
29 MARCA 2017 R. 
 

PRZEMYSŁAW KAŁEK 

 

 

Odbiorcy przemysłowi w świecie 
technologii Smart i Smart Grid 
 

AKTUALNE POLSKIE REGULACJE PRAWNE NA TLE REGULACJI   

PRAWNYCH INNYCH KRAJÓW I UNII EUROPEJSKIEJ 



AKTY PRAWNE 

Krajowe  

 

• ustawa Prawo energetyczne 

 

• ustawa o odnawialnych źródłach energii 
 

• ustawa o efektywności energetycznej 
 

Wspólnotowe  

 

• Dyrektywy III Pakietu Energetycznego oraz Dyrektywa OZE 

 

• „Pakiet zimowy” 



NOWA POZYCJA ODBIORCY NA 

RYNKU ENERGII 

Odnawialne 
źródła energii Prosumenci 

Inteligentne 
sieci i 

opomiarowanie 

Klastry energii / 
Spółdzielnie 

energetyczne 



PROSUMENT 

wytwarzający energię elektryczną 

wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w 
mikroinstalacji 

w celu jej zużycia na potrzeby własne, 
niezwiązane z wykonywaną działalnością 

gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

Odbiorca końcowy 
dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek 

 (do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej) 

dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej 



KLASTER ENERGII 

Cywilnoprawne porozumienie  

(w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego)  

 

• dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z 
odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw,  
 

• w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,  

 

• na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  

 

Klaster energii reprezentuje koordynator - powołana w tym celu spółdzielnia, 
stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym 
dowolny członek klastra energii 



SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA 

Spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze 

 

• dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie 
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich 
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą 

 

• liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od 10 -  jeżeli 
założycielami są osoby fizyczne, i 3 - jeżeli założycielami są osoby prawne  
 

• podmiot posiadający osobowość prawną, wpisany do KRS 

 

• każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.  
 

statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, 
może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących 
członkom. 



CZYM SIĘ ZAJMUJE SPÓŁDZIELNIA 
ENERGETYCZNA? 

Może wytwarzać  

• energię elektryczną w instalacjach 
odnawialnego źródła energii o 
łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 10 MW 
lub 

 

• biogaz w instalacjach odnawialnego 
źródła energii o rocznej wydajności 
nie większej niż 40 mln m3 lub 

 

• ciepło w instalacjach odnawialnego 
źródła energii o łącznej mocy 
osiągalnej w skojarzeniu nie 
większej niż 30 MWt 

Może równoważyć 

• zapotrzebowanie, dystrybucję lub 
obrót energią elektryczną, 
biogazem lub ciepłem 

 

• na potrzeby własne spółdzielni 
energetycznej i jej członków 
przyłączonych do: 
 
 zdefiniowanej obszarowo sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej o 
napięciu niższym niż 110 kV lub 
dystrybucyjnej gazowej lub sieci 
ciepłowniczej,  
 

 na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-
wiejskich w rozumieniu przepisów o 
statystyce publicznej 



ASPEKT REGULACYJNY 

Jeśli sieć należąca do spółdzielni 
zostanie uznana za zamknięty system 

dystrybucyjny, spółdzielnia uzyska 
zwolnienie z obowiązku m.in.: 

przedstawiania 
taryf do 

zatwierdzenia 

uzgadniania i 
zatwierdzania 
planu rozwoju 

opracowania 
instrukcji ruchu 
i eksploatacji 

sieci 

przyłączania 
odbiorców 



DODATKOWE WSPARCIE 

Korzystanie z  sieci 
energetycznej 

• pierwszeństwo 
przyłączenia do sieci 
energetycznej 

 

• pierwszeństwo 
korzystania z sieci 
energetycznej 

 

• prawo do wprowadzania 
energii elektrycznej 
zmagazynowanej w 
magazynie energii 

Aukcje  

• prawo do uczestnictwa w 
aukcjach w odrębnym 
koszyku technologicznym 

 

• prawo do sprzedaży 
energii elektrycznej do 
sprzedawcy 
zobowiązanego/pokrycia 
ujemnego salda 

 

• bilansowanie handlowe 
przez sprzedawcę 
zobowiązanego 

Zielone certyfikaty 

• prawo do otrzymywania 
świadectw pochodzenia  
 

• prawo do sprzedaży 
energii elektrycznej do 
sprzedawcy 
zobowiązanego 

Instalacje OZE działające w ramach klastra energii/spółdzielni mogą korzystać z 
dodatkowych mechanizmów wsparcia  



INNE KRAJE 

Niemcy 

 

• spółdzielnie energetyczne (Bürgerenergiegesellschaften) szeroko 
rozpowszechnione i promowane przez EEG 2017 

 

• organizowane są odrębne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej 
z farm wiatrowych spółdzielni energetycznych (maks. 18 MW)  
 

• niższe wymogi formalne, jeśli członkiem spółdzielni jest gmina 
(obowiązek zaoferowania 10% udziałów gminie) 
 

• korzystają z najwyższej ceny uzyskanej w ramach aukcji 
organizowanej w tym samym czasie  



PAKIET ZIMOWY 

Projekt dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej wprowadza pojęcie local 
energy community (lokalna wspólnota energetyczna), która 
powinna mieć prawo do:  

 

• posiadania, tworzenia lub dzierżawy sieci i niezależnego zarządzania nimi  
 

• korzystania z rynku samodzielnie bądź poprzez sprzedawców lub 
agregatorów 

 

• zlecenia operatorom systemów usługi zarządzania lokalną siecią 
energetyczną 

 

