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KIGEiT/ 1508 /05/2020 

Ministerstwo Klimatu 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Dotyczy:  Konsultacji Projektów 3 rozporządzeń Ministra Klimatu w sprawie: 

 dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozli-

czeń prosumentów energii odnawialnej 

 dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozli-

czeń spółdzielni energetycznych 

 wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z sys-

temem elektroenergetycznym 

 

 

działając w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji składam opinię 

w ramach prowadzonych konsultacji projektów 3 rozporządzeń. W pierwszej części pisma 

znajduje się uzasadnienie, w drugiej uwagi szczegółowe.  

CZĘŚĆ I. UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROJEKTACH DOKU-

MENTÓW 

Uważamy że Zielony Ład wprowadzany obecnie przez Unię Europejską zobowiązuje nas mo-

ralnie i prawnie do wspierania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dlatego należy jak 

najszybciej zrezygnować w trybie sumarycznym (nettowania energii) z ułamkowych współ-

czynników dla prosumentów i spółdzielni korygujących wartość energii wysłanej do sieci którą 

prosumenci lub spółdzielnie mogą „odebrać” w kolejnych okresach (obecnie w ustawie o OZE 

jest współczynnik 0,8 dla prosumenta i 0,6 dla spółdzielni). Uważamy że energia wytworzona 

lokalnie bez użycia paliw kopalnych i emisji CO2 jest obecnie bardziej pożądana i cenniejsza 

społecznie niż energia wytwarzana w źródłach emisyjnych i tracona po drodze w dużych ilo-

ściach podczas jej transportu (przesył, dystrybucja). Współczynniki ułamkowe dla zielonej 

energii dyskryminują ją rynkowo w stosunku do innych. Nie rozumiemy dlaczego dla energii 

pobieranej z sieci podczas rozliczeń stosowana jest pełna odpłatność – czyli współczynnik „1” 

natomiast dla energii „zielonej” której rozwój powinien być premiowany potrąca się odpowied-

nio 20% lub 40% stosując odpowiednio współczynniki 0,8 (prosumenci) lub 0,6 (spółdzielnie). 

Współczynniki te powinny być ustawione całkowicie odwrotnie czyli tak żeby odzwierciedlały 

wyższą wartość społeczną energii ze źródeł odnawialnych i jej mniejszy wpływ na zmiany kli-

matu i emisje CO2 oraz zdrowie a także uwzględniały wysoką wartość kooperacji i współpracy 

przy wymianie zielonej energii. Dlatego proponujemy żeby do czasu kiedy nowa technologie 

OZE nie okrzepną na naszym rynki i nie osiągną odpowiedniej skali biznesowej by mogły kon-

kurować ze starszymi emisyjnymi technologiami wytwarzania realnie wesprzeć zieloną energię  

współczynniki przeliczeniowe większe od jedności (do przejściowego dofinansowania pro-

ponujemy wykorzystać przeznaczone na ten cel środki z darmowych świadectw emisji przy-
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znanych Polsce przez UE w ubiegłych latach. Po okresie przejściowym (np. 5 lat) proponu-

jemy by stosować przelicznik na poziomie „1” czyli pełna i jednakowa zdolność konkuren-

cyjna dla energii z wszystkich źródeł  (bez wsparcia dla OZE). Proponujemy zatem, by 

w okresie przejściowym wartość współczynników dla OZE wynosiła odpowiednio 1,2 dla 

prosumentów i 1,4 dla spółdzielni energetycznych. 

Proponujemy żeby obok sumarycznego rozliczania energii elektrycznej stosowanego do tej 

pory (nettowanie) dopuścić także równolegle - dla prosumentów i spółdzielni energetycznych 

- rozliczanie typu „feed -in”. Proponujemy, by obok obecnego systemu wprowadzić równolegle 

i dobrowolnie bardziej nowoczesny i powszechnie już stosowany na świecie sposób rozliczeń 

bazujące na taryfach „feed in”, który nie był jeszcze do tej pory stosowany w Polsce a jest 

powszechnie stosowany w UE. Nettowanie – oprócz pewnych zalet do których można zaliczyć 

możliwość traktowania w pewnym sensie sieci energetycznej jako wirtualnego magazynu ener-

gii ma także szereg wad, do których zaliczyć można „rozmycie” informacji i wiedzy o tym ile 

rzeczywiście kosztuje sprzedana lub kupiona energia u prosumenta. W rozliczeniach nettują-

cych prosument lub odbiorca widzi tylko sumę po okresach. Tymczasem zapisy zaktualizowa-

nej dyrektywy energetycznej UE (Pakiet czysta energia dla wszystkich Europejczyków) mówią 

wyraźnie o tworzeniu przejrzystych i klarownych rozliczeń za energię elektryczną w oparciu 

o rzeczywiste wskazania przyrządów pomiarowo-rozliczeniowych i prowadzonych w ten spo-

sób by odbiorca czy prosument mógł na bieżąco śledzić i monitorować swoje zużycie i genera-

cję energii. Dla tych prosumentów którzy chcą dynamicznie i aktywnie uczestniczyć w rynku 

energii powinna być stworzona możliwość bezpośrednich rozliczeń - osobno za energię zużytą 

i osobno za energię wyeksportowaną do sieci. 

