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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. 

zm.) operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), do dnia 31 grudnia 2028 r., są obowiązani do 

instalacji liczników zdalnego odczytu (LZO) skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru 

energii stanowiących co najmniej 80 % łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych. Pojawienie się 

na rynku nowych liczników zdalnego odczytu skutkuje potrzebą uregulowania terminu zgłoszenia tych liczników po raz 

pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności.  

Obecnie termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności dla liczników energii 

elektrycznej wynosi 8 lat i uregulowany jest w załączniku nr 5 (w tabeli nr 2 w lp. 5) do rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 

pomiarowych (Dz. U. poz. 759, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. 

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

Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach minister właściwy do spraw gospodarki określa, 

w drodze rozporządzenia, okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, 

w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być 

zgłaszane do legalizacji ponownej, uwzględniając warunki użytkowania tych przyrządów i przewidywane obszary ich 

zastosowań.  

Na podstawie (m.in.) powyższego upoważnienia wydane zostało rozporządzenie. Dokonana przez Polskie Towarzystwo 

Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) analiza wskazała, że niezbędne jest wydłużenie terminu na 

zgłoszenie licznika zdalnego odczytu po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności z ośmiu do 

12 lat. Zmiana dotyczyć będzie jedynie liczników zdalnego odczytu  wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności 

od dnia 1 stycznia 2024 r. Pozostałe liczniki (w tym liczniki zdalnego odczytu wyprodukowane i poddane ocenie 

zgodności do dnia 31 grudnia 2023 r.), zachowują 8-letni termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do 

legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności. 

W związku z powyższym, w załączniku nr 5 do rozporządzenia projektuje się zmianę polegającą na dodaniu w tabeli nr 2 

w lp. 5 pkt nr 2 wskazującego 12-letni termin zgłoszenia po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny 

zgodności dla liczników zdalnego odczytu wyprodukowanych i poddanych ocenie zgodności od dnia 1 stycznia 2024 r. 

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

Projektowane rozporządzenie w zakresie skutków prawnych pozwoli na dostosowanie okresu legalizacji do innych 

państw UE. Zgodnie ze stanowiskiem OSD, te same liczniki produkowane z tych samych komponentów i sprzedawane w 

innych krajach mają znacząco dłuższe okresy legalizacji (średnio 12 lat). Na przykład okres legalizacji w Austrii, we 

Francji, na Węgrzech i w Szwajcarii wynosi 10 lat, zaś w Czechach, na Litwie, w Łotwie, w Słowacji i w Estonii 12 lat. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
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Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Operatorzy systemów 

dystrybucyjnych 

 

194 podmioty 
Dane szacowane na podstawie 

wykazu przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących 

się przesyłaniem lub 

dystrybucją energii 

elektrycznej (strony URE, 

https://rejestry.ure.gov.pl 

publikacja zgodnie z art. 43b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne). 

Rejestr pokazuje aktualnie 194 

przedsiębiorstwa prowadzące 

działalność jako operatorzy 

systemów dystrybucyjnych 

(rodzaj działalności: OSD) 

Ograniczenie kosztów operacyjnych, które 

poprzez taryfę dla dystrybucji są 

przenoszone wprost na wszystkich 

odbiorców. Ponadto zmiana okresu 

użytkowania liczników wpłynie na 

zmniejszenie ilości zadań jakie cyklicznie 

są wykonywane przez OSD poprzez 

rozłożenie ich w czasie, a tym samym 

pozwoli na ograniczenie części kosztów 

ponoszonych przez operatorów. 

 

Przejście z dotychczas realizowanych 

odczytów w cyklach półrocznych lub 

rocznych na codzienny proces 

pozyskiwania danych pomiarowych ze 

wszystkich zainstalowanych na sieci LZO. 

