11zb ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne). W projekcie zaproponowano, żeby 

obywatelska społeczność energetyczna ponosiła odpowiedzialność finansową za niezbilansowanie, które powoduje w 

systemie elektroenergetycznym. W tym zakresie będzie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie lub powinna 

delegować swoją odpowiedzialność za bilansowanie. (art. 11za projektu). 

 

Ad 4. 

W projekcie ustawy wprowadzono definicję umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej doprecyzowując, że 

częstotliwość rozliczeń na rynku jest równa okresowi rozliczania niezbilansowania w rozumieniu art. 2 pkt 15 

rozporządzenia 2019/943. Ustawodawca unijny ograniczył obowiązek prowadzenia sprzedaży energii elektrycznej na 

podstawie umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej do tych sprzedawców, którzy obsługują 200 000 odbiorców 

końcowych, dlatego też te właśnie podmioty zobowiązano do prowadzenia sprzedaży na podstawie umów z ceną 

dynamiczną. W celu zapewnienia przejrzystości, na regulatora – Prezesa URE, został nałożony obowiązek 

monitorowania sytuacji na rynku energii elektrycznej związanej z cenami dynamicznymi. Wprowadzono także zmiany 

dostosowujące w przepisach (np. art. 45a ustawy. – Prawo energetyczne) związane z nową sytuacją na rynku energii 

elektrycznej. 

 

Ad 5. 

Projekt ustawy wprowadza ramy prawne dla funkcjonowania agregatora odgrywającego kluczową rolę w świadczeniu 

usług w zakresie agregacji, ponieważ jest on pośrednikiem pomiędzy grupami odbiorców a rynkiem. Agregacja 

umożliwi wszystkim grupom odbiorców dostęp do rynku energii elektrycznej, na którym będą mogły oferować swoją 

elastyczność oraz energię, którą wytwarzają we własnym zakresie. 

 

Ad 6. 

W projekcie ustawy wprowadza się regulacje zapewniające odbiorcom końcowym uczestniczenie w odpowiedzi odbioru, 

dzięki czemu zapewnia się wszystkim konsumentom możliwość czerpania korzyści z ich bezpośredniego uczestnictwa w 

rynku, w szczególności przez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. 

 

Projekt ustawy tworzy również ramy prawne do działania odbiorcy aktywnego, któremu umożliwia się uczestniczenie 

oraz czerpanie korzyści z ich bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej. 

 

Ponadto, projekt dostosowano do wymogów dyrektywy 2019/944 w stosunku do osobnego rozliczania energii 

elektrycznej wprowadzanej do sieci i zużywanej energii elektrycznej z sieci przez prosumentów energii odnawialnej jako 

odbiorców aktywnych. Obecnie funkcjonujący system opustów, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o odnawialnych źródłach energii nie umożliwia osobnego rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci i 

zużywanej energii elektrycznej z sieci. Wynika to z faktu, że oczekiwanym od prosumenta energii odnawialnej modelem 

jest rozliczanie wspólnie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci i zużywanej przez niego energii elektrycznej z sieci 

(tzw. net metering).  

W efekcie, projekt ustawy definiuje podstawy nowego systemu, w którym system opustów nie będzie dostępny dla 

prosumentów wchodzących na rynek po 2021 roku. Proponowana zmiana jest również efektem potrzeby 

odzwierciedlenia kolejnego etapu rozwoju rynku prosumentów. Zmiana modelu pozwoli także na wykorzystanie w pełni 

potencjału agregatorów energii. Projekt wprowadza bowiem minimalny poziom ceny po jakiej sprzedawca zobowiązany, 

sprzedawca wybrany albo agregator zakupi nadwyżkę energii od prosumenta energii odnawialnej, lecz nie eliminuje to 

możliwości stworzenia nowych, innowacyjnych ofert czy usług oferowanych prosumentom. Zmiany umożliwią 

aktywizację w większości biernych dotąd konsumentów, którzy realizując inwestycje w mikroinstalacje staną się 

niezwykle istotnym uczestnikiem rynku zarówno po stronie poboru energii jak i po stronie wytwórczej.  

 

Ad 7. 

W projekcie ustawy proponuje się zmiany w przepisach regulujących stosunki umowne pomiędzy odbiorcą końcowym 

energii elektrycznej i sprzedawcą energii elektrycznej przez: 

- wskazanie nowych elementów umowy sprzedaży energii elektrycznej,  

- zobowiązanie sprzedawców energii elektrycznej do przedłożenia odbiorcy końcowemu, najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy sprzedaży energii elektrycznej, streszczenia kluczowych warunków umowy,  

- zmianę terminu, w którym sprzedawca energii elektrycznej powinien poinformować odbiorcę o podwyżkach cen 

energii elektrycznej, 
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- obowiązek sprzedawców do stosowania alternatywnych metod do odłączenia i informowanie odbiorców, którym grozi 

odłączenie, o alternatywnych metodach odłączenia  stosowanych przez sprzedawcę, które mogą odnosić się do źródeł 

wsparcia w celu uniknięcia wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, systemów przedpłat, audytów 

energetycznych, usług doradztwa w zakresie energii elektrycznej, alternatywnych planów płatności, doradztwa w 

zakresie zarządzania długiem lub wstrzymania odłączenia energii elektrycznej na wskazany okres i nie mogą generować 

dodatkowych kosztów dla odbiorców, 

- zmianę delegacji do rozporządzenia taryfowego – aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne, w celu umożliwienia stosowania art. 18 dyrektywy 2019/944 i załącznika nr 1 do tej dyrektywy, 

- wprowadzenie obowiązku dostarczania energii do odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie 

na podstawie umowy kompleksowej. 

 

Ad 8. 

W projekcie wprowadza się ramy prawne do wprowadzenia elastycznego systemu, reagującego na zmiany zachodzące w 

systemie, zarówno na płaszczyźnie technicznej jak i zachowań użytkowników tego systemu, przy utrzymaniu stabilnej 

pracy sieci i dotrzymaniu parametrów jakości oraz niezawodności dostaw.  

 

Celem rekomendowanego rozwiązania jest zapewnienie podstawy prawnej dla operatorów systemów 

elektroenergetycznych w zakresie możliwości wykorzystywania usług elastyczności świadczonych przez użytkowników 

systemu dystrybucyjnego. Ewolucja systemu elektroenergetycznego w kierunku decentralizacji wytwarzania oraz 

aktywizacji rynkowej użytkowników systemu powoduje, że OSD – działając jako moderator rozwoju detalicznego rynku 

energii – winien wykorzystywać ten nowy potencjał energetyczny. Współpraca w tym zakresie przyjmie formę usługi 

świadczonej przez użytkowników na rzecz OSD, określonej jako usługa elastyczności.  

Propozycje przedstawione w projekcie zawierają: 

1) wprowadzenie definicji pojęć występujących w prawie Unii Europejskiej oraz niezbędnych do opisania możliwości 

wykorzystania usług elastyczności; 

2) określenie zakresu, warunków i sposobu wykorzystania usług elastyczności przez operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w tym umocowanie dla szczegółowego określenia tych elementów w 

aktach wykonawczych i instrukcjach; 

3) określenie warunków współpracy pomiędzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym umocowanie dla 

szczegółowego określenia tych elementów w aktach wykonawczych i instrukcjach; 

4) umocowanie warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowaniu 

zasad wykorzystywania usług elastyczności; 

5) określenie wymagań technicznych dla podmiotów świadczących usługi elastyczności, w tym umocowanie dla 

szczegółowego określenia tych elementów w aktach niższego rzędu; 

6) dostosowanie zasad opracowywania i uzgadniania planów rozwoju przez OSD i ujęcia w tych planach inwestycji 

niezbędnych do przyłączania punktów ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w ogólnodostępnych 

stacjach ładowania oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych, stanowiących element infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego oraz zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do zapotrzebowania 

OSD na usługi elastyczności i uwzględnienia wykorzystania odpowiedzi odbioru, efektywności energetycznej, 

magazynowania energii lub innych zasobów, jako rozwiązań alternatywnych wobec rozbudowy sieci 

dystrybucyjnej; 

7)  obowiązek uwzględniania w planach rozwoju sieci wytycznych dotyczących kierunku rozwoju sieci i realizacji 

inwestycji priorytetowych określanych przez Prezesa URE, których celem jest, by na poziomie krajowym 

zapewniony był ich spójny, systematyczny i skoordynowany rozwój w pożądanych kierunkach oraz otrzymania 

wynagrodzenia za ich realizację; 

8) zapewnienie niezbędnych ram regulacyjnych i zachęt umożliwiających operatorom systemów dystrybucyjnych 

elektroenergetycznych udzielanie zamówień na usługi elastyczności, w tym na potrzeby zarządzania 

ograniczeniami systemowymi na ich obszarach oraz umocowanie do szczegółowego określenia tych elementów w 

aktach niższego rzędu.  

 

Projekt ustanawia także ramy prawne funkcjonowania usług systemowych, niezbędnych do działania systemu 

przesyłowego lub dystrybucyjnego, w tym usług bilansujących i usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości. 

 

Ad 9. 

Regulatorowi przypisuje się zadania związane z monitorowaniem rynku energii elektrycznej, współpracę z regulatorami 

innych państw członkowskich oraz instytucjami Unii Europejskiej. Ustanawia się kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji 



9 
 

Energetyki w stosunku do regionalnych centrów koordynacyjnych. 

Ponadto, wprowadza się możliwość zgłoszenia Prezesowi URE przez każdego odbiorcę końcowego, którego prawa 

związane z wykonywaniem obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego mogły zostać naruszone, 

zawiadomienia dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków, co wypełnia normę z art. 60 ust. 2 dyrektywy 

2019/944 oraz wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie C-

360/19 - Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt. 

 

Ad 10. 

Zaproponowane przepisy mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 36 i 54 dyrektywy 2019/944. W 

związku z analogicznym brzmieniem art. 36 i 54 ww. dyrektywy (za wyjątkiem zgłoszenia do Komisji Europejskiej oraz 

Agencji ds. Współpracy Organów Regulacyjnych, o którym mowa w dodawanym do projektu art. 43g ust. 4 oraz terminu 

określonego przy wyłączeniu, o którym mowa w art. 43g ust. 9) przepisy wdrażające ujęto w jednym artykule. W celu 

Prezesowi URE oceny wiarygodności podmiotów, które zgłaszają zainteresowanie posiadaniem, wznoszeniem, 

zarządzaniem lub obsługą magazynu energii, nałożono na takie podmioty obowiązek dołączenia odpowiedniej 

dokumentacji. Dodatkowo, wprowadzono przepis przejściowy na dokonanie pierwszych konsultacji w sprawie 

zainteresowania posiadaniem, wznoszeniem, obsługą lub zarządzaniem magazynem energii. 

 

Jednocześnie wprowadzono definicję magazynowania i magazynu energii, która w dyrektywie 2019/944 jest znacznie 

pojemniejsza od definicji magazynu energii elektrycznej wprowadzonej w procedowanym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 865). Rozwiązania przewidziane w tamtym 

projekcie skupiają się bowiem na zniesieniu barier dla magazynów energii elektrycznej przyłączonych do systemu 

elektroenergetycznego. 

 

Ad 11. 