W zaproponowanym wzorze rozliczeń nettujących dla spółdzielni występuje przerzucanie 

ujemnej energii (nadwyżki z OZE) z poprzedniej godziny na kolejną ze znakiem dodatnim co 

oznacza w praktyce, że ta nadwyżka „znika” w 100% gdy w kolejnej godzinie spółdzielnia 

pobierze więcej energii niż odda.  

Proponujemy by dokładnie przeanalizować zaproponowane wzory rozliczeń – szczególnie dla 

spółdzielni energetycznych bo wydaje się, że zaproponowany sposób przeliczania i bilansowa-

nia dla spółdzielni energetycznych będzie na tyle niekorzystny, że unieruchomi całą inicjatywę 

wspólnot energetycznych (ich działalność będzie ekonomicznie nieopłacalna) 

Ponadto zwracamy uwagę, że OSD nie powinny naliczać opłat dystrybucyjnych odzwiercie-

dlających koszty eksploatacji i utrzymania sieci dla członków spółdzielni za sieć wewnętrzną 

dostarczającą energię od punktu poboru dla całej spółdzielni do licznika w mieszkaniu, który 

jest własnością spółdzielni a nie OSD więc OSD nie powinny rozliczać się bezpośrednio z tych 

opłat ze spółdzielcami (odbiorcami i prosumentami) lecz tylko ze spółdzielnią za sieć do punktu 

jej odbioru energii od OSD przez spółdzielnię. W praktyce zaproponowany sposób bezpośred-

nich rozliczeń OSD i Sprzedawcy energii z członkami spółdzielni energetycznej odbiera im 

możliwość bezpośredniego dzielenia się energią „peer-to-peer” w ramach wspólnoty energe-

tycznej, wypacza więc w ten sposób samą ideę wspierania wspólnot energetycznych. Naszym 

zdaniem podstawowym i prawidłowym sposobem rozliczania się ze spółdzielnią jest rozlicze-

nie energii i opłat dystrybucyjnych bezpośrednio ze spółdzielnią (jej reprezentantem). OSD 

i Sprzedawcy nie mogą wchodzić w kompetencje pomiarowe i rozliczeniowe wspólnot energe-

tycznych. Czas uporządkować opisaną powyżej paradoksalną sytuację w rozliczeniach ze spół-

dzielcami zastaną po ubiegłych latach i konserwowaną do tej pory. Można tymczasowo dopu-

ścić obydwa modele co proponują nasze zmiany w projektach konsultowanych dokumentów. 

Mikroinstalacje prosumenckie powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowo-rozlicze-

niowe mierzące nie tylko energię pobraną i oddaną do sieci, ale także energię wytworzoną 

w mikroinstalacji mierzoną na zaciskach źródła (tak jak było to w pierwotnej wersji ustawy 
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o OZE). Brak urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oznacza, że Polska jako Kraj nie uwzględ-

nia w rozliczeniach swoich celów klimatycznych całej – najcenniejszej z punktu widzenia kli-

matu – energii wytworzonej i zużytej na miejscu. Ponadto sami prosumenci bez takich urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych nie są świadomi ile rzeczywiście energii zużywają a ile wytwa-

rzają (utrudnia to jeszcze bardziej nettowanie). Świadomość (samo) zużycia i produkcji energii 

są jednymi z podstawowych zapisów w nowej/zaktualizowanej dyrektywie energetycznej UE. 

