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Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 

wobec projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 

oraz niektórych innych ustaw (UC 34) 

 

 

 

I. WPROWADZENIE 

Opiniowany projekt ustawy jest obszerną regulacją, o zróżnicowanym ciężarze 

gatunkowym, na którą złożyły się: 

 Projekt nowelizacji ustawy – 59 stron tekstu, 

 „Uzasadnienie” – 78 stron tekstu, 

 „Ocena Skutków Regulacji” – 22 stron tekstu. 

Oznacza to, iż mamy do czynienia z obszernymi dokumentami wymagającymi 

znacznej uwagi i wnikliwości. Jest to też z pewnością złożona materia i warto 

dysponować dłuższym czasem na jej przeanalizowanie i sformułowanie końcowych 

wniosków, ocen i rekomendacji. 

Mając powyższe na uwadze – Pracodawcy RP zwracają się do Ministra Energii z 

prośbą o wydłużenie publicznych konsultacji o co najmniej dwa tygodnie. 

Oznaczałoby to zadośćuczynienie ustawowym terminom konsultacji, które wynikają z 

obowiązujących przepisów ustaw o Radzie Dialogu Społecznego, o związkach 

zawodowych oraz o organizacjach pracodawców.  

 

II. UWAGI OGÓLNE 

Pracodawcy RP z dużą satysfakcją i zadowoleniem odnotowują w nowelizowanej 

ustawy zapisy dotyczące implementowania do polskiego systemu prawnego 

rozwiązań systemowych dotyczących „zamkniętych systemów dystrybucyjnych”. 

Wspieraliśmy tę inicjatywę na forum Rady Dialogu Społecznego na początku 

2016 roku, rekomendując Rządowi jak najszybsze implementowanie tych systemów, 

w ślad za Dyrektywą Rady i Komisji Europejskiej 2009/72/WE o rynku energii. Część 

pozostałych zapisów budzi nasze wątpliwości i pytania, o czym szczegółowiej w pkt 

III.  
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III. UWAGI SZCZEGÓŁOWE – nowe brzmienie poszczególnych przepisów 

 

Art. 9da.1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, stwierdza, w drodze decyzji, że system jest 

zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeżeli zostaną spełnione następujące 

warunki:  

 

1) ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa procesy eksploatacji 

lub wytwarzania użytkowników tego systemu są zintegrowane lub 

2) dystrybucja energii elektrycznej prowadzona jest głównie do właściciela, lub 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub do przedsiębiorstw z 

nim powiązanych lub do podmiotów związanych stosunkiem najmu lub dzierżawy z 

tym właścicielem lub operatorem, na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu 

przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych oraz  

3) system ten znajduje się na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego składającego wniosek i 

4) liczba odbiorców w gospodarstwach domowych położonych na obszarze tego 

systemu jest nie większa niż 500. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa 

obszar zamkniętego systemu dystrybucyjnego. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wydawana jest na czas oznaczony nie dłuższy 

niż 10 lat. W przypadku gdy koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub decyzja o wyznaczeniu operatorem, o 

którym mowa w ust. 1, została wydana na czas krótszy, decyzję, o której mowa w 

ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż okres obowiązywania tej koncesji.  

 

UZASADNIENIE 

Zaproponowane przez Pracodawców RP zmiany to nic innego jak powrót do 

literalnych zapisów i logiki artykułu 28 Dyrektywy 2009/72/WE, który jest de facto 

podstawą implementacji zamkniętych systemów dystrybucyjnych. W Dyrektywie – 
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przesłanki uznania systemu dystrybucyjnego za zamknięty – były ujęte alternatywnie. 

W przypadku postawienia wymogu łącznego wypełnienia tych przesłanek, tak jak 

zaproponowano w nowelizowanej ustawie, zachodzi obawa iż takim wymaganiom 

sprosta stosunkowo nieliczna grupa przedsiębiorstw i tym samym – zasięg regulacji i 

korzyści z niej płynących będzie ograniczony. 