Mając na uwadze art. 26 dyrektywy 2019/944, zaproponowano wprowadzenie zmian w rozdziale 4a ustawy – Prawo 

energetyczne, dotyczących kwestii pozasądowego rozwiązywania sporów przez: 

1) uwzględnienie agregatorów, obywatelskich społeczności energetycznych oraz odbiorców aktywnych jako podmiotów 

pomiędzy którymi istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów; 

2) rozszerzenie katalogu umów, w wyniku których doszło do sporu, o umowę agregacji oraz o umowę o świadczenie usług 

magazynowania energii elektrycznej. 

Ponadto w związku z tym, że dyrektywa obliguje do zapewnienia udziału przedsiębiorstw energetycznych w 

postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, wprowadzono taki obowiązek w dodawanym do art. 31d 

ust. 7 projektu, pod groźbą kary w wysokości od 500 zł do 2000 zł nakładanej przez Prezesa URE (dodany pkt 52 do art. 56 

ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne). 

 

Ad 12. 

Celem rekomendowanego rozwiązania jest zapewnienie podstawy prawnej dla operatorów systemów 

elektroenergetycznych w zakresie możliwości nierynkowego ograniczania generacji z FW i PV oraz możliwości rozliczania 

rekompensaty przysługującej im z powodu ww. ograniczenia. 

Proponowana podstawa prawna zawierać się będzie w znowelizowanych ustawach - Prawo energetyczne oraz ustawie o 

odnawialnych źródłach energii, i dotyczyć będzie: 

• prawa do możliwości wydawania przez operatorów systemów elektroenergetycznych poleceń FW i PV, 

• prawa do otrzymania przez FW i PV rekompensaty finansowej za zredukowaną generację, 

• przekazywania stosownych danych umożliwiających m.in.: 

o wyznaczenia rzeczywistej wartości rekompensaty finansowej dla właścicieli FW i PV i zasad jej wypłaty, 

o uwzględnienia wyznaczonego wolumenu energii zredukowanej w bilansie spełnienia zobowiązania w systemie 

aukcyjnym OZE. 

Po wdrożeniu proponowanych zmian do ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii 

szczegółowy mechanizm nierynkowej redukcji zostanie zawarty w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej 

(IRiESP) oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD). W ramach proponowanej podstawy prawnej 

dla mechanizmu nierynkowego ograniczania generacji z instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) rekomenduje się 

zmiany w: 

1.  ustawie - Prawo energetyczne: 

− przyznające operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego prawo do wydawania poleceń redukcji 

wielkości energii elektrycznej wytwarzanej w jednostkach wytwórczych wykorzystujących FW i PV, 

− mocy nie mniejszej niż 500 kW w celu zapewnienia zrównoważenia dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, 

− przyznające operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego prawo do wydawania takich poleceń 

w odniesieniu do wszystkich jednostek wytwórczych wykorzystujących FW i PV, w tym mikroinstalacjom, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, 
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− regulujące zasady wzajemnego przekazywania sobie przez operatorów systemów elektroenergetycznych 

danych niezbędnych do wydawania i wykonywania poleceń redukcji, 

− regulujące zasady kalkulacji oraz podstawy wypłaty wytwórcom rekompensaty z tytułu ograniczenia generacji 

z FW i PV oraz wskazujące podmioty odpowiedzialne za taką kalkulację i wypłatę, 

− nakazujące operatorom systemów elektroenergetycznych określenie w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci 

elektroenergetycznych zasad wydawania poleceń zmniejszania wytwarzanej mocy oraz sposobu obliczania 

rekompensaty finansowej z tego tytułu, 

− implementujące do porządku prawnego obowiązek operatorów, określony w art. 13 ust. 4 rozporządzenia 

2019/943, do przedkładania stosownego sprawozdania Prezesowi URE, 

− umożliwiające uwzględnienie kosztów rekompensat finansowych w kalkulacji taryf sieciowych. 

2. ustawie o odnawialnych źródłach energii w zakresie: 

− sposobu obliczania kary nakładanej na FW i PV za niedochowanie zobowiązań wynikających z aukcyjnego 

systemu wsparcia, aby jednoznacznie przesądzić, że energię, której wytwórca nie wytworzył w następstwie 

podporządkowania się poleceniu operatora, traktuje się w świetle jego zobowiązań aukcyjnych jako energię 

wytworzoną, 

− zasad i zakresu przekazywania następujących danych przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej do 

operatora systemu elektroenergetycznego na potrzeby wyznaczenia wartości rekompensaty finansowej:  

o dane identyfikacyjne uwzględniające: nazwę wytwórcy, nazwę jednostki wytwórczej, miejsce 

przyłączenia jednostki wytwórczej, NIP wytwórcy, unikatowy numer wytwórcy i instalacji 

odnawialnego źródła energii nadany w internetowej platformie aukcyjnej,  

o rodzaj systemu wsparcia, z jakiego wytwórca korzysta albo będzie korzystał, 

o informację o cenie aukcyjnej oraz ceny skorygowanej na dany rok dla wytwórcy, który korzysta lub 

będzie korzystał z aukcyjnego systemu wsparcia, 

o informację o cenie referencyjnej dla wytwórcy, który korzysta albo będzie korzystał z systemu 

wsparcia, 

o informację o dacie rozpoczęcia przez wytwórcę realizacji zobowiązania w zakresie zadeklarowanego 

wolumenu energii elektrycznej, 

o informację o osiągnięciu przez wytwórcę pełnej realizacji zobowiązania produkcji i sprzedaży energii 

elektrycznej objętej systemem wsparcia, 

o informację o fakcie zakończenia korzystania przez wytwórcę z systemu wsparcia. 

− zasad i zakresu przekazywania następujących danych, które będą przekazywane przez Prezesa URE do 

operatora systemu elektroenergetycznego na potrzeby wyznaczenia wartości rekompensaty finansowej:  

o dane identyfikacyjne uwzględniające: nazwę wytwórcy, lokalizację jednostki wytwórczej, NIP 

wytwórcy, kod identyfikacyjny wytwórcy, 

o informacje o instalacjach odnawialnego źródła energii, którym po dniu 31 grudnia 2020 r. przysługuje 

prawo do uzyskiwania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od dnia 1 stycznia 

2021 r., 

o informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji odnawialnego 

źródła energii, potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia, 

o informację o utracie prawa korzystania przez wytwórcę z systemu wsparcia w postaci świadectw 

pochodzenia w danej instalacji odnawialnego źródła energii.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a rozporządzenia 2019/943, mechanizm nierynkowego ograniczania generacji z FW i PV będzie 

wykorzystywany przez operatora systemu przesyłowego jako ostatnie działanie zaradcze. Poniżej zostały przedstawione 

wszystkie środki zaradcze w kolejności ich stosowania, które zostaną podjęte przez operatora systemu przesyłowego przed 

wprowadzeniem nierynkowej redukcji generacji z FW i PV:  

a) blokowanie zdolności importowych w trybie day-ahead i intraday  

b) rynkowe zmniejszenie generacji w KSE w ramach rynku bilansującego, 

c) wymuszenie pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych, 

d) udostępnianie zdolności eksportowych w trybie IntraDay, 

e) zaniżanie generacji w elektrociepłowniach w ramach usługi GWS, 

f) eksport energii w formie operatywnej pomocy awaryjnej, 

g) nierynkowe ograniczanie generacji z FW i PV. 
 

W przypadku, gdy rozwiązania wymienione wyżej w lit. a - g skutkowałyby znacząco niewspółmiernymi kosztami lub 

powodowałyby poważne zagrożenia bezpieczeństwa sieci, to zgodnie z rozporządzeniem 2019/943 (art. 13 ust. 6 lit. a OSP 

ma prawo nie zastosować się do wyżej przedstawionej kolejności użycia środków zaradczych. OSP oraz OSD zgodnie z art. 

13 ust. 4 rozporządzenia 2019/943 mają obowiązek przedłożyć przynajmniej raz w roku właściwemu organowi 

regulacyjnemu sprawozdanie, na podstawie którego Prezes URE będzie miał prawo kontrolować działania podejmowane 

przez operatorów systemów elektroenergetycznych.   
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Ad 13. 

Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP, w przypadkach 

uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron tej 

umowy, lub rozwoju konkurencji, w tym umożliwienia korzystania przez odbiorców końcowych z uprawnienia do zmiany 

sprzedawcy. Ponadto, 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. 

 

Ad 14. 

Doprecyzowuje się przepisy dotyczące sposób rozliczania odbiorców po upływie okresu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy (której nie można stosować) a prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy z odwołania od decyzji odmawiającej 

zatwierdzenia „nowej" taryfy. W tym przypadku Prezes URE ustali, w drodze postanowienia ceny i stawki opłat, które 

przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane stosować nie później niż od 7 dnia następującego po opublikowaniu 

postanowienia w Biuletynie URE, do czasu wejścia w życie nowej taryfy.  

 

Ad 15.  

W projekcie ustawy wprowadza się możliwość złożenia wniosku do Prezesa URE o przyznanie, w drodze decyzji 

administracyjnej, tymczasowych odstępstw od stosowania wskazanych w projekcie ustawy obowiązków, w celu realizacji 

projektu mającego na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników 

systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych na korzyść transformacji energetycznej, inteligentnych sieci 

i infrastruktur, rozwoju lokalnego bilansowania oraz wzrostu efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury 

energetycznej i gazowej, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia. 

Udzielenie odstępstw możliwe jest w przypadku spełnienia określonych w projekcie ustawy warunków na maksymalny 

okres trzech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na okres do trzech lat, w zależności od decyzji Prezesa URE i 

etapu rozwoju projektu. 

W ramach przyznanych zwolnień, projekt ustawy nakłada na wnioskodawcę określone obowiązki informacyjne względem 

kręgu potencjalnych zainteresowanych oraz Prezesa URE. Z kolei Prezes URE, w ramach sprawozdania, zobligowany jest 

do przedstawienia postępów z realizacji projektów, wnioski wynikające z zakończonych projektów oraz ocenę wpływu 

udzielonych odstępstw na realizację celów przeprowadzonych projektów. 

 

Ad. 16. 

Znak towarowy OSD, będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, nie będzie mógł wprowadzać w błąd 

co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 

Dodatkowo, projekt zakłada wejście w życie regulacji po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia, w celu dostosowanie loga 

przez OSD. 

 

Ad. 17.  

W projektowanej ustawie proponuje się dodanie w art. 5 ust. 4ab, zgodnie z którym umowę o świadczenie usług 

przesyłania paliw gazowych zawiera się w oparciu o ustalony przez przedsiębiorstwo energetyczne wzorzec umowy.  

 

Ad. 18.  

W art. 7 ustawy – Prawo energetyczne, proponuje się dodanie ustępów 3c – 3i, które mają na celu zapewnienie 

przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz 

przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliwa gazowego podstawy do wymiany 

informacji oraz koordynowania działań, w zakresie: 

1) złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia jednostek wytwórczych energii elektrycznej zasilanych 

paliwem gazowym do sieci przesyłowej gazowej i sieci przesyłowej elektroenergetycznej oraz niezbędnych informacji 

zawartych w wydanych warunkach przyłączenia (a także okoliczności cofnięcia warunków); 

2) zawierania i realizacji umów o przyłączenie jednostek wytwórczych energii elektrycznej zasilanych paliwem gazowym 

do sieci przesyłowej gazowej i sieci przesyłowej elektroenergetycznej; oraz 

3) uzgodnienia harmonogramów przyłączenia do sieci gazowej i elektroenergetycznej. 
 

Ponadto, w projekcie zaproponowano regulację określającą zasady na jakich ww. przedsiębiorstwa energetyczne przekazują 

sobie informacje o jednostkach wytwórczych, które będą przyłączane do sieci przesyłowej gazowej i elektroenergetycznej. 
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Koordynacja i usprawnienie procesu przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci przesyłowej gazowej i 

elektroenergetycznej wymaga wymiany pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się przesyłaniem lub dystrybucją 

paliwa gazowego - danych i informacji dotyczących planowanych przez podmioty ubiegające się o przyłączenie zamierzeń 

inwestycyjnych związanych z budową jednostek wytwórczych energii elektrycznej zasilanych paliwem gazowym i ich 

przyłączenia do ww. sieci przesyłowych, w tym informacji wynikających z wniosków o określenie warunków przyłączenia. 

 

Ad. 19.  

Proponowana zmiana ma na celu rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących możliwości prowadzenia przez operatora 

systemu magazynowania działalności w zakresie skraplania lub regazyfikacji gazu ziemnego. 

 

Projekt ustawy zakłada również dodanie w art. 9 ust. 1ha, który dopuszcza możliwość prowadzenia przez operatora 

systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu połączonego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego 

gazowego oraz operatora systemu skraplania gazu ziemnego działalności w zakresie odzyskiwania energii z procesów 

technologicznych związanych z realizowanymi przez nich zadaniami, w szczególności odzyskiwania energii odpadowej, w 

tym energii rozprężania gazu ziemnego, regazyfikacji lub skraplania gazu. Działania te mają służyć poprawie efektywności 

energetycznej, która jest jednym z podstawowych celów polityki klimatyczno–energetycznej, w tym w szczególności 

realizowania przedsięwzięć, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 lit. b oraz pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, 284 i 2127), tj. odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii 

w procesach przemysłowych; ograniczania strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii 

elektrycznej lub gazu ziemnego; stosowania, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy - Prawo 

energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. Podkreślić przy tym należy, że proponowane przepisy 

mają na celu wyłącznie poprawę efektywności energetycznej umożliwiając operatorom wykorzystanie na potrzeby własne 

energii traconej w toku prowadzonej działalności. Operatorzy nie tworzą natomiast konkurencji na rynku obrotu energią. 

Co istotne, mając na uwadze dotychczasową praktykę stosowania przepisów 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/WE2009/73, należy stwierdzić, że Komisja Europejska nie kwestionuje możliwości spełniania 

kryteriów niezależności przez operatora systemu przesyłowego gazowego, działającego w modelu rozdziału 

własnościowego, który prowadzi działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, jeżeli wielkość tej produkcji jest 

nieznaczna i nie wpływa na rynek energii elektrycznej. Wskazać przy tym należy, że przedsięwzięcia obejmujące 

odzyskiwanie energii z procesów technologicznych związanych np. z przesyłem gazu ziemnego są aktualnie realizowane 

m. in. przez hiszpańskiego operatora systemu przesyłowego gazowego (wytwarzanie energii elektrycznej w ramach stacji 

redukcyjnych i tłoczni gazu). 

 

Ad. 20.  

W projekcie ustawy proponuje się zmianę modelu wnoszenia przez odbiorców paliw gazowych opłaty przyłączeniowej, 

zgodnie z którym, opłata będzie pobierana za całość rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia do 

sieci przesyłowej gazowej z wyłączeniem przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej 

zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za 

których przyłączenie pobierana będzie nadal połowa opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów. 

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, opłata za przyłączenie do sieci 

przesyłowej gazowej wynosi ¼ rzeczywiście poniesionych nakładów na realizację przyłączenia. Operator systemu 

przesyłowego gazowego ponosi więc ciężar finansowania przyłączy do podmiotów profesjonalnie zajmujących się 

działalnością w zakresie produkcji energii elektrycznej lub ciepła, rozkładając koszt finansowania na okres amortyzacji 

inwestycji (kilkadziesiąt lat).  

Zmiana modelu zakładająca, że koszty przyłączenia będą w całości pokrywane przez podmioty przyłączane do sieci 

przesyłowej gazowej, pozwala ponadto uniknąć sytuacji, w której odbiorcy gazu z sieci o niskim ciśnieniu są obciążani 

kosztami przyłączenia zarówno do sieci przesyłowej, jak i sieci dystrybucyjnej, podczas gdy odbiorcy przyłączeni do sieci 

przesyłowej nie ponoszą kosztów przyłączania odbiorców do sieci dystrybucyjnej.  

Omawiana zmiana polegająca na przełożeniu całości finansowania przyłączenia na odbiorcę gazu z sieci przesyłowej 

spowoduje poprawę warunków finansowania inwestycji realizowanych przez operatora systemu przesyłowego gazowego, 

zmniejszenie poziomu nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez operatora oraz zoptymalizowanie procesu 

projektowania inwestycji odbiorców gazu ziemnego z sieci przesyłowej (wybór lokalizacji w pobliżu sieci).  

Należy podkreślić, że projektowane zmiany mają przeciwdziałać negatywnym procesom wpływającym na funkcjonowanie 

systemu gazowego oraz uniemożliwić zachwianie stabilności rozwoju całego rynku gazu w Polsce.  

W projekcie ustawy proponuje się dodanie przepisu przejściowego (art. 8) zgodnie z którym, przyłączenia, w odniesieniu 

do których zawarto umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej, będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach. 

 

Ad. 21. 
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W projekcie ustawy proponuje się: 

- zmianę definicji linii bezpośredniej celem dostosowania jej do brzmienia zgodnego z przepisami dyrektywy;  

- zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody Prezesa URE  na budowę linii bezposredniej, w sytuacji gdy instalacja będzie 

znajdować się na nieruchomości należącej do podmiotu występującego o uzyskanie zgody na budowę linii, jeśli będzie ona 

zaopatrywać wyłącznie obiekty należące do tego podmiotu bądź w przypadku, gdy odbiorca korzystający z linii nie będzie 

podłączony do systemu elektroenergetycznego, 

- wprowadzenie procedury konsultacyjnej, która ma na celu zapewnienie możliwości operatorowi systemu 

elektroenergetycznego, w obszarze działania którego ma powstać linia bezpośrednia, do zajęcia stanowiska co do wpływu 

budowy w danej lokalizacji tego typu instalacji na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, 

- wprowadzenie wykazu linii bezpośrednich prowadzonego przez Prezesa URE, 

- wprowadzenie listy obowiązków dla podmiotu posiadającego pozwolenie na budowę linii bezpośredniej, do 

przestrzegania których będzie zobligowany, co zapewni Prezesowi URE możliwość sprawowania kontroli nad instalacją, 

uprawniając do interwencji w razie ewentualnych zaniedbań lub uchybień. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa 2019/944 jest w trakcie transpozycji, bądź też została niedawno transponowana, również w innych państwach 

członkowskich UE. Rozwiązania, które zostały już wprowadzone i kolejno zostaną wprowadzone w innych państwach 

członkowskich UE w celu implementacji dyrektywy do krajowego porządku prawnego, będą znane po pełnej  

implementacji dyrektywy przez Państwa członkowskie UE. 

 

W zakresie elastyczności systemu (pkt 8). 
 

W Europie prowadzonych jest wiele projektów pilotażowych i prac badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem 

usług elastyczności. Jednocześnie organizacje europejskie zrzeszające operatorów systemów elektroenergetycznych 

analizują możliwości korzystania z usług elastyczności, wymieniają się doświadczeniami, analizami i koncepcjami 

wdrożeniowymi. Identyfikowane są potencjalne bariery w celu zwiększenia elastyczności po stronie popytu, dokonywana 

jest ocena istniejącego prawodawstwa na poziomie Unii Europejskiej w zakresie elastyczności po stronie popytu oraz 

identyfikacja ewentualnych luk regulacyjnych w zakresie elastyczności po stronie popytu, a wnioski i potrzeby będą 

analizowane przez Komisję Europejską.  

 

W zakresie dodawanej definicji magazynowania energii elektrycznej (pkt 10) 
 

W Republice Federalnej Niemiec przepisy przewidują rozróżnienie na magazyny połączone z instalacją OZE i magazyny 

przyłączone bezpośrednio do sieci. Niemiecka ustawa (Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung) wprowadza 

zwolnienie z opłat sieciowych dla energii elektrycznej wprowadzanej z sieci do magazynu energii elektrycznej. W 

przypadku magazynów zintegrowanych z instalacją OZE przepisy gwarantują uzyskanie wsparcia dla generacji OZE z 

chwilą wprowadzenia energii elektrycznej z magazynu do sieci. 

W Republice Włoskiej magazynowanie energii elektrycznej traktowane jest jako działalność wytwórcza. Przepisy 

dopuszczają możliwość posiadania i korzystania z magazynów energii elektrycznej przez OSP i OSD, jeżeli usług w 

oparciu magazyn energii elektrycznej nie można pozyskać na rynku. Przepisy regulujące tą kwestię ujęte są w dekrecie 

„Italian decree law 93/11”, Art 36, paragraph 4, który warunkuje uzyskanie akceptacji regulatora na posiadanie magazynu 

energii elektrycznej wykonaniem analizy kosztów i oczekiwanych korzyści (cost-benefit analysis), która wskazywałaby na 

efektywność kosztową planowanych magazynów energii elektrycznej w porównaniu do innych środków. 

W Wielkiej Brytanii magazynowanie energii elektrycznej w aspekcie regulacyjnym jest traktowane jak wytwarzanie i jako 

usługa systemowa, którą OSP może zamówić u innych podmiotów działających na wolnym rynku. OSP nie może posiadać 

ani eksploatować magazynów energii elektrycznej, które wymagają koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. W 

prawie brytyjskim istnieje jednak wyjątek dla małych jednostek wytwórczych, które nie mają obowiązku posiadania 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i to powoduje, że jest możliwe posiadanie przez operatorów jednostek o małej 

mocy. Obecnie brytyjski regulator OFGEM i Rząd przygotowują nową regulację dotyczącą magazynowania energii 

elektrycznej. 

W USA, Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podpisał ustawę (AB 6571) w celu opracowania programu 

wdrażania magazynowania energii, w tym celu dotyczącego magazynowania w 2030 r. Głównym celem ustawy jest 

wsparcie nowojorskiego projektu, który mówi o 50% udziału OZE do 2030 r. Projekt jest kontynuacją programu NY-Sun 

wprowadzonego przez gubernatora Cuomo w 2012 r. który przewiduje: 

- 1 miliard USD na rozwój rynku energii słonecznej w ciągu 10 lat, 

- dodanie ponad 3000 MW mocy słonecznej w stanie do 2023 r., 

- osiągnięcie wzrostu o 181% na państwowym rynku energii słonecznej. 