W wymaganiach technicznych dla mikroinstalacji – (załącznik 3) powinny znaleźć się zapisy 

dotyczące zabezpieczenia instalacji od strony prądu stałego DC, których brak jest obecnie naj-

częstszą przyczyną licznych pożarów, ponieważ zwarcia zarówno doziemne jak i międzyprze-

wodowe przy prądzie stałym są wyjątkowo niebezpieczne z powodu dużo trudniejszego gasze-

nia łuku (brak przejścia przebiegu prądu przez „0”). Koniecznie powinniśmy uwzględnić ten 

ważny problem bo dopóki nowopowstające instalacje są jeszcze nowe i mają na razie dobrą 

izolację nie jest on tak widoczny i nie powoduje takich strat i niebezpieczeństwa dla życia 

i zdrowia jakie już pojawiły się już na zachodzie Europy w starych kilku-kilkunastoletnich mi-

kroinstalacjach. Regulacje unijne idą także w tym kierunku (zabezpieczeń nadprądowych/zwar-

ciowych  po stronie prądu stałego) 

W wymaganiach dotyczących mikroinstalacji powinno być uwzględniane zabezpieczanie 

strony napięcia przemiennego przed zwarciami i przeciążeniami oraz konieczność i możliwość 

stosowania widocznej przerwy izolacyjnej oraz selektywnego działania zabezpieczeń które dzi-

siaj oferują niedrogie nowoczesne rozłączniki bezpiecznikowe. 

CZĘŚĆ II. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1. Uwagi do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, 

bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów 

energii odnawialnej (załącznik 1 – Uwagi w tekście jednolitym). Proponujemy: 

Do § 1. pt. 3 dopisać na końcu „i pomiędzy prosumentami” 

Do § 2. pt. 2 Dopisać ppt.3) w brzmieniu: „dodatkowo urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe 

zainstalowane na zaciskach źródła: łączną ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroin-

stalacji na zaciskach źródła ” 

Do § 3. pt. 1 Rozliczenia „w trybie sumarycznym (nettowania),” oraz „kolejne „36” miesięcy 

Do § 3. ppt. 7. Dodać rozliczenia w trybie rozłącznym w brzmieniu: „Rozliczenia w trybie 

rozłącznym (feed-in), o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, są dokonywane na podstawie 

ilości energii wprowadzonej i pobranej zarejestrowanej przez układ pomiarowy oddzielnie dla 

każdej z nich.  

Erp = Ep(t) – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej w ciągu godziny t, 

zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 1 podlegająca rozliczeniu za energię pobraną z sieci, 

Erw = Ew(t) – ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej w ciągu 

godziny t, zarejestrowaną zgodnie z ust. 2 pkt 2 podlegająca rozliczeniu za energię oddaną 

z sieci”. 

2. Uwagi do Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywa-

nia rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń 

prosumentów energii odnawialnej - Sposób udostępniania danych pomiarowych 

sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o od-

nawialnych źródłach energii  
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W punkcie 1. Sugeruje się odstąpienie od ftp jako usługi podatnej na przechwycenie danych 

logowania oraz uzyskanie nieautoryzowanego dostępu. Tym samym proponuje się zostawić 

tylko aktualny ppt. 2 udostępnianie danych tylko na platformie internetowej OSD. 

3. Uwagi do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, 

bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni 

energetycznych (załącznik 2 – Uwagi w tekście jednolitym) 

Do § 1. dopisać pt. 5) w brzmieniu: „rozdzielony i wspólny sposób rozliczania się spółdzielni 

energetycznej ze Sprzedawcą i OSD” 

Do § 3. dopisać pt. 1. „W przypadku wyboru rozdzielonego sposobu rozliczania przez Sprze-

dawcę…” 

Do § 3. ppt. 1) zmienić brzmienie na: „wartość ujemną stanowiącą w danej godzinie wynik 

bilansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4, po powiększeniu współczynnikiem ilościowym 1,4 

uwzględnia się w bilansowaniu energii elektrycznej w następnej godzinie” 

Do § 3. ppt. 3) przedłużyć do 36 miesięcy 

Do § 3. dopisać pt. 2 w brzmieniu: „W przypadku wyboru wspólnego sposobu rozliczenia przez 

Spółdzielnię, Spółdzielnia dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i po-

branej z sieci dystrybucyjnej przez wytwórców i odbiorców energii elektrycznej będących 

członkami spółdzielni energetycznej na podstawie zwartej z nimi umowy w oparciu o wskaza-

nia urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i rozlicza się ze Sprzedawcą na zasadach obowiązu-

jących pojedynczego prosumenta posługując się wskazaniami agregującego i bilansującego 

spółdzielnię urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego.” 