 

W przywołanym art. 28 Dyrektywy była mowa o „niewielkiej liczbie gospodarstw 

domowych” położonych na obszarze obsługiwanym przez zamknięty system 

dystrybucyjny. Przyjęta w projekcie ustawy liczba 250 gospodarstw domowych jest 

niewątpliwie wielkością uznaniową. A skoro tak – proponujemy podwoić ją, 

zwiększając do 500 gospodarstw domowych. W trakcie dyskusji w gronie 

zainteresowanych pracodawców okazało się bowiem, iż na ich terenie bytuje z reguły 

więcej gospodarstw niż 250. W takiej sytuacji nie mogliby skorzystać z 

dobrodziejstwa nowej ustawy. 

 

Proponujemy całkowite wykreślenie ust. 4, bowiem ten zapis po raz kolejny zmusza 

właściciela sieci dystrybucyjnej do angażowania się w przedkładanie wniosku do 

Prezesa URE. A przecież, zgodnie z art. 9h ustawy Prawo energetyczne, już raz 

podobny wniosek składał przy wyznaczeniu operatora systemu dystrybucyjnego. 

Wydaje się, że można całkowicie pozostawić procedurę wnioskowania o zamknięty 

system dystrybucyjny – jego operatorowi. Który albo sam jest właścicielem sieci, albo 

właściciel tych sieci powierzył mu pełnienie obowiązków operatora z wykorzystaniem 

sieci lub instalacji będących jego własnością. 

 

Art. 9db. 1. W przypadku gdy zamknięty system dystrybucyjny elektroenergetyczny 

przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 9da ust. 1, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki może uchylić decyzję, o której mowa w art. 9da ust. 1.  

 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązany 

poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o okolicznościach, w wyniku 

których system dystrybucyjny przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 9da 

ust. 1, w terminie miesiąca od dnia zaistnienia tych okoliczności. 
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UZASADNIENIE  

W artykule 9da ust.1 mowa jest de facto o systemie dystrybucyjnym. To ten system 

ma spełniać warunki ustawowe, a nie jego operator. Operator jest tylko 

wnioskodawcą. 

Jeśli zostanie uznana nasza propozycja odnośnie art. 9da i przesłanki dla systemu 

zamkniętego będą traktowane alternatywnie a nie łącznie – to w art. 9db powinna 

być mowa o zaprzestaniu spełniania warunku, który był podstawą uznania systemu 

za zamknięty. 

 

Wykreślenie ust. 2 jest konsekwencją postulatu rozłącznego traktowania przesłanek 

istotnych dla uznania systemu za zamknięty i modyfikacji dokonanych w art. 9db 

ust.1. 

 

Art. 9dc. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, który uzyskał 

decyzję, o której mowa w art. 9da ust. 1, w zakresie prowadzenia działalności w 

systemie objętym decyzją, jest zwolniony z obowiązku:  

 

1) przedkładania do zatwierdzenia taryf, z zastrzeżeniem ust. 2-4;  

2) sporządzania planów rozwoju, o których mowa w art. 16;  

3) przyłączania nowych podmiotów do sieci, jeżeli podmioty te znajdują się poza 

obszarem zamkniętego systemu dystrybucyjnego.  

 

2. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zwolniony z 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że: 

1) należność za dostarczenie energii elektrycznej każdemu z odbiorców końcowych, 

którzy są użytkownikami zamkniętego systemu dystrybucyjnego, obliczona na 

podstawie skalkulowanych przez tego operatora stawek opłat dla usług dystrybucji, 

nie będzie wyższa, niż płatność obliczona według stawek opłat wynikających z 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy przedsiębiorstwa 

energetycznego, do którego sieci jest przyłączony albo w przypadku braku takiego 

przyłączenia, na którego obszarze działania zamknięty system dystrybucyjny jest 

położony, oraz  
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2) zasady rozliczeń i warunki stosowania tej taryfy są takie same jak w taryfie tego 

przedsiębiorstwa energetycznego.  

 

UZASADNIENIE 

Określenie „należność za pobraną energię elektryczną” użyte w tym artykule może 

być traktowane jako odnoszące się do płatności za energię czynną. Tymczasem 

chodzi o należności/płatności obliczone według stawek opłat dla usług dystrybucji. 