Źródło: electrek.co/2017/12/01/new-york-energy-storage-targets/ 

Federalna Komisja Regulacji Energetyki (FERC) wydała regulacje ułatwiające wprowadzenie magazynów energii do 

systemu elektroenergetycznego. The Final Rule ustala model uczestnictwa:  

• FERC wprowadziła dodatkowe opłaty za usługę regulacji sieci – do opłaty za moc dodała opłaty za możliwą szybkość 
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interwencji w sieci przez dane źródło, co spowodowało prawie dwukrotny wzrost opłacalności biznesu polegającego na 

oferowaniu rezerw interwencyjnych w postaci magazynów energii w systemie energetycznym USA. W tej usłudze została 

doceniona nie tylko wielkość mocy, jaką posiada dane źródło, ale też możliwość szybkiej reakcji na zakłócenia 

częstotliwości w sieci.  

• Model uczestnictwa musi określić zasady rynkowe, które mają gwarantować, że magazyny korzystające z tego modelu są 

zdolne do zapewnienia wszystkich mocy produkcyjnych, energetycznych i pomocniczych, które są w stanie technicznie 

zapewnić. 

• Akumulatory, koła zamachowe i inne technologie umożliwiają przepływ mocy w obie strony i reagują znacznie szybciej. 

FERC zauważyła, że zasady rynkowe opracowane dla tradycyjnych metod wytwarzania mogą stwarzać bariery wejścia dla 

nowych technologii, takich jak magazyny energii. Zaproponowała, aby operatorzy sieci stworzyli odpowiednie taryfy w 

celu określenia modelu uczestnictwa, analizując fizyczne i operacyjne właściwości magazynów, co zwiększy konkurencję i 

ograniczy stawki. FERC zaproponowała, aby każdy operator zdefiniował kryteria w swojej taryfie, które nie mogą 

ograniczać uczestnictwa różnych typów magazynów. Uczestnictwo będzie uwzględniało jedynie parametry fizyczne i 

operacyjne, co umożliwi wprowadzenie nowych technologii bez potrzeby zmiany taryf. 

• FERC wymaga, aby taryfy określające model uczestnictwa magazynów energii uwzględniały jedynie magazyny o mocy 

co najmniej 100 kW. Ten wymóg obejmuje wszystkie minimalne wymagania dotyczące pojemności, minimalną ofertę 

sprzedaży oraz zakupu. 

• FERC wymaga, aby sprzedaż energii elektrycznej z rynku OSD i OSP do magazynu energii, którą następnie odsprzeda z 

powrotem na te rynki, odbywała się po cenie hurtowej za energię elektryczną. Ponadto wymaga od operatorów posiadania 

liczników mierzących całą energię wchodzącą i wychodzącą. Natomiast magazyny OSD i u odbiorcy za licznikiem 

wymagają innego rozwiązania. 

W przypadku instalacji magazynowania energii w Japonii wymagane są określone pozwolenia, które zostały omówione 

w poniższej tabeli. 

 

Typ Regulacje prawne Organizacja 

Wytyczne 

(Wymagania 

techniczne) 

Wytyczne techniczne dotyczące połączeń sieci w celu zapewnienia 

bezpiecznej jakości energii elektrycznej (2013) 

Ministerstwo Gospodarki, 

Handlu i Przemysłu (METI) 

Kodeks połączeń sieciowych (JEAC 9701-2012) 
Stowarzyszenie Elektryki 

Japonii (JEA) 

Pozostałe 

Akt prawny dotyczący 

energii elektrycznej 

Wymagane zatwierdzenie dla dużych 

magazynów energii (większych niż 

80,000kWh) 

Ministerstwo Gospodarki, 

Handlu i Przemysłu (METI) 

Przepisy przeciwpożarowe 

Niebezpieczny materiał dla ponad 

1,000l organicznego roztworu 

elektrolitu 

Agencja Zarządzania Pożarami i 

Katastrofami, Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i 

Komunikacji 
Rozporządzenie 

przeciwpożarowe 

Wymagane pozwolenie dla dużych 

baterii (4,800Ah/ogniwo) 

Przepisy budowlane 

Aplikacja budowlana dla budynku w 

zakresie właściwości 

przeciwpożarowych 

Ministerstwo Infrastruktury, 

Transportu i Turystyki 

 

W zakresie możliwości nierynkowego ograniczania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii (pkt 12). 
 

Przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia 2019/943 w krajach UE funkcjonowały różne zasady ograniczania 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE, obejmujące różne podejście do finansowego rekompensowania zmniejszonej 

produkcji (np. raport Wind Europe views on curtailment of wind power and its links to priortiy dispatch1, czerwiec 2016, s. 

12 i n.). Według przeglądu dokonanego przez Council of European Energy Regulators za lata 2016-20172, nie wszystkie 

krajowe systemy prawne w UE traktowały redukcję wytwarzania w instalacjach OZE jako ostateczny środek 

interwencyjny, jak również nie wszystkie przyznawały w takich sytuacjach prawo do rekompensaty finansowej. Należy się 

zatem spodziewać, że wiele państw członkowskich UE musi dostosować swoje reżimy prawne do norm wynikających z 

rozporządzenia 2019/943, które zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 

Podobnie jak w przypadku Polski, rynkowy mechanizm wyznaczania zasobów do redysponowania ze względów 

bilansowanych będzie stosowany również w innych krajach, m.in. w Hiszpanii, Szwecji, Holandii oraz Grecji.  

Przykładem rynkowego redysponowania jest również Wielka Brytania, gdzie wytwórcy otrzymywali premie za 

ograniczenia, które były wyższe od potencjalnych strat. Jednak premie uzyskiwane przez wytwórców były historycznie tak 

duże, że zostały wprowadzone nowe warunki, które pod groźbą kary zabraniały składania zbyt wysokich ofert w razie 

 
1 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/position-papers/WindEurope-Priority-Dispatch-and-Curtailment.pdf  

2 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/80ff3127-8328-52c3-4d01-0acbdb2d3bed  

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/position-papers/WindEurope-Priority-Dispatch-and-Curtailment.pdf
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/80ff3127-8328-52c3-4d01-0acbdb2d3bed
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ograniczeń. Takie rozwiązanie w istocie oznacza próbę zbliżenia do formuły ceny regulowanej. Wysokość rekompensat 

budzi do dziś w Wielkiej Brytanii publiczne kontrowersje.  

Należy jednak pamiętać, że z powodu potencjalnie wysokich kosztów rekompensat i ryzyka nadużycia pozycji rynkowej 

przez wytwórców występują również przypadki, gdy państwa członkowskie zrezygnowały w całości ze stosowania 

mechanizmu rynkowego. Niemcy zdecydowały o odstąpieniu od stosowania modelu rynkowego w oparciu o dwie z 

wymienionych w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2019/943 przesłanek, tj. zbyt niską liczbę jednostek wytwarzania energii, 

magazynowania energii lub odpowiedzi odbioru, aby zapewnić skuteczną konkurencję, oraz stan sieci, który prowadziłby 

do składania ofert strategicznych.  

Na podobnym stanowisku kwestionującym zasadność stosowania rynkowego redysponowania stanął również belgijski 

regulator energetyki. W konsekwencji, belgijski operator systemu przesyłowego zamierza korzystać z wyłączenia 

przewidzianego w wyżej wspomnianym art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2019/943. Ma to na celu uniemożliwienie działań 

polegających na nadużyciu pozycji wynikającej z ograniczeń rynkowych. Należy przy tym jednak zauważyć, że w 

zasadniczej części mechanizm belgijski opiera się o oferty uczestników rynku.  

W Irlandii i Irlandii Północnej przygotowany został przez łączoną Komisję ds. jednolitego rynku (SEM) szczegółowy 

raport na temat implementacji rozporządzenia 2019/943 w zakresie dysponowania i redysponowania. SEM uznała w nim 

rynek bilansujący za mechanizm rynkowy. 

 

W zakresie piaskownic regulacyjnych (pkt 15) 

We Francji regulacje prawne dają regulatorowi uprawnienie do zezwalania, w drodze decyzji, na odstępstwa od warunków 

dostępu i użytkowania sieci i instalacji w celu eksperymentalnego wdrażania innowacyjnych technologii lub usług na rzecz 

transformacji energetycznej oraz inteligentnych sieci i infrastruktur. Aby eksperymenty te mogły zostać dopuszczone do 

funkcjonowania w ramach rynku energetycznego, należy przede wszystkim uprawdopodobnić, iż przyczynią się one do 

osiągnięcia celów polityki energetycznej określonych we francuskim kodeksie energetycznym. Odstępstwa te przyznawane 

są na maksymalny okres 4 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na ten sam okres i na takich samych warunkach, 

jak odstępstwo przyznane pierwotnie.  

Aby projekt mógł zostać zakwalifikowany do piaskownicy regulacyjnej, musi spełniać m.in. następujące kryteria: 

• przyczynić się do realizacji celów polityki energetycznej; 

• mieć innowacyjny wymiar, niezależnie od tego, czy jest to innowacyjna technologia czy usługa; 

• wnioskodawca musi wykazać jasno określoną, regulacyjną lub legislacyjną przeszkodę dotyczącą warunków 

dostępu i użytkowania sieci i instalacji. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 

1 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne 

Projekt nakłada na Prezesa 

URE obowiązki: 

- prowadzenia porównywarki 

ofert cen energii elektrycznej, 

- prowadzenia rejestrów 

obywatelskich społeczności 

energetycznych oraz 

agregatorów, 

- publikacji na stronie 

internetowej Urzędu Regulacji 

Energetyki zaleceń 

dotyczących zapewnienia 

zgodności cen sprzedaży 

energii elektrycznej z 

wymogami konkurencyjnego 

rynku energii, 

- publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej URE 

wykazu linii bezpośrednich, 

- prowadzenie monitoringu, o 

którym mowa w dodawanym 

do ustawy – Prawo 

energetyczne art. 23 ust. 2 pkt 

18b, 

- przeprowadzenia, 

przynajmniej raz na pięć lat, 

konsultacji dotyczących 



16 
 

istniejących magazynów 

energii, których celem jest 

ustalenie czy podmioty inne niż 

operatorzy systemów 

elektroenergetycznych są 

zainteresowane inwestowaniem 

w magazyny energii oraz 

wydawania decyzji 

zobowiązujących operatora 

systemu elektroenergetycznego 

do przekazania prawa do 

magazynu energii, 

- związane z funkcjonowaniem 

regionalnych centrów 

koordynacyjnych, 

- zapewnienie ustalenia zasad 

dotyczących zamawiania usług 

elastyczności oraz wymogów 

związanych z tymi usługami w 

uzgadnianych bądź 

zatwierdzanych dokumentach,  

- uzgadnianie wymaganych 

elementów związanych z 

usługami elastyczności w 

planach rozwoju, 

- zatwierdzanie taryf OSD 

uwzględniających koszty 

wynikające z udzielanych 

zamówień na usługi 

elastyczności, w tym koszty 

technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych, koszty 

infrastruktury oraz inne 

niezbędne koszty związane z 

udzielaniem zamówień na te 

usługi, 

- konieczność dokonania oceny 

i zatwierdzenia zasad 

zaproponowanych przez OSP i 

OSD, 

- określanie wytycznych 

dotyczących kierunku i 

rozwoju sieci i realizacji 

inwestycji priorytetowych, 

które mają zostać 

uwzględnione w planach 

rozwoju sieci oraz 

kontrolowanie wykonywania 

realizacji planów rozwoju sieci 

w zakresie realizacji 

wytycznych, 

- konieczność przygotowania 

dla ACER sprawozdania 

zawierającego informacje dot. 

poziomu rozwoju i 

skuteczności opartych na 

zasadach rynkowych 

mechanizmów redysponowania 

w odniesieniu do jednostek 

wytwarzania energii, 
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magazynowania energii oraz 

odpowiedzi odbioru; ilości 

energii w MWh i rodzajów 

źródeł wytwórczych 

poddanych redysponowaniu 

wraz z uzasadnieniem; 

środków zastosowanych w celu 

zmniejszenia w przyszłości 

potrzeby redysponowania 

prowadzącego do obniżenia 

mocy w odniesieniu do 

jednostek wytwarzania 

wykorzystujących odnawialne 

źródła energii lub 

wysokosprawną kogenerację, 

łącznie z inwestycjami w 

cyfryzację infrastruktury sieci i 

w usługi zwiększającymi 

elastyczność, 

- konieczność sprawdzenia i 

oceny czy blokowanie importu 

w trybie day-ahead, intra-day 

ma wpływ na realizację Planu 

działania o którym mowa w art. 