Codzienny proces pozyskiwania danych 

pomiarowych zapewni przede wszystkim 

możliwość szybkiej analizy poprawności 

pozyskiwanych danych pomiarowych 

poprzez analizę zużycia w odniesieniu do 

analogicznych okresów i szybkiej reakcji 

na ew. anomalia zużycia odbiorcy oraz 

umożliwi bieżącą diagnostykę poprawności 

działania licznika 

Odbiorcy energii   Ograniczenie wzrostu stawek 

dystrybucyjnych 

Administracja miar  10 Okręgowych 

Urzędów Miar  

GUM Zmniejszenie ilości przeprowadzanych 

legalizacji ponownych liczników energii 

elektrycznej czynnej oraz spadek 

dochodów z tytułu legalizacji w wysokości 

wskazanej w pkt 6. 

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

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 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. 

P. z 2022 r. poz. 348) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji 

publicznych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji zostanie skonsultowany z następującymi podmiotami:   

1. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej  

2. Enea Operator sp. z o.o.   

3. ENERGA-OPERATOR S.A.   

4. Stoen Operator sp. z o.o.  

5. PGE Dystrybucja S.A.  

6. PKP Energetyka S.A.  

7. TAURON Dystrybucja S.A.  

8. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

9. Apator S.A. 

10. Elgama sp. z o.o. 

11. Networked Energy Services sp. z o.o. 

12. Sagemcom sp. z o.o. 

13. Landis+Gyr sp. z o.o. 

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


14. Iskraemeco 

15. POZYTON sp. z o.o. 

16. Eurometer sp. z o.o. 

17. Urząd Regulacji Energetyki. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną opisane w raporcie z konsultacji, stanowiącym załącznik do OSR. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2018 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)             

Wydatki ogółem (pomniejszone 

wpływy) 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 

budżet państwa         3 3 3 9 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -9 

budżet państwa         -3 -3 -3 -9 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na sektor finansów publicznych, poprzez ograniczenie 

wpływów do budżetu wynikających z dochodów generowanych z tytułu legalizacji liczników energii 

elektrycznej. Wydłużenie okresu zgłoszenia do legalizacji po raz pierwszy, a w praktyce 

złomowanie liczników oraz wymiana na nowe przyrządy zamiast ich legalizacji spowodować może 

zanik legalizacji ponownej. Średnia wielkość wpływu z legalizacji liczników energii elektrycznej do 

budżetu państwa w okresach czteroletnich wynosi ok 13 mln zł. W związku z powyższym przyjmuje 

się, że od 8 roku od wprowadzenia zmian liczniki nie będą poddawane legalizacji ponownej, a 

ograniczenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu może wynieść średnio ok. 3 mln zł rocznie. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Dane statystyczne uzyskane od terenowej administracji miar w zakresie legalizacji istniejących 

na rynku liczników energii elektrycznej czynnej. 

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 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2018 r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

a także niepełnosprawni 

i osoby starsze 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Bez wpływu  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Bez wpływu 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

a także niepełnosprawni 

i osoby starsze  

Dzięki wydłużeniu okresu zgłoszenia do legalizacji do 12 lat można uniknąć 

zakupu i wymiany 8 mln szt. liczników energii elektrycznej, przy założeniu 100 % 

instalacji tych liczników, co przyniesie blisko 1 mld zł oszczędności w 

perspektywie 15 lat. 



Proponowana zmiana miałaby korzystny wpływ na ograniczenie wzrostu cen i 

opłat związanych z dostawą energii elektrycznej, jak również na środowisko 

poprzez ograniczenie produkcji złomu elektronicznego.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

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

X 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:       

      nie dotyczy 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

     nie dotyczy 

 

Komentarz:  

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Projektowana zmiana nie będzie miała wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 X środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne: 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana zmiana będzie miała wpływ na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości 

elektrośmieci. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., co uwzględnia merytoryczny charakter zmian 

projektowanych w § 1 projektu rozporządzenia.  
 

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

 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

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

Bez załączników.  

 