• rozliczenia opłat dystrybucyjnych/przesyłowych za energię elektryczną 
wprowadzaną lub pobieraną z sieci zewnętrznej 



PAKIET ZIMOWY 

Projekt dyrektywy OZ E wprowadza pojęcie renewable energy community 
(wspólnota OZE), która powinna posiadać prawo do:  

• wytwarzania, korzystania, magazynowania oraz sprzedaży energii elektrycznej z OZE 

Wspólnoty mają działać jako: 

• małe lub średnie przedsiębiorstwa (sektor SME) albo jako organizacje non-profit 

Warunki udziału we wspólnocie (konieczne spełnienie czterech z pięciu): 

 

• członkami są osoby fizyczne oraz prawne, samorządy, małe bądź średnie przedsiębiorstwa 
działające w sektorze OZE 

• co najmniej 51 % udziałów posiadają osoby fizyczne 

• co najmniej 51 % udziałów posiadają przedstawiciele społeczności lokalnej 
• co najmniej 51 % miejsc w organach zarządczych wspólnoty jest zarezerwowanych dla 

przedstawicieli społeczności lokalnej 
• wspólnota nie zainstalowała w ostatnich 5 latach więcej niż 18 MW mocy OZE w instalacjach 

elektrycznych, grzewczych lub chłodzących.  



PAKIET ZIMOWY 

Prosument OZE  

(Dyrektywa OZE) 

• ma prawo do korzystania z energii 
elektrycznej wytworzonej we własnej 
instalacji OZE, magazynowania jej i 
sprzedaży, 
 

• nie jest uznawany za sprzedawcę 
energii elektrycznej, jeśli nie 
wprowadza do sieci więcej niż 500 
MWh rocznie jako osoba prawna, 

 

• otrzymuje cenę rynkową za energią 
elektryczną wprowadzoną do sieci 
 

• jego instalacja może być zarządzana 
przez podmiot trzeci, z uwzględnieniem 
pomiarów 

Aktywny odbiorca  

(Dyrektywa dot. rynku energii)  

• ma prawo do korzystania z energii 
elektrycznej wytworzonej we własnej 
instalacji wytwórczej, magazynowania i 
sprzedaży energii elektrycznej na 
wszystkich rynkach – samodzielnie lub 
przez koncentratorów 

 

• jest rozliczany niezależnie w 
odniesieniu do energii elektrycznej 
wprowadzonej do oraz pobranej z sieci   



INTELIGENTNE OPOMIAROWANIE 

Stan wdrażania w Polsce 

Brak harmonogramu wdrożenia w akcie 
prawnym (ustawa, rozporządzenie)  

Inteligentne liczniki wdrażane 
samodzielnie przez OSD na podstawie 

uzgodnień z Prezesem URE 

Dyrektywa 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 

Prawo wspólnotowe przewiduje wdrożenie do 2020 r. inteligentnych liczników  
u 80 % odbiorców końcowych 



CO MA ZAPEWNIAĆ INTELIGENTNY 
LICZNIK? 

Inteligentny układ pomiarowy ma także funkcjonować jako licznik 
przedpłatowy 

Odczyt danych pomiarowych tj. danych rzeczywistych zawierających 
informacje o: 

ilości zużytej energii 
elektrycznej przez odbiorcę 

końcowego lub grupę 
odbiorców końcowych 

ilości wytworzonej energii 
elektrycznej i wielkości 

mocy 

niedotrzymywaniu 
parametrów jakościowych 

dostarczanej energii 
elektrycznej 

zdarzeniach wpływających 
na rozliczenie usługi 
dystrybucji energii 

elektrycznej, 

przekroczeniach mocy 
umownej 



INNE KRAJE 

Niemcy - ustawa o digitalizacji procesu transformacji energetycznej 
(niem. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende) 

 

• inteligentne liczniki wprowadzane stopniowo do 2032 r., (obowiązek ten zostanie 
uznany za spełniony, jeśli w takie liczniki zostaną wyposażone co najmniej 95% 
punktów pomiarowych) 

 

• obowiązek ten ciąży na operatorach systemów dystrybucyjnych 

 

• zobowiązanie to dotyczy układów pomiarowych wytwórców eksploatujących 
instalacje wytwórcze o mocy zainstalowanej wyższej niż 7 kW oraz odbiorców 
końcowych o zużyciu rocznym przewyższającym 6 tys. kWh 

 

• obowiązki związane z eksploatacją systemów pomiarowych wypełniać będą 
operatorzy takich systemów (tzw. Messstellenbetreiber), którymi z mocy prawa 
mają być dotychczasowi operatorzy systemów elektroenergetycznych, jako tzw. 
zobowiązani operatorzy pomiarowi (niem. grundzuständige Messstellenbetreiber) 



PAKIET ZIMOWY 

Projekt dyrektywy dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej  

 

• podtrzymane zalecenie systematycznego i całościowego (80% odbiorców końcowych) 
wdrożenia inteligentnych liczników (roll-out), jeśli jest to uzasadnione kosztowo: 

 

w terminie 8 lat od dnia przeprowadzenia analizy opłacalności przez państwo 
członkowskie 

 

do 2020 r. jeśli państwo członkowskie rozpoczęło wprowadzanie inteligentnych liczników 
przed wejściem w życie nowej dyrektywy 

 

• państwa członkowskie mają ustanowić standardy minimalnych funkcji inteligentnego 
licznika 

 

• pomimo braku uzasadnienia dla roll-out, każdy odbiorca końcowy ma prawo do 
zainstalowania takiego licznika według jasnych i uczciwych cen w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące 
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