15 rozporządzenia 2019/943 

(konieczność przygotowania 

szczegółowych wyjaśnień dla 

ACER), 

- rozpatrywanie skarg 

składanych przez redukowane 

podmioty, 

- zapewnienie operatorom 

systemu odpowiednich 

przychodów na pokrycie 

kosztów wypłacanych 

rekompensat, 

- dodatkowa analiza kosztów 

związanych z planowanymi 

środkami na wypłatę 

odszkodowania w procesie 

taryfowym, 

- uprawnienie do udzielenia 

odstępstw od stosowania 

określonych przepisów w 

ramach tzw. „piaskownicy 

regulacyjnej”, kontrola działań 

podmiotów którym przyznano 

odstępstwa oraz 

przygotowywanie nowych 

elementów sprawozdania w 

zakresie m.in. przedstawienia 

postępów z realizacji projektów 

objętych odstępstwami. 

Operatorzy Systemów 

Dystrybucyjnych 

Elektroenergetycznych  

187 Rejestr Prezesa URE - 

Operatorzy systemów 

elektroenergetycznych: 

https://rejestry.ure.gov.pl/o/15 

 

[dostęp: 2-03-2021 r.] 

 

- obowiązek dostosowania 

instrukcji ruchu i eksploatacji 

sieci dystrybucyjnej do usług 

elastyczności oraz 

uwzględnienie w planach 

rozwoju usług elastyczności, co 

przyniesiecie bardziej stabilne i 

https://rejestry.ure.gov.pl/o/15
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rozłożone w czasie planowanie 

rozwoju sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej, związane 

z optymalizacją kosztów z 

jednej strony, ale i z 

zachowaniem parametrów i 

jakości świadczonych usług 

dystrybucji energii 

elektrycznej. 

- obowiązek uwzględniania w 

planach rozwoju sieci 

wytycznych Prezesa URE co 

do kierunku rozwoju sieci i 

realizacji inwestycji 

priorytetowych , 

- zmniejszenie ryzyka 

wyłączeń awaryjnych w 

systemach dystrybucyjnych, 

- konieczność akumulacji 

środków na rekompensaty w 

przychodach taryfowych, 

- możliwość wymiany 

informacji oraz koordynowania 

działań z operatorami 

zajmującym się przesyłaniem 

lub dystrybucją paliw 

gazowych, w zakresie 

wniosków o wydanie 

warunków przyłączenia 

jednostek wytwórczych energii 

elektrycznej do sieci 

przesyłowej gazowej i sieci 

przesyłowej 

elektroenergetycznej,  

- zawierania i realizacji umów 

w tym zakresie oraz 

uzgodnienia harmonogramów 

przyłączenia do sieci gazowej i 

elektroenergetycznej. 

- dostosowanie planów 

rozwoju sieci do nowych 

regulacji 

Operator Systemu 

Przesyłowego 

Elektroenergetycznego 

1 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne 

- obowiązek dostosowania 

instrukcji ruchu i eksploatacji 

sieci przesyłowej do 

wprowadzonego mechanizmu 

usług systemowych i usług 

bilansujących, 

- dzięki elastyczności systemu 

bardziej stabilne i rozłożone w 

czasie planowanie rozwoju 

sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej, 

- dodatkowe zadania operatora 

w zakresie przyjmowania ram 

współpracy w ramach 

koordynacji regionalnej, 

uczestniczenia w sporządzaniu 

ocen wystarczalności zasobów 

na poziomie europejskim i 
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krajowym, cyfryzacji sieci 

przesyłowej oraz zarządzania 

danymi i cyberbezpieczeństwa, 

- zwiększenie bezpieczeństwa 

pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz 

funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego,  

- konieczność akumulacji 

środków na rekompensaty w 

przychodach taryfowych 

 

Operator Systemu 

Przesyłowego 

Gazowego 

1 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne 

Obowiązek opracowania i 

publikacji wzorca umowy o 

świadczenie usług przesyłania 

paliw gazowych. 

 

 

Sprzedawcy energii 

elektrycznej 

427 Rejestr Prezesa URE – 

OEE 

https://rejestry.ure.gov.pl/c/1 

[dostęp: 2-03-2021 r.] 

 

 

- dodatkowe obowiązki 

informacyjne względem 

odbiorców końcowych energii 

elektrycznej,  

- zmodyfikowane 

postanowienia umowne, do 

których stosowania 

zobowiązuje się sprzedawców 

energii 

- obowiązek wprowadzenia w 

ofercie umów z ceną 

dynamiczną energii 

elektrycznej 

- obowiązek przekazywania 

Prezesowi URE informacji o 

obowiązujących ofertach 

sprzedaży energii w celu 

prowadzenia porównywarki 

ofert, 

- obowiązek zawierania 

wyłącznie umów 

kompleksowych w zakresie 

dostarczania energii 

elektrycznej z odbiorcami 

energii elektrycznej w 

gospodarstwach domowych. 

Odbiorcy paliw gazowych Ponad 7, 2 mln 

odbiorców końcowych 

paliw gazowych  

 

Dane ze Sprawozdania 

z Wyników Monitorowania 

Bezpieczeństwa 

Dostaw Paliw Gazowych 

za okres od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 

r. 

Zmianę modelu wnoszenia 

opłaty przyłączeniowej, dzięki 

czemu obniżone zostaną  

koszty dla odbiorców 

końcowych. Zmiana modelu 

zakładająca, że koszty 

przyłączenia będą w całości 

pokrywane przez podmioty 

przyłączane do sieci 

przesyłowej gazowej, pozwala 

uniknąć sytuacji, w której 

odbiorcy gazu z sieci o niskim 

ciśnieniu są obciążani kosztami 

przyłączenia zarówno do sieci 

przesyłowej, jak i sieci 

dystrybucyjnej, podczas gdy 

https://rejestry.ure.gov.pl/c/1
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odbiorcy przyłączeni do sieci 

przesyłowej nie ponoszą 

kosztów przyłączania 

odbiorców do sieci 

dystrybucyjnej. 

Odbiorcy końcowi energii 

elektrycznej  

 

ok. 17,8 mln odbiorców 

końcowych 

Dane ze Sprawozdania Prezesa 

URE w 2019 r. 

Wzmocnienie roli odbiorcy na 

rynku energii elektrycznej 

poprzez:  

- zapewnienie dostępu do 

energii elektrycznej na 

konkurencyjnych warunkach 

sprzedaży, 

- zmienione warunki umowne 

oraz dodatkowe obowiązki 

informacyjne sprzedawców 

względem odbiorców, 

- prawo dostępu do co 

najmniej jednego narzędzia 

porównywania cen energii 

elektrycznej, 

- prawo przystąpienia do 

obywatelskiej społeczności 

energetycznej przy 

zachowaniu pełni praw 

konsumenckich,  

- prawo do zawierania umów z 

cenami dynamicznymi energii 

elektrycznej,  

- prawo do zawierania umów 

w zakresie agregacji 

niezależnych od sprzedaży 

energii elektrycznej, 

- prawo odbiorców, którym 

grozi odłączenie, do uzyskania 

informacji na temat rozwiązań 

alternatywnych, takich jak 

plany płatności lub 

moratorium, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, 

- zapewnienie obowiązku 

zawierania przez sprzedawców 

wyłącznie umów 

kompleksowych z odbiorcami 

energii elektrycznej w 

gospodarstwach domowych w 

zakresie dostarczania energii, 

co ma na celu ochronę 

odbiorcy na rynku energii, 

- zapewnienie większej 

stabilności dostaw energii 

elektrycznej przy 

optymalizacji kosztów 

rozwoju sieci i związanych z 

tym stawek opłat za 

dystrybucję energii 

elektrycznej, 

- aktywizacja użytkowników 

systemu poprzez tworzenie 

ram i zachęt dla świadczenia 

usług elastyczności, 
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- zwiększenie możliwości 

rozwoju źródeł rozproszonych 

w Polsce, 

- aktywizacja prosumentów 

energii odnawialnej na rynku, 

w tym umożliwienie osobnego 

rozliczania energii pobranej z 

sieci oraz nadwyżek 

wytworzonej energii 

elektrycznej wprowadzonych 

do sieci 

Liczba instalacji FW i PV 2585 URE (wg. stanu na dzień 30 

czerwca 2020 r.) 

- ryzyko redukcji poziomu 

wytwarzania energii 

elektrycznej w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu 

pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz 

funkcjonowaniu systemu 

elektroenergetycznego, 

- obowiązek 

podporządkowania się 

poleceniom operatorów 

systemów 

elektroenergetycznych, 

- wprowadzenie przejrzystych i 

klarownych zasad rozliczeń 

zgodnych z prawem UE z 

tytułu redukcji generacji 

(rekompensata finansowa), 

- zwiększenie bezpieczeństwa 

prawnego dla potencjalnych 

inwestycji w nowe FW i PV w 

zakresie prawa do otrzymania 

pełnej rekompensaty 

finansowej za zredukowaną 

generację, 

- zwiększenie możliwości 

rozwoju FW i PV w Polsce. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Projekt zostanie przekazany do 

konsultacji na 21 dni do następujących podmiotów:  

1. Agencja Rynku Energii S.A. 

2. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 

3. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 

4. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych 

5. Towarzystwo Obrotu Energią 

6. Polski Komitet Energii Elektrycznej 

7. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  

8. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu 

9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

10. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

11. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

12. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

13. Polska Izba Magazynów Energii 

14. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej 

15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
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16. Towarowa Giełda Energii S.A 

17. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej 

18. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 

19. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

20. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki 

21. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej 

22. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV 

23. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki 

24. Gaz - System S.A. 

25. Izba Gospodarcza Gazownictwa 

26. Instytut Nafty i Gazu, 

27. OGP Gaz-System S.A., 

28. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

29. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Detaliczny sp. z o. o. 

30. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

31. EuRoPol Gaz S.A. 

32. Gas Storage Poland sp. z o. o. 

33. Synthos Green Energy S.A. 

34. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 
 

Projekt  zostanie przekazany do zaopiniowania na 30 dni następującym podmiotom: 

1. Młodzieżowa Rada Klimatyczna  

2. Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

3. Koordynatorowi do spraw Negocjacji 

4. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

5. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Projekt zostanie przekazany na 30 dni do następujących reprezentatywnych związków zawodowych: 

1. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

2. Forum Związków Zawodowych, 

3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność,” 
 

Projekt zostanie przekazany na 30 dni następującym reprezentatywnym organizacjom pracodawców: 

1. Konfederacji Lewiatan 

2. Business Centre Club 

3. Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców 

4. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Związkowi Rzemiosła Polskiego, 

6. Federacja Przedsiębiorców Polskich. 
 

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucji dialogu społecznego, wobec czego nie wymaga zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego. 
 

Projekt podlega opiniowaniu, w terminie 30 dni, przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż dotyczy 

spraw związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej. 
 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, celem  uzyskania opinii,  dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 
 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z konsultacji publicznych udostępnionym na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 

            

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów tych jednostek w stosunku 

do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.  

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Zmiany przewidziane w projekcie ustawy będą wiązać się z nałożeniem na Prezesa URE 

nowych obowiązków, w tym z obowiązkiem stworzenia narzędzia porównywania ofert 

sprzedaży energii elektrycznej oraz jego prowadzenia i obsługi przez Prezesa URE. Powyższe 

nastąpi w ramach limitu wydatków budżetowych dla części 50 -URE, którego dysponentem jest 

Prezes URE. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 

(2021

) 

1 (2022) 2 

(2023) 

3 

(2024) 

5 

(2025) 

10 

(2030) 

Łącznie (0-

10) 

Wariant średni3 / Wariant maksymalny4 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2020 r.)5 

duże przedsiębiorstwa -2,5/ -

7,2 
-5,5/ -11,4 -8,4/ -16 -12,4/ -

21,6 
-6,9/ -

13,9 
-40,9/ -

128,2 
-76,6/ -198,2 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

-1,4/ -

4,1 

-3,2/ -6,6 -4,9/ -

9,2 

-7,2/ -

12,5 

-4/ -8 -31,9/ -

100 

-52,5/ -140,4 

 rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, w tym osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze 

-1,1/ -

3,1 

-2,5/ -5,2 -3,8/ -

7,1 

-5,8/ -10 -3,1/ -

6,2 

-18,8/ -

59 

-35/ -90,6 

 Łącznie -5/ -

14,4 

-11,1/ -

23,2 

-17,1/ -

32,4 

-25,4/ -

44,1 

-14/ -28 -91,5/ -

287,1 

-164,2/ -429,2 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorców. Proponowane zmiany: 

1) pozwolą na korzystanie z usług elastyczności przez OSD, tym samym 

utrzymanie stabilnej pracy sieci i dotrzymania parametrów jakości oraz 

niezawodności dostaw. Korzystanie przez OSD z elastyczności systemu do 

 
3 Wariant średni – reprezentuje spodziewany koszt redysponowania FW i PV, wyznaczony dla średnich warunków klimatycznych 

w latach 1982 – 2019. 
4 Wariant maksymalny - reprezentuje spodziewany koszt redysponowania FW i PV, wyznaczony dla najmniej sprzyjających 

warunków klimatycznych w latach 1982 – 2019. 
5 W zakresie nierynkowej redukcji OZE. 



24 
 

zarządzania ograniczeniami w sieci i zarzadzania jej rozwojem stworzy 

alternatywę do rozbudowy sieci lub odsunięcia jej w czasie, przyczyniając 

się jednocześnie do zwiększonej pewności dostaw energii elektrycznej, 

stabilność stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej związanej z 

rozłożonym w czasie rozwojem sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

2) stworzą ramy prawne do działania agregacji, co umożliwi pojawienie się na 

rynku nowego podmiotu, traktowanego na równi z innymi uczestnikami 

rynku, pozwoli na rozwijanie się działalności w tym zakresie i przyniesie 

korzyści uczestnikom rynku; 

3) umożliwią odbiorcom (w tym przedsiębiorcom) uzyskiwanie korzyści 

płynących z agregacji produkcji i dostaw na większych obszarach dzięki 

czemu będą mogli dostosowywać zużycia energii w odpowiedzi na sygnały 

rynkowe, a w zamian za to korzystanie z niższych cen energii lub 

otrzymywanie innych zachęt finansowych; 

4) ograniczą ryzyko wystąpienia awarii, zwiększą pewność dostaw energii 

elektrycznej, w tym ograniczenie prawdopodobieństwa wyłączeń 

awaryjnych; 

5) w przypadku wytwórców FW i PV– wpływ neutralny (rekompensacie 

podlegają utracone przychody). 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe, w tym osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze 

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na rodzinę, 

obywateli oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby niepełnosprawne i 

osoby starsze, przez: 

1) możliwość bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, w 

szczególności poprzez dostosowywanie zużycia energii w odpowiedzi na 

sygnały rynkowe, w zamian za niższe ceny energii elektrycznej lub zachęty 

finansowe oraz możliwość uczestniczenia w obywatelskich społecznościach 

energetycznych. Powyższe będzie wymagało analizy własnego sposobu 

korzystania z energii elektrycznej, rezygnacji z przyzwyczajeń i utrwalenia 

nowych dobrych nawyków w aspekcie użytkowania energii elektrycznej 

dzięki czemu korzystanie z niej będzie bardziej efektywne; 

2) korzystanie z szerszej oferty spółek obrotu w wyniku rosnącej konkurencji 

na rynku energii elektrycznej;  

3) skrócenie czasu potrzebnego do zmiany sprzedawcy, dzięki technicznej 

zmianie sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny, co może zachęcić 

konsumentów do poszukiwania lepszych ofert energii i do zmiany 

sprzedawcy; 

4) wprowadzenie niezależnego narzędzia porównywania ofert stanowiącego 

skuteczny środek umożliwiający odbiorcom ocenę zalet różnych dostępnych 

na rynku ofert energii. Takie narzędzie obniży koszty wyszukiwania, 

ponieważ odbiorcy nie będą już musieli zbierać informacji od 

poszczególnych sprzedawców i usługodawców, a także może zapewnić 

właściwą równowagę między zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe 

informacje, a zarazem na informacje kompletne i wyczerpujące; 

5) wprowadzenie umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej, co 

pozwoli na dostosowywanie swojego zużycia w odpowiedzi na sygnały 

cenowe w czasie rzeczywistym, odzwierciedlającym wartość i koszt energii 

elektrycznej lub przesyłu w różnych okresach; 

6) zwiększoną pewność dostaw energii elektrycznej, stabilność stawek opłat 

za dystrybucję energii elektrycznej związaną z rozłożonym w czasie rozwojem 

sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Możliwość świadczenia usług 

elastyczności; 

7) zmianę modelu wnoszenia opłaty przyłączeniowej, dzięki czemu obniżone 

zostaną koszty dla odbiorców końcowych. Zmiana modelu zakładająca, że 

koszty przyłączenia będą w całości pokrywane przez podmioty przyłączane do 

sieci przesyłowej gazowej, pozwala uniknąć sytuacji, w której odbiorcy gazu z 

sieci o niskim ciśnieniu są obciążani kosztami przyłączenia zarówno do sieci 

przesyłowej, jak i sieci dystrybucyjnej, podczas gdy odbiorcy przyłączeni do 

sieci przesyłowej nie ponoszą kosztów przyłączania odbiorców do sieci 

dystrybucyjnej. 
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

1) Założeniem wykorzystywania usług elastyczności jest m.in. ograniczenie bądź rozłożenie w 

czasie części kosztów OSD, a w szczególności nakładów inwestycyjnych związanych z 

rozwojem sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (CAPEX). W zamian pojawią się koszty 

(OPEX) nabywania usług elastyczności przez OSD od użytkowników systemu. Bilans, a co się z 

tym wiąże wpływ na dochody ogółem oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw, rodzin, obywateli i 

gospodarstw domowych, będzie neutralny. 

 

2) Obliczenia dotyczące szacowanych skutków wydawanych poleceń zmniejszania wytwarzanej 

mocy elektrycznej, w ujęciu pieniężnym, bazują na: 

− danych o warunkach pogodowych dla lat klimatycznych ENTSO-E, w kontekście 

wyznaczenia szacunkowego rocznego wolumenu energii zredukowanej; 

− obliczeniach rekompensaty finansowej powstałej w wyniku zredukowania generacji w FW i 

PV, w kontekście wyznaczenia całkowitych rocznych kosztów szacunkowych 

redysponowania FW i PV; 

− podziale łącznych kosztów na grupy odbiorców, wynikającym z danych ARE dotyczących 

wolumenów sprzedaży energii do poszczególnych grup odbiorców w 2018 roku. 

Metoda obliczeń oparta o lata klimatyczne jest wykorzystywana do prowadzenia analiz takich jak 

Mid-Term Adequacy Forecast (MAF) czy The 10-year network development plan (TYNDP). 

Pozwala to na odwzorowanie w przyszłości zmiennych warunków pogodowych obserwowanych 

w ubiegłych latach. Każdy rok klimatyczny charakteryzuje się współzależnymi parametrami 

określającymi warunki hydrologiczne, wietrzność, nasłonecznienie i temperaturę zewnętrzną, co 

umożliwia ocenę pracy KSE z uwzględnieniem jednoczesności występowania tych zjawisk. W 

tabeli poniżej przedstawiono spodziewane roczne zapotrzebowania netto na energię elektryczną 

w KSE w analizowanych latach, wynikające z analiz operatora sytemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, które zostały wykorzystane do opracowania profili godzinowych lat 

klimatycznych. 

Rok 2021 2022 2023 2025 2030 

Zapotrzebowan

ie netto na 

energię KSE 

[TWh] 

153 155 157 162 179 

Prognozy rozwoju FW i PV dla lat 2020 - 2025 zostały określone na podstawie danych o 

spodziewanym wolumenie mocy zainstalowanej, która będzie dostępna w latach 2021 - 2025 

(m.in. wydane warunki przyłączenia, wyniki aukcji OZE, podpisane umowy przyłączeniowe, 

ankietyzacja sektora wytwórczego).  

Dla 2030 r. prognozę rozwoju tych źródeł przyjęto zgodnie ze scenariuszem bazowym z Planu 

rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną 

na lata 2021-2030, opracowanego przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, 

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, zatwierdzonego przez Prezesa URE. 

W tabeli poniżej przedstawiono prognozy rozwoju tych źródeł. 

Rok 2021 2022 2023 2025 2030 

Rozwój instalacji 

fotowoltaicznych 

[MW] 

3 026 3 481 4 363 4 588 6 617 

Rozwój farm 

wiatrowych 

lądowych [MW] 

6 713 6 967 7 713 8 013 9 919 

Rozwój farm 

wiatrowych 

morskich [MW] 

0 0 0 0 3 600 
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Na podstawie powyższych danych zostały obliczone maksymalne i średnie spodziewane 

wielkości energii zredukowanej w FW i PV w analizowanych latach. Energia zredukowana 

została wyznaczona na podstawie różnicy między zapotrzebowaniem na moc elektryczną oraz 

spodziewanych wartości generacji FW i PV, przy uwzględnieniu generacji z pozostałych źródeł 

centralnie niedysponowanych (np. elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe) i wymaganych 

mocy regulacyjnych w elektrowniach konwencjonalnych. Średnia wartość energii zredukowanej 

w danym roku (tzw. wariant średni) jest wyznaczona jako średnia z wszystkich analizowanych 

historycznych kształtów przebiegu rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz 

warunków klimatycznych przyjętych na dany rok. Wartość maksymalna energii zredukowanej w 

danym roku (tzw. wariant maksymalny) wskazuje najwyższy wynik z wszystkich analiz 

przeprowadzanych dla danego roku. Wyniki obliczeń energii zredukowanej są przedstawione w 

tabeli poniżej. 