Lepiej zatem użyć terminu bardziej adekwatnego usługom dystrybucji. 

 

INNE UWAGI 

I. Z zapisów art.11u nie wynika jednoznacznie których odbiorców harmonogram 

dotyczy…. 

W ust. 1  jest zapis mówiący o ...”80% łącznej liczby punktów pomiarowych u 

odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie 

wyższym niż 1 kV …” 

Natomiast na zakończenie ustępu 2 jest zapis:  „- łącznej liczby punktów 

pomiarowych u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych 

przyłączonych do sieci (…) o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV…” 

Z tych zapisów nie wynika, czy ten harmonogram dotyczy wszystkich 

odbiorców (grupy Cxx i Gxx) czy tylko odbiorców w gospodarstwach 

domowych (Gxx). 

Dobrze by było to doprecyzować. 

 

Próbując antycypować moment wejścia w życie nowelizowanej ustawy – zapewne 

nie wcześniej niż w połowie 2019 roku – trudno zakładać, iż uda się zrealizować 

harmonogram instalacji liczników, zwłaszcza w 2019 roku.  

 

II. Proponuje się zmianę zapisu w art. 47 w nowym ust. 2da, polegającą na zamianie 

słowa „postanowienia” na „decyzji”. 

Nowe brzmienie przedmiotowego ustępu: 

„2da. W przypadku, o którym mowa w ust. 2d, Prezes URE ustala, w drodze  

decyzji, ceny i stawki opłat, które przedsiębiorstwo energetyczne jest 

zobowiązane stosować do czasu wejścia w życie nowej taryfy.” 
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Od takiego postanowienia nie przysługuje tryb odwoławczy, a później nie 

będzie możliwe odzyskanie poniesionych strat nawet, jeżeli decyzja ostateczna 

będzie korzystna. 

 

III. W odniesieniu do pkt 2 Uzasadnienia, należy zwrócić uwagę na propozycje 

dotyczące przewoźników kolejowych w obszarze rozliczania energii 

elektrycznej w sieci trakcyjnej. W odniesieniu do zapisów przedstawiamy 

następujące uwagi: 

  

„Cena zakupu energii elektrycznej będzie stanowiła 85% średniej ceny 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 

kwartale, ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a 

ustawy – Prawo energetyczne” 

  

1.     Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne zakłada odkupienie od 

przewoźnika energii pochodzącej z rekuperacji po cenie około 34% ceny z 

cennika PKP Energetyka S.A. 

2.     Nowelizacja prawa energetycznego regulująca sprzedaż energii 

pochodzącej z rekuperacji spowoduje wzrost kosztów z tytułu zakupu energii 

trakcyjnej w stosunku do obowiązującej umowy kompleksowej o ok 11%. 

3.     Proponowane zmiany niosą za sobą ryzyko uniemożliwienia realizacji 

umowy kompleksowej w obecnym kształcie i wymuszą zmianę taryfy na BT21L 

co spowoduje wzrost kosztów zakupu energii trakcyjnej o 50%. 

  

„Pozwala ono przewoźnikowi kolejowemu – uznanemu za wytwórcę 

rozproszonego – na otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu unikniętych w wyniku 

rekuperacji kosztów…” 

  

Powyższe sformułowanie z Uzasadnienia niesie za sobą liczne pytania i 

wątpliwości, m.in.: 

1.     Jeżeli przewoźnik zostanie uznany za wytwórcę, to czy powstaje na nim 

obowiązek posiadania koncesji WEE? 
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2.     Jeżeli zostanie koncesjonowanym wytwórcą, to czy powstaje na 

nim obowiązek sprawozdawczy i w jakim zakresie? 

3.     Jeżeli zostanie koncesjonowanym wytwórcą, to kto będzie zobowiązany 

do wnoszenia opłaty z tytułu podatku akcyzowego? 

4.     Jeżeli zostanie wytwórcą rozproszonym, to czy każdy pojazd odrębnie 

powinien posiadać oznaczone granice bilansowania i czy stanowi to formalne 

ograniczenie dla rozliczani przewoźnika w taryfie BT21? 

