
24	 Wspólnota MieszkanioWa Maj 2011

PRAWOPRAWO

Kilowaty na poziomie 
europejskim 

Jak obecnie wygląda system pomiarów 
i rozliczeń energii elektrycznej w Polsce? 
Co się wkrótce zmieni?

Z ainstalowane w naszych domach liczniki 
energii elektrycznej nie pozwalają na mie-
rzenie rzeczywistego zużycia energii z po-
działem na odcinki czasu (np. godzinowe), 

a rachunki za energię (oparte na prognozach zużycia) 
są dla przeciętnego odbiorcy niezrozumiałe – to głów-
ne zarzuty formułowane wobec funkcjonującego obec-
nie w Polsce systemu rozliczeń za energię elektrycz-
ną. Utrudnione jest także samodzielne porównywanie 
przez odbiorcę zużycia prądu za dany okres ze zuży-
ciem za okres analogiczny (np. poprzedniego roku). 
w konsekwencji oparcie rachunków na prognozach 
uniemożliwia odbiorcom końcowym zarządzanie na 
bieżąco zużywaną energią oraz świadomą racjonaliza-
cję swoich zachowań. Przyjrzyjmy się pokrótce funkcjo-
nującemu w Polsce systemowi pomiarów i rozliczeń za 
energię elektryczną.

Wszechobecne prognozy 
Zgodnie z par. 31 ust. 3 i 4 rozporządzenia ministra go-
spodarki z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (DzU z 2007 r. nr 128, poz. 895 ze 
zm.), rozliczenia z odbiorcami za dostarczaną energię 
i świadczone usługi dokonywane są w okresach ustalo-
nych w taryfie dla energii elektrycznej. Jeżeli okres roz-
liczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mo-
gą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za 
usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
w wysokości określonej na podstawie prognozowanego 
jej zużycia w tym okresie, z uwzględnieniem sezono-
wości poboru energii elektrycznej w okresie ostatnich 
dwóch lat. w przypadku powstania nadpłaty podlega 
ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na naj-
bliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda 
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jej zwrotu. Niedopłata z kolei jest 
doliczana do pierwszej faktury wy-
stawianej za najbliższy okres rozli-
czeniowy. 
Zgodnie z par. 33 tego rozporzą-
dzenia, rozliczenia za dostarczaną 
energię są dokonywane na podsta-
wie wskazań układów pomiarowo-
-rozliczeniowych dla miejsc jej do-
starczania określonych w stosownej 
umowie. Definicja układu pomia-
rowo-rozliczeniowego znajduje się 
w par. 2 pkt 22 rozporządzenia mi-
nistra gospodarki z  4 maja 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego (DzU z 2007 r. 
nr 93, poz. 623). Zgodnie z nim, 
przez układ  ten rozumie się liczni-
ki i inne urządzenia pomiarowe lub 
pomiarowo-rozliczeniowe, w szcze-
gólności liczniki energii czynnej, 
liczniki energii biernej oraz prze-
kładniki prądowe i napięciowe, 
a także układy połączeń między 
nimi, służące bezpośrednio lub po-
średnio do pomiarów energii elek-
trycznej i rozliczeń za nią. Nietrud-
no zauważyć, że liczniki są jedynie 
elementem układu pomiarowo-roz-
liczeniowego. 
w myśl par. 13 ust. 4 ww. rozpo-
rządzenia, przedsiębiorstwo ener-
getyczne instaluje na własny koszt 
układ pomiarowo-rozliczeniowy 
w miejscu przygotowanym przez 
odbiorcę, następnie w taryfie (w ra-
mach opłat za przyłączenie do sie-
ci) przedsiębiorstwo co do zasady 
uwzględnia koszty zakupu i monta-
żu tego rodzaju układów. Do obo-
wiązków przedsiębiorstwa należy 
przekazywanie danych pomiaro-
wych odbiorcy, a także umożliwia-
nie odbiorcom wglądu do wskazań 
powyższego układu oraz dokumen-
tów stanowiących podstawę do roz-
liczeń za dostarczoną energię oraz 

do wyników kontroli prawidłowości 
wskazań tych układów.

na kłopoty  
– przedpłaty 
oprócz tradycyjnych układów po-
miarowo-rozliczeniowych, o któ-
rych mowa powyżej, rozlicza-
nie energii elektrycznej następuje 
w niektórych przypadkach na pod-
stawie przedpłatowego układu po-
miarowo-rozliczeniowego. Zgod-
nie z art. 6a ust. 1 prawa energe-
tycznego (DzU z 2006 r. nr 89, 
poz. 625 ze zm.), przedsiębiorstwo 
energetyczne może zainstalować 
przedpłatowy licznik służący do 
rozliczeń za dostarczaną energię, 
jeżeli odbiorca: 
1)  co najmniej dwukrotnie w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy zwlekał 

z zapłatą za pobraną energię albo 
świadczone usługi przez co naj-
mniej jeden miesiąc; 

2)  nie ma tytułu prawnego do nieru-
chomości, obiektu lub lokalu, do 
którego jest dostarczana energia; 

3)  użytkuje nieruchomość, obiekt 
lub lokal w sposób uniemożliwia-
jący cykliczne sprawdzanie stanu 
licznika. 

w razie braku zgody odbiorcy na za-
instalowanie układu przedpłatowe-
go przedsiębiorstwo energetyczne 
może wstrzymać dostarczanie ener-
gii elektrycznej lub rozwiązać umo-
wę jej sprzedaży. Co istotne, kosz-
ty zainstalowania przedpłatowego 
układu ponosi co do zasady przed-
siębiorstwo energetyczne. w dok-
trynie wskazuje się, że dopusz-
czalna jest także instalacja układu 
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przedpłatowego w przypadkach in-
nych niż wskazane w art. 6a prawa 
energetycznego, np. na życzenie 
odbiorcy, jednak w takim przypad-
ku to odbiorca dokonuje pełnej lub 
częściowej odpłatności za układ po-
miarowy.

Unia zmienia
Zasadnicze zmiany w sposobie roz-
liczeń przewidują dyrektywy unijne. 
Już dyrektywa nr 2006/32 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z 5 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania ener-
gii i usług energetycznych stanowi 
w art. 13 ust. 1, iż państwa człon-
kowskie zapewniają, by na tyle, na 
ile jest to technicznie wykonalne, 
uzasadnione finansowo i proporcjo-
nalne do potencjalnych oszczędno-
ści energii, odbiorcy końcowi m.in. 
energii elektrycznej mieli możli-
wość nabycia po konkurencyjnych 
cenach indywidualnych liczników 
dokładnie oddających rzeczywiste 
zużycie energii przez odbiorcę koń-
cowego i informujących o rzeczy-
wistym czasie korzystania z ener-
gii. Dyrektywa stwierdza jednocześ- 
nie, że w przypadku ich wymiany 
powinno się zagwarantować moż-
liwość nabycia liczników indywidu-
alnych po konkurencyjnych cenach, 
chyba że jest to technicznie niewy-
konalne lub nieopłacalne w stosun-
ku do szacowanych potencