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

Osoba zgłaszająca uwagi: Izabela Felińska KIGEiT 

 

L.p. Aktualny zapis 
Rozdział i ustęp/ 

nr strony 
Treść uwagi i uzasadnienie zmiany Proponowany zapis 

1. 2. Ceny lub stawki opłat, o których mowa w 
§ 5, mogą być różnicowane dla 
poszczególnych grup taryfowych z 
uwzględnieniem podziału doby i roku na 
strefy i okresy czasowe. Taryfa może 
przewidywać więcej niż jeden sposób 
podziału doby na strefy czasowe. 

§ 6. Ustęp 2 / str. 6 Zamiana sformułowania „mogą być 
zróżnicowane” na „powinny być zróżnicowane” 

Ważnym narzędziem regulującym rynek energii 
i mocy są taryfy, których istotnym elementem 
jest różnicowanie stawek w poszczególnych 
strefach czasowych. Taryfy powinny zapewnić 
równowagę interesów przedsiębiorstw 
energetycznych i odbiorców, ale jednocześnie 
umożliwić aktywne i świadome uczestnictwo 
konsumentów w rynku dostaw energii.  

Istotne jest spójne działanie zarówno „Obrotu” 
jak i „Dystrybucji”. Wprowadzone regulacje 
powinny uniemożliwiać lub utrudniać działania 
sprzedawców niezgodne z potrzebami KSE (w 
wyniku ustalania cen działających przeciwko 
stawkom taryfowym OSD).  

Różnicowanie stawek w poszczególnych 
strefach czasowych, powinno wynikać z 
przepisów prawa, tak aby zapewnić ochronę 
interesów odbiorców przed nieuzasadnionym 
poziomem cen i opłat. 

2. Ceny lub stawki opłat, o których mowa w § 5, 
powinny być różnicowane dla poszczególnych 
grup taryfowych z uwzględnieniem podziału 
doby i roku na strefy i okresy czasowe. Taryfa 
może przewidywać więcej niż jeden sposób 
podziału doby na strefy czasowe. 

2. 3. Przedsiębiorstwo energetyczne może 
utworzyć odrębną grupę taryfową dla 
odbiorców przyłączonych do sieci, 
niezależnie od poziomu napięcia 
znamionowego sieci, których instalacje, za 
zgodą tego przedsiębiorstwa, nie są 
wyposażone w układy pomiarowo-
rozliczeniowe, celem zasilania w 
szczególności silników syren alarmowych, 
stacji ochrony katodowej gazociągów oraz 
oświetlania reklam, a także w przypadku 
krótkotrwałego poboru energii elektrycznej 
trwającego nie dłużej niż rok. 

§ 6. Ustęp 3 / str. 6 Proponujemy usunąć frazę „oświetlania reklam” 

Nie widzimy uzasadnienia by dopuszczać do 
tego by tego typu odbiorniki/odbiorcy byli 
nieopomiarowani i by na tej podstawie korzystali 
ze specjalnej ryczałtowej taryfy. Wręcz 
przeciwnie w ramach dążenia do efektownego 
zarządzania energią powinniśmy ograniczać 
grupy odbiorców nieopomiarowanych ponieważ 
żeby optymalizować zużycie energii trzeba ją 
mierzyć. Oświetlenie reklam jest odbiornikiem 
który zużywa w skali Kraju kilka GWh energii i 
warto dążyć do efektywnego zarządzania tym 
odbiorem w celu ochrony klimatu. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne może 
utworzyć odrębną grupę taryfową dla odbiorców 
przyłączonych do sieci, niezależnie od poziomu 
napięcia znamionowego sieci, których 
instalacje, za zgodą tego przedsiębiorstwa, nie 
są wyposażone w układy pomiarowo-
rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności 
silników syren alarmowych, stacji ochrony 
katodowej gazociągów a także w przypadku 
krótkotrwałego poboru energii elektrycznej 
trwającego nie dłużej niż rok. 
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nr strony 
Treść uwagi i uzasadnienie zmiany Proponowany zapis 

3. 11. Przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w 
zakresie dystrybucji energii elektrycznej 
może utworzyć odrębną grupę taryfową dla 
odbiorców zużywających energię 
elektryczną na potrzeby drogowego 
elektrycznego transportu publicznego, w 
celu rozwoju tego transportu. 