  

W naszej ocenie zmiana Prawa energetycznego w przedstawionej 

nowelizacji jest niekorzystna dla przewoźników kolejowych rozliczających się 

za zużytą energię elektryczną trakcyjną na podstawie układów pomiarowych 

zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych. 

 

Chcemy zaznaczyć, że sama intencja uregulowania kwestii rekuperacji energii 

elektrycznej przez przewoźników jest co do zasady słuszna, jednakże warto 

zwrócić uwagę na kilka kwestii, które powinny zostać rozważone, żeby 

proponowane zmiany miały pozytywny wpływ na rynek kolejowy: 

 Należy mieć na uwadze, że na ten moment jedynie część przewoźników 

posiada liczniki energii pozwalające na obliczenie ilości rekuperowanej 

energii wprowadzanej do sieci trakcyjnej.  

 Szczególnie istotny w tej sytuacji jest wątek ekonomiczny. Według projektu 

nowelizacji Prawa Energetycznego cena odkupienia energii elektrycznej 

produkowanej przy rekuperacji będzie wynosić 85% ceny podstawowej, to 

jest znacząco poniżej ceny rynkowej.  

 Funkcjonujący od 2014 roku model rozliczania rekuperacji wydaje się 

bardziej korzystny dla przewoźników. Według tego modelu dystrybutor 

energii trakcyjnej uwzględnia ilość energii wprowadzonej z powrotem do 

sieci trakcyjnej przez rekuperującego przewoźnika. W efekcie pobiera opłatę 

jedynie za różnicę pomiędzy energią pobraną przez przewoźnika i przez 

niego zwróconą. Dotyczy to zarówno opłaty za energię, jak i opłaty 

dystrybucyjnej. 
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 Przy zastosowaniu modelu planowanego w nowelizacji ustawy koszt usługi 

dystrybucyjnej dla przewoźników de facto wzrośnie, będzie bowiem ona 

naliczana od całości energii pobieranej przez przewoźników. 

 Nowelizacja przepisów przewiduje, że przewoźnicy kolejowi otrzymają 

status wytwórców, a nie jak dotychczas, odbiorców energii. Oznacza to dla 

nich konieczność wprowadzenia nowych procedur i regulacji, co wiąże się z 

dodatkowymi kosztami.  

 Należy szacować, że nowy model rozliczania rekuperacji spowoduje, iż 

koszty ponoszone przez przewoźników, którzy rozliczają już rekuperację, 

mogą wzrosnąć nawet do kilkunastu procent rocznie.   

 Biorąc pod uwagę powyższe, w naszej ocenie optymalnym rozwiązaniem 

byłoby ujęcie w przepisach prawa funkcjonującego na rynku od 2014 roku i 

wypracowanego wspólnie przez dystrybutora energii kolejowej i 

przewoźników modelu rozliczenia energii rekuperowanej, który jest 

korzystny dla przewoźników.      

 

IV. W art. 54.1. jest „Czynności związane z eksploatacją urządzeń, instalacji lub 

sieci określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54o, mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające świadectwo potwierdzające 

kwalifikacje do eksploatacji tych urządzeń, instalacji i sieci, zwane dalej 

„świadectwem kwalifikacyjnym”, co jest sprzeczne z ustępem 4. w tym 

artykule, który brzmi „Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji 

urządzeń, instalacji lub sieci określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 54o, osób nie posiadających ważnego świadectwa 

kwalifikacyjnego.”; 

 

Proponujemy z zapisu ustępu 1 usunąć wyraz „wyłącznie”, ponieważ często 

przy różnych czynnościach związanych z eksploatacją muszą brać udział pod 

nadzorem osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne osoby, które takiego 

świadectwa nie posiadają np. malarze, spawacze, operatorzy sprzętu, 

specjalistycznego serwisu itp. 
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Można też użyć bardziej czytelnego sformułowania: „Czynności związane z 

eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 54o, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

świadectwo potwierdzające kwalifikacje do eksploatacji tych urządzeń, 

instalacji i sieci, zwane dalej „świadectwem kwalifikacyjnym” lub inne osoby 

pod ich nadzorem”. 