Do § 4. pt. 2.1 „W przypadku rozdzielonego sposobu rozliczania…” 

Do § 4. dopisać pt. 2.2 w brzmieniu: „2.2 W przypadku wspólnego sposobu rozliczania Spół-

dzielnia energetyczna udostępnia: 

1) poszczególnym wytwórcom i odbiorcom energii elektrycznej będącym członkami danej 

Spółdzielni energetycznej   ich dane pomiarowe w tym: 

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia poszczególnych wytwórców i odbiorców 

energii elektrycznej będących członkami danej spółdzielni energetycznej, w tym: 

 ilości energii elektrycznej pobranej, 

 ilości energii elektrycznej wprowadzonej, 

 łącznej ilości energii elektrycznej po dokonaniu sumarycznego bilansowania,   

 cen lub stawek opłat zgodnie z umową z odbiorcami i prosumentami należącymi 

do spółdzielni, 

 łącznych należności na rzecz spółdzielni wynikających z rozliczenia 

w przejrzystej i zrozumiałej formie, a także zapewnia wszystkim wytwórcom i odbiorcom ener-

gii elektrycznej będącym członkami danej spółdzielni energetycznej, możliwość pobrania da-

nych, o których mowa w ust. 1. 

Sposób rozliczenia poszczególnych wytwórców i odbiorców należących do danej spół-

dzielni uregulowany jest umową pomiędzy spółdzielnią Energetyczną a wytwórcami i odbior-

cami należącymi do danej Spółdzielni i jest wewnętrznym uregulowaniem Spółdzielni. 

2) Sprzedawcy: 

a) zagregowane dane pomiarowe z układu pomiarowo-rozliczeniowego bilansującego 

Spółdzielnię jako pojedynczego prosumenta, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4,” 
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Do § 4.  dopisać do pt. 3: „Dla rozdzielonego sposobu rozliczania…”. 

Proponujemy również zmienić tytuł Załącznika do proj. Rozporządzenia dot. Spółdzielni ener-

getycznych na: „Sposób udostępniania danych pomiarowych sprzedawcy, o którym mowa 

w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii dla rozdzie-

lonego sposobu rozliczania”. 

4. Uwagi do Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie dokonywa-

nia rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń 

spółdzielni energetycznych - Sposób udostępniania danych pomiarowych sprze-

dawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-

wialnych źródłach energii  

W punkcie 1. Sugeruje się odstąpienie od ftp jako usługi podatnej na przechwycenie danych 

logowania oraz uzyskanie nieautoryzowanego dostępu. Tym samym proponuje się zostawić 

tylko aktualny ppt. 2 udostępnianie danych tylko na platformie internetowej OSD. 

5. Uwagi do Załączników do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań 

technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z syste-

mem elektroenergetycznym (załącznik 3 – Załączniki do rozp. przyłączeniowego 

dla mikroinstalacji) 

W punkcie 3.1 wykreślić słowo „wbudowany” 

W punkcie 6 dopisać ppt. 5 w brzmieniu: „5. W mikroinstalacjach stosuje się następujące środki 

techniczne zabezpieczające przed zwarciami i przeciążeniami: 

1) rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi po stronie prądu przemiennego 

lub rozłącznik stwarzający w sposób automatyczny widoczną przerwę izolacyjną.   

2) urządzenie zabezpieczające lub rozłącznik bezpiecznikowy po stronie prądu stałego in-

stalacji umożliwiający skuteczne gaszenie łuku.” 

W punkcie 7 dopisać ppt. 5 - 7 w brzmieniu:  

„5. Mikroinstalacja jest wyposażona w urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe mierzące 

ilość energii wytworzonej w mikroinstalacji na zaciskach źródła. 

6. Urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe jest wyposażone w interfejsy komunikacyjne 

umożliwiające zarządzanie urządzeniem z wykorzystaniem otwartych protokołów komunika-

cyjnych. 

7. Właściciel mikroinstalacji przygotowuje urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na po-

trzeby uruchomienia zdalnej komunikacji poprzez instalację modemu komunikacyjnego.” 

 

Prezes Zarządu 

 

Stefan Kamiński 
Załączniki: 

1) Załącznik 1 - Uwagi w tekście jednolitym rozl. prosumentów 

2) Załącznik 2 - Uwagi w tekście jednolitym spółdzielnie energetyczne 
3) Załącznik 3 - Załączniki do rozp. przyłączeniowego dla mikroinstalacji 

Do wiadomości: 

 Pan Michał Nowak (michal.nowak@klimat.gov.pl) 

 Pani Magdalena Piątek (mpiatek@klimat.gov.pl) 

 Pan Michał Rzodkiewicz (michal.rzodkiewicz@klimat.gov.pl) 

mailto:michal.nowak@klimat.gov.pl
mailto:mpiatek@klimat.gov.pl
mailto:michal.rzodkiewicz@klimat.gov.pl

		2020-05-29T13:16:27+0200