§ 6. Ustęp 11 / str. 7 Dobrze byłoby żeby także elektryczny transport 
prywatny mógł być promowany poprzez osobną 
taryfę. Nie widzimy powodu by go wykluczać 
tym bardziej że on w równym stopniu wpływa na 
„odciążenie” środowiska 

11. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej może utworzyć odrębną 
grupę taryfową dla odbiorców zużywających 
energię elektryczną na potrzeby drogowego 
elektrycznego transportu publicznego i 
prywatnego, w celu rozwoju tego transportu. 

4.  Brak zapisu § 6. Ustęp 12 / str. 
… 

Należy dodać dodatkowy punkt 12 w § 6 

 

Taryfy A24, B24, C24 (taryfy wykorzystujące 
godziny doliny obciążenia od 01:00 do 05:00), 
aktualnie proponuje jedynie PGE Dystrybucja 
Oddział Lublin. W naszej ocenie istnieje 
potrzeba stosowania specjalnej taryfy w 
godzinach od 1:00 do 5:00 na obszarze całego 
kraju, co zapewni równoprawne traktowanie 
odbiorców.  

Dzięki konieczności stworzenia odrębnych grup 
taryfowych oraz różnicowaniu stawek w 
poszczególnych strefach czasowych, energia w 
określonych godzinach rzeczywiście będzie 
tańsza dla odbiorcy końcowego. W rezultacie 
przedsiębiorca, będzie widział realną korzyść ze 
świadomego zarządzania zużyciem energii, 
może przesunąć części produkcji na godziny 
nocne. 

Utworzenie odrębnych grup taryfowych dla 
odbiorców zużywających energię elektryczną na 
potrzeby produkcji powinno wynikać z 
przepisów prawa, tak aby zapewnić 
równoprawne traktowanie konsumentów w całej 
Polsce. 

12. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej powinno utworzyć odrębne 
grupy taryfowe dla odbiorców zużywających 
energię elektryczną na potrzeby produkcji 
(grupy taryfowe A, B, C2 czyli II, III i IV grupa 
przyłączeniowa), w celu stymulowania tych 
odbiorców do zużywania większej ilości energii 
elektrycznej w godzinach od 1:00 do 5:00. 
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5. Brak zapisu § 6. Ustęp 13 / str. 
… 

Należy dodać dodatkowy punkt 13 w § 6 

Wprowadzenie dobrowolnych taryf 
dynamicznych spowoduje rozwój rynku 
elastyczności energetycznej i jest zgodne z 
wytycznymi dotyczącym elastyczności 
energetycznej i efektywnego gospodarowania 
energią zawartymi w tzw. Pakiecie Zimowym 
UE. 

13. Dobrowolne taryfy dynamiczne. 
Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji 
energii elektrycznej może utworzyć odrębną 
grupę taryfową dla odbiorców  którzy chcą 
dynamicznie zarządzać swoim zużyciem i 
prosumentów którzy chcą dynamicznie 
zarządzać swoją generacją w odpowiedzi na 
sygnały cenowe. Taryfy dynamiczne mogą 
oferować zmienną cenę energii w zależności od 
czasu i ilości energii w systemie oraz  stanu 
zbilansowania dostępnej energii w systemie. 
Dobrowolne taryfy dynamiczne są zwolnione z 
obowiązku zatwierdzania przez Prezes URE i 
są traktowane jako bezpośrednia umowa 
pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym i 
odbiorcą. 

6. 6. Jeżeli umowa o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej albo umowa kompleksowa nie 
stanowią inaczej, moc umowna może być 
zamawiana łącznie dla dwóch lub więcej 
miejsc dostarczania. 

§ 16. Ustęp 6 / str. 
16 

Należy doprecyzować zapis i dopisać 
sformułowanie „w tym również przez odbiorców 
końcowych”. 

 

Obecna forma zapisu nie jest dostatecznie 
precyzyjna i nie jest oczywistym, których 
uczestników rynku energii dotyczy.  