Rok 2021 2022 2023 2025 2030 

Średnia energia 

redukowana 

[MWh] 

(Wariant średni) 

  57 113 94 674 142 465 80 541 668 818 

Maksymalna 

energia 

redukowana 

[MWh] 

(Wariant 

maksymalny) 

110 511 179 130 247 483 160 921 2 098 310 

Wyliczenia rekompensaty finansowej z tytułu zmniejszonego wytwarzania dla powyższych 

danych bazują na cenach, które są charakterystyczne dla okresów, w których redukcja generacji 

jest najbardziej spodziewana, tj. okresów świątecznych o obniżonym zapotrzebowaniu na energię 

elektryczną: 

• Cena CRO: 62,25 zł/MWh 

• Cena Zielonych Certyfikatów: 126,31 zł/MWh 

• Średnia cena wsparcia w systemie aukcyjnym: 192,73 zł/MWh (średnia cena z cen 

maksymalnych i minimalnych z dwóch aukcji: AZ/6/2019 i AZ/6/2018) 

Należy podkreślić, że powyższe wyliczenia są oszacowaniem, wykonanym według wiedzy na 

dzień jej sporządzenia. Rzeczywiste koszty działań związanych z redukcją produkcji w źródłach 

OZE będą zależały od wielu zmiennych czynników, w szczególności: warunków pogodowych, 

sytuacji bilansowej w krajowym systemie elektroenergetycznym, długości okresów niskiego 

zapotrzebowania na moc w KSE, a także rynkowych cen energii elektrycznej oraz cen w ramach 

systemów wsparcia. Z tego względu nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie dokładnego 

poziomu kosztów które zostaną poniesione przez OSP i OSD, natomiast jest prawdopodobnym, 

że rzeczywiste koszty nierynkowej redukcji generacji z FW i PV mogą być niższe od tych 

wskazanych w wariancie średnim. W miarę rozwoju usług elastyczności, jest wysoce 

prawdopodobnym, że koszty związane z redysponowaniem powinny być niższe, szczególnie w 

2030 roku. 

Szacowane koszty redysponowania zostaną uwzględnienie w kalkulacji taryf za usługi 

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w związku z tym, że rekompensaty finansowe 

będą zaliczone do kategorii kosztów uzasadnionych, które podlegają ocenie regulatora. W 

związku z tym może dojść do wzrostu opłat nałożonych na odbiorców energii elektrycznej. 

Jednocześnie podkreślić należy, że ww. mechanizm będzie wykorzystywany przez operatorów 

jako ostateczny środek zaradczy dla zbilansowania zapotrzebowania z generacją w KSE, a sposób 

kalkulacji oraz zasady rozliczenia rekompensat będą ustalane przez operatorów w instrukcji ruchu 

i eksploatacji sieci, szeroko konsultowanych z uczestnikami rynku i zatwierdzanych przez 

Prezesa URE. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
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 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Skrócenie czasu na załatwienie sprawy: 

- wprowadzenie regulacji umożliwiających techniczną zmianę sprzedawcy w 24 godziny będzie skutkowało skróceniem 

czasu na załatwienie tych spraw, który obecnie wynosi ok. 21 dni; 

- w projekcie ustawy proponuje się nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązku  

przekazywania do 20 dnia każdego miesiąca operatorowi systemu przesyłowego gazowego lub operatorowi systemu 

połączonego gazowego informacji o wydanych w poprzednim miesiącu warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

oraz o zawartych umowach o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej dla podmiotów o prognozowanym zużyciu powyżej 

100 m3/h – ma to na celu usprawnienie zarządzania rozwojem sieci przesyłowej poprzez m.in. zapewnienie informacji 

umożliwiających planowanie rozbudowy sieci przesyłowej. 

 

Zwiększenie liczby dokumentów: 

- nałożenie na sprzedawców energii elektrycznej obowiązku dostarczania odbiorcom końcowym energii elektrycznej, 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, streszczenia kluczowych warunków umowy oraz 

innych informacji, wynikających ze zmiany regulacji, spowoduje obwiązek przedłożenia przez sprzedawców większej 

niż dotychczas liczby dokumentów; 

- podmioty, ubiegające się o wpis się do rejestru agregatorów lub obywatelskich społeczności obywatelskich będą 

zobowiązane do przedłożenia odpowiednich dokumentów wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, co spowoduje 

zwiększenie liczby dokumentów sporządzanych na potrzeby wpisu; 

- zgodnie z projektowanym art. 43g ust. 6 ustawy – Prawo energetyczne - w celu umożliwienia regulatorowi oceny 

wiarygodności podmiotów, które zgłaszają zainteresowanie posiadaniem, wznoszeniem, zarządzaniem lub obsługą 

magazynu energii, nałożono na te podmioty obowiązek  sporządzenia i przedłożenia odpowiedniej dokumentacji. 

 

Zwiększenie liczby procedur: 

- nałożone na sprzedawców energii nowe obowiązki informacyjne, w tym związane z informowaniem odbiorców 

końcowych energii elektrycznej o możliwości zakupu przez odbiorcę energii elektrycznej od wybranego przez niego 

sprzedawcy co kwartał, spowodują podjęcie dodatkowych działań przez te podmioty; 

- dostępność ofert sprzedaży energii elektrycznej w porównywarce ofert, nałoży na sprzedawców energii obowiązek 

przedkładania aktualnych danych do Prezesa URE; 

- wprowadzenie umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej nałoży dodatkowe obowiązki na sprzedawców 

energii, związane z wprowadzeniem umowy do oferty; 

- wykonywanie nałożonych przez ustawę zadań przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, tj. 

zakup usług systemowych niedotyczących częstotliwości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 

dystrybucyjnego czy zakup usług elastyczności spowoduje podjęcie dodatkowych działań przez te podmioty, w tym 

zwiększoną liczbę procedur; 

- konieczność wpisu do odpowiednich rejestrów: agregatorów oraz obywatelskich społeczności energetycznych 

związane jest ze złożeniem przez te podmioty wniosków o wpis do Prezesa URE; 

- nałożenie dodatkowych obowiązków na Prezesa URE w zakresie monitorowania sytuacji na rynku energii elektrycznej 

zwiększy ilość zadań regulatora, tym samym liczbę procedur; 

- wprowadzenie możliwości zgłoszenia Prezesowi URE, przez każdego odbiorcę końcowego, którego prawa związane z 

wykonywaniem obowiązków przez operatora systemu elektroenergetycznego mogły zostać naruszone – zawiadomienia 

dotyczącego podejrzenia naruszenia tych obowiązków może wiązać się ze zwiększoną liczbą procedur, w związku z 

obsługą tych spraw. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Przewiduje się pozytywny wpływ na rynek pracy w związku z pojawieniem się nowych podmiotów na rynku energii tj. 



28 
 

agregatorzy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Dzięki rozwojowi technologii rozproszonego wytwarzania energii oraz wzmocnieniu pozycji 

konsumentów energetyka obywatelska stanie się opłacalnym sposobem zaspokojenia potrzeb i 

oczekiwań obywateli dotyczących źródeł energii, usług i zaangażowania podmiotów lokalnych. 

Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej umożliwi się także uczestniczenie w rynkach energii 

elektrycznej pewnym grupom odbiorców, które w przeciwnym razie nie mogłyby skorzystać z 

takiej możliwości, co wzmocni udział lokalnych podmiotów w rynku energii elektrycznej i 

przyczyni się do rozwoju regionów.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Zgodnie z art. 17 projektu, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1: 

1) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 4j ust. 6a-6d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r, który wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 

2) pkt 4 w zakresie dodawanego art. 5 ust. 4e-4g i ust. 6g oraz pkt 12 lit. d w zakresie dodawanego art. 9c ust. 4c, które 

wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

3) pkt 4 lit. c w zakresie dodawanego art. 5 ust. 3a, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;  

4) pkt 4 lit. e w zakresie dodawanego art. 5 ust. 4d oraz pkt 8, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Monitorowanie celów niniejszej regulacji będzie możliwe poprzez: 

- coroczne raporty, o których mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2019/943, przedkładane organowi regulacyjnemu które 

pozwolą na monitorowanie stosowania przez operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów systemów 

dystrybucyjnych sytuacji na rynku związanej z nierynkową redukcją OZE, 

- rejestry agregatorów oraz obywatelskich społeczności energetycznych prowadzone przez Prezesa URE pozwolą na 

monitorowanie rozwoju rynku w zakresie rozwoju nowych podmiotów na rynku energii,  

-  publikowanie corocznego raportu przez Prezesa URE nt. zawierania i stosowania umów z cenami dynamicznymi energii 

elektrycznej, ofert sprzedawców energii elektrycznej oraz wpływu tych umów i ofert na ceny i stawki opłat dla odbiorców 

końcowych w gospodarstwach domowych, a także szacowanie ryzyk związanych z tymi umowami, pozwoli ocenić stopień 

rozwoju rynku w tym zakresie; 

- publikowanie przez Prezesa URE, co najmniej raz w roku, zaleceń dotyczących zapewnienia zgodności ceny sprzedaży 

energii elektrycznej z wymogami konkurencyjnego rynku energii pozwoli na monitoring rozwoju konkurencyjnego rynku 

energii. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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Wyjaśnienia do  

formularza oceny skutków regulacji 

 

0. Metryczka 

W niniejszej części należy podać podstawowe informacje na temat oceny skutków regulacji: 

− Nazwa projektu:  

Proszę podać np. wstępny tytuł projektu wpisany do wykazu prac legislacyjnych. 

− Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Proszę wskazać organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu, jego koordynację oraz wdrożenie 

(ministerstwo wiodące). W przypadku, gdy projekt jest przedmiotem prac więcej niż jednego ministerstwa, 

proszę wskazać również podmioty współpracujące. 

− Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu: 

Proszę wskazać osobę, która w ministerstwie wiodącym nadzoruje prace jednostki odpowiedzialnej za 

merytoryczne przygotowanie projektu.  

− Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Proszę podać kontakt (telefon, adres e-mail) do osoby, która jest odpowiedzialna za opracowanie projektu (np. 

kierownika komórki organizacyjnej) i będzie w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z 

przedstawionymi w ocenie informacjami lub wskaże odpowiednią osobę. 

− Data sporządzenia: 

Proszę podać datę przygotowania OSR.  

− Źródło: 

Z rozwijanej listy proszę wybrać źródło, na podstawie którego przygotowywany jest projekt (punkt exposé, data 

decyzji, nazwa strategii, nr dyrektywy, sygn. orzeczenia TK, nazwa ustawy, inne).  