6. Jeżeli umowa o świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, 
moc umowna może być zamawiana, w tym 
również przez odbiorców końcowych, łącznie 

dla dwóch lub więcej miejsc dostarczania. 

7. Brak zapisu § 30. Ustęp 3 / str… Przepis wychodzi naprzeciw regulacjom 
„Pakietu Zimowego UE” dotyczącym 
wprowadzenia aktywnej roli odbiorców i 
prosumentów na rynku energii i traktowania 
odbiorców oraz prosumentów jako aktywnych 
graczy na rynku energii. 

3. Odbiorcy energii i prosumenci mogą na 
podstawie dobrowolnej umowy z 
Przedsiębiorstwem energetycznym świadczyć 
na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego 
płatną usługę elastyczności energetycznej 
polegającą na ograniczeniu zużycia lub 
aktywnym sterowaniu ilością energii 
dostarczanej do sieci w odpowiedzi na sygnały 
cenowe.  Ceny i sposób rozliczeń za 
świadczenie takiej usługi są przedmiotem 
osobnej indywidualnej umowy i nie podlegają 
obowiązkowi zatwierdzania taryf przez Prezesa 
URE. Rozliczenia za usługę elastyczności 
energetycznej są dokonywane na podstawie 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 
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8. 43. 1. Za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców oraz 
parametrów jakościowych energii 
elektrycznej określonych w odrębnych 
przepisach 
odbiorcom przysługują bonifikaty w 
wysokości określonej w taryfie lub umowie. 

§ 43. Ustęp 1 / str. 
38 

Udzielenie bonifikaty za dostarczenie „towaru” 
(w tym przypadku energii elektrycznej)  który ma 
gorszą jakość niż zapisano to w umowie 
sprzedaży  powinno być obligatoryjne, 
automatyczne i  z góry wycenione podobnie jak 
zrobiono to w § 41. Uważamy że bonifikata za 
niepełnojakościowy towar jest niezbywalnym 
prawem odbiorcy podobnie jak każdego klienta 
nabywającego dowolny towar. 

Proponujemy także by w  § 43. Wycenić 
bonifikaty analogicznie jak to zostało zrobione w 
§ 41 

43. 1. Za niedotrzymanie standardów 
jakościowych obsługi odbiorców oraz 
parametrów jakościowych energii elektrycznej 
określonych w odrębnych przepisach 
odbiorcom przysługują bonifikaty. 

9. 2) otrzymania zasadnego wniosku od 
odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu 
niedotrzymania parametrów jakościowych 
energii elektrycznej określonych w 
odrębnych 
przepisach, z wyłączeniem niedotrzymania 
parametrów jakościowych energii 
elektrycznej 
określających dopuszczalne przerwy w 
dostarczaniu energii elektrycznej; 

§ 43. Ustęp 2 / str. 
38 

Naszym zdaniem udzielenie lub nieudzielenie 
bonifikaty za niedotrzymanie parametrów 
jakościowych nie może być uzależnione od tego 
czy odbiorca złoży specjalny wniosek o 
udzielenie bonifikaty czy  nie. Tak samo jak w 
przypadku   § 41 udzielenie bonifikaty za 
niedotrzymanie parametrów jakościowych 
energii powinno być obligatoryjne i 
„automatyczne”. 

Odbiorca energii tak jak każdy nabywca/klient 
ma prawo do obligatoryjnej bonifikaty z tytułu 
niedotrzymania parametrów jakościowych 
zakupionego towaru (tutaj energii). 
Przedsiębiorstwo energetyczne zaś jest 
zobowiązane do udzielenia takiej bonifikaty oraz 
wprowadzenia takich środków technicznych 
które będą mierzyły parametry jakościowe 
(podobnie jak mierzą nap przerwy w dostawie § 
41 ). Nie widzimy żadnego powodu różnicować 
parametry uprawniające do bonifikaty „z 
automatu” (§ 41 ) i na takie które będą 
wymagały „zasadnego wniosku” od odbiorcy (§ 
43. 2. 2). Obydwie grupy powinny być 
traktowane jednakowo i powinny być wycenione 
tak jak w (§ 41 ).    

Usunąć cały podpunkt 43.2.2) 

 