− Nr w wykazie prac: 

Proszę podać numer z właściwego wykazu prac legislacyjnych. 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Proszę opisać istotę problemu (np. zawodność rynku, zapotrzebowanie na dobro publiczne, wysokie koszty 

transakcyjne, bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.) i jego praktyczny wymiar (np. zbyt mała 

ochrona leasingobiorców, niewystarczający komfort i długi czas podróży koleją, występujące obciążenia 

administracyjne pobierczego danego przepisu itp.). Istotą problemu nie jest brak określonej regulacji - nowa 

regulacja może być jednym z instrumentów (sposobem) rozwiązania problemu. Dobrze i zwięźle wypełniona 

rubryka umożliwi zrozumienie problemu, który ma być rozwiązany oraz skali i przyczyn jego występowania. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze (największe) problemy 

wymagające rozwiązania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proszę zwięźle opisać proponowane rozwiązanie problemu opisanego w pkt 1 oraz oczekiwane rezultaty jego (ich) 

wdrożenia, sformułowane w możliwie konkretny, mierzalny i określony w czasie sposób - w przypadkach w 

których jest to możliwe powinien być zgodny z zasadą SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony 

w czasie), np. osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego co najmniej 90%. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze rekomendacje i cele. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
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Proszę wskazać - tam gdzie to możliwe - rozwiązania w minimum 3 krajach i źródła informacji. Proszę wskazać 

kraje, 

z których rozwiązania przeanalizowano oraz wyniki tych analiz.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę wskazać informacje odnoszące się do zagadnień 

najważniejszych.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Proszę wyszczególnić jakie podmioty (zarówno osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości 

prawnej) są objęte projektem. Proszę oszacować ich liczbę (wraz z podaniem źródła danych) oraz opisać charakter 

oddziaływania projektu na daną grupę. 

Proszę dostosować liczbę wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć. 

Przykładowe grupy: obywatele, MŚP, rolnicy, rodzina, inwestorzy, lekarze, emeryci, osoby niepełnosprawne. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Proszę podać informacje o konsultacjach poprzedzających przygotowanie projektu oraz wskazać, jaki jest planowany 

zakres konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w szczególności uwzględniając: 

- wskazanie, czy były (i jak długo) prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. pre-

konsultacje publiczne), podmioty, z którymi były prowadzone te konsultacje (w tym ekspertów), w jaki 

sposób komunikowano się z grupami wskazanymi w pkt 6 (metody konsultacji np. warsztaty, 

kwestionariusz on-line), krótkie podsumowanie wyników konsultacji, 

- terminy planowanych konsultacji publicznych, podmioty, z którymi będzie konsultowany projekt, wskazanie 

przepisu 

z którego wynika obowiązek zasięgnięcia opinii. 

 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

W przygotowaniu kalkulacji skutków dla sektora finansów publicznych proszę uwzględnić aktualne wytyczne 

dotyczące założeń makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy o finansach publicznych.  

Jeśli to możliwe proszę wskazać skumulowane koszty/oszczędności. Prognozę proszę przeprowadzić w podziale 

na proponowane kategorie w horyzoncie 10-letnim, w wartościach stałych (np. ceny stałe dla pierwszego roku 

prognozy). 

W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), 

możliwe jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.  

Jeżeli obliczenia zostały wykonane na podstawie opracowania własnego, proszę je przedstawić w formie 

załącznika oraz wskazać to opracowanie w pkt 13.  

W opracowywanej analizie wpływu, co do zasady, należy przyjąć kalkulację w cenach stałych. W przypadku 

zastosowania cen bieżących, prezentacja skutków finansowych powinna uwzględniać wskaźniki 

makroekonomiczne podawane 

w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Jeżeli nie zastosowano wskaźników 

makroekonomicznych podanych 

w Wytycznych MF, proszę dołączyć stosowną informację wyjaśniającą. 

Proszę wskazać źródła finansowania planowanych wydatków. Proszę wskazać również wszystkie przyjęte do 

obliczeń założenia i źródła danych. 

Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w kolejnych latach jej 

obowiązywania. 

W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji. 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0gu/content/wytyczne-dotyczace-stosowania-jednolitych-wskaznikow-makroekonomicznych-bedacych-podstawa-oszacowania-skutkow-finansowych-projektowanych-ustaw?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0gu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0gu_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0gu/content/wytyczne-dotyczace-stosowania-jednolitych-wskaznikow-makroekonomicznych-bedacych-podstawa-oszacowania-skutkow-finansowych-projektowanych-ustaw?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0gu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0gu_
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0gu/content/wytyczne-dotyczace-stosowania-jednolitych-wskaznikow-makroekonomicznych-bedacych-podstawa-oszacowania-skutkow-finansowych-projektowanych-ustaw;jsessionid=1065FD5D001213ECD71FD650347F1674?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0gu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%20-%20p_p_id_101_INSTANCE_S0gu_
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Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu na SFP dla najważniejszych 

zmian. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Proszę oszacować wpływ na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczości oraz na sytuację rodziny. Skutki 

należy przypisać do odpowiedniej grupy w tabeli.  

W przypadku gdy regulacja będzie oddziaływać na inne niż wymienione w formularzu podmioty proszę 

odpowiednio uzupełnić formularz. 

Proszę wskazać wartość finansową, z uwzględnieniem m.in. kosztów ponoszonych w związku z wejściem w życie 

aktu (np. koszt aktualizacji systemów informatycznych, zakupu nowych urządzeń), podatków i opłat lokalnych, 

itp.  

W ujęciu niepieniężnym proszę podać wartości najważniejszych wskaźników, które ulegną zmianie (np. skrócenie 

czasu wydania pozwolenia na budowę o 100 dni, wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

o 20 punktów procentowych). 

W przypadku gdy nie ma możliwości podania żadnych wartości liczbowych (lub wpływ dotyczy także zmian, 

których nie można skwantyfikować) proszę odpowiednio opisać analizę wpływu w pozycji: „niemierzalne”. 

Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku jej 

obowiązywania. 

W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji.  

W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym), 

możliwe jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

Proszę dostosować ilość wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć. 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Obciążenia regulacyjne należy rozumieć jako wszystkie czynności, które muszą wykonać podmioty (adresaci 

regulacji) 

w związku wykonywaniem projektowanych przepisów.  

Przykładem takich obciążeń są m.in. obowiązki informacyjne (OI). OI polega na dostarczaniu lub 

przechowywaniu przez podmioty zobowiązane danych informacji. Identyfikowanie OI dokonywane jest w oparciu 

o przepisy ustawy. Dany przepis nakłada OI, jeżeli podmiot realizujący obowiązek musi wykonać szereg 

czynności administracyjnych. Przepis można uznać za OI w przypadku gdy jego wykonanie będzie związane z 

wykonaniem jednej lub więcej czynności składowych z listy poniżej: 

1) przyswajanie wiedzy dotyczącej wykonywania konkretnego obowiązku informacyjnego (w tym bieżące 

śledzenie zmian w przepisach), 

2) szkolenie pracowników w zakresie wykonywania OI, 

3) pozyskiwanie odpowiednich informacji z posiadanych danych, 

4) przetwarzanie posiadanych danych w celu wykonania OI, 

5) generowanie nowych danych, 

6) projektowanie materiałów informacyjnych, 

7) wypełnianie kwestionariuszy, 

8) odbywanie spotkań, 

9) kontrola i sprawdzanie poprawności, 

10) kopiowanie/sporządzanie dokumentacji, 

11) przekazywanie wymaganej informacji do adresata, 

12) archiwizacja informacji. 

Proszę: 

- w przypadku gdy projekt nie dotyczy zmiany obciążeń regulacyjnych, zaznaczyć pole „nie dotyczy”, 

- w przypadku zmian w projekcie wpływających na obciążenia regulacyjne odpowiednio zaznaczyć ich 

zwiększenie lub zmniejszenie, 
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- wskazać, czy wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE, 

- wskazać, czy dane obciążenia są przystosowane do ich ewentualnej elektronizacji (dotyczy sytuacji kiedy 

wprowadzane obciążenia wpływają na systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych lub na 

podmioty prywatne – przedsiębiorcy, obywatele). 

W komentarzu proszę o zwięzłe opisanie zakresu zmian dotyczących obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Proszę opisać, czy i w jaki sposób projektowana regulacja może spowodować zmiany na rynku pracy w 

odniesieniu do zatrudnienia oraz innych wskaźników (np. czasu poszukiwania pracy, kwalifikacji pracowników).  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

Proszę zaznaczyć pola - zakres oddziaływania projektu na obszary niewymienione w pkt 6, 7 i 9. Dla 

zaznaczonych obszarów proszę dokonać analizy wpływu.  

W przypadku analizy wpływu na obszar „informatyzacja” proszę w szczególności rozważyć następujące kwestie: 

• Czy projekt spełnia wymagania interoperacyjności (zdolność sieci do efektywnej współpracy w celu 

zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach)?  

• Czy projekt spełnia wymogi neutralności technologicznej, wielojęzyczności, elektronicznej komunikacji, 

wykorzystania danych z rejestrów publicznych, ochrony danych osobowych? 

Jeżeli projekt będzie miał wpływ na inne niż wymienione w pkt 10 obszary proszę zaznaczyć „inne” oraz je 

wymienić. Proszę również omówić wpływ, jaki będzie miała projektowana regulacja na wymienione obszary. 

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proszę opisać kiedy planuje się rozwiązanie problemu zidentyfikowanego w pkt 1 (wejście przepisów w życie nie 

zawsze rozwiązuje dany problem a jedynie daje podstawę do wdrożenia instrumentów do jego rozwiązania). Proszę 

przedstawić harmonogram wdrożenia działań wykonania aktu prawnego (np. gdy rozwiązywanym problemem jest 

zwiększona zachorowalność, to działaniami będą: ew. zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup majątku - 

urządzeń, przeprowadzenie szczepień, zakup szczepionek itp.)). 

Jeżeli akt prawny ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa 

o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać planowane wykonanie dla najważniejszych 

zmian.  

Jeżeli projektowana regulacja oddziałuje na przedsiębiorców (na prowadzenie działalności gospodarczej), zgodnie 

z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie 

niektórych aktów normatywnych, terminem wejścia w życie przepisów, po minimum 30-dniowym vacatio legis, 

powinien być 1 stycznia lub 1 czerwca. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, proszę wskazać powód 

odstąpienia od wyznaczonych terminów. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Proszę opisać, kiedy i w jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie efektu opisanego w pkt 2. Po jakim czasie nastąpi 

przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań. Proszę również wskazać mierniki, które pozwolą określić, 

czy oczekiwane efekty zostały uzyskane.  

W tym punkcie proszę też podać informację dotyczącą przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-

post), jeżeli w odniesieniu do projektu ustawy przewiduje się przedstawienie wyników ewaluacji w OSR ex-post.  

Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o 

ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać sposób przeprowadzania ewaluacji i mierniki 

dla najważniejszych zmian. 

Jeśli specyfika danego projektu uniemożliwia zastosowanie mierników lub też niezasadna jest jego ewaluacja (z 

uwagi na zakres lub charakter projektu) proszę to opisać.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy, itp.) 
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Proszę wymienić dodatkowe dokumenty, które stanowią załączniki do projektu i formularza. Załączanie 

dodatkowych dokumentów jest opcjonalne.  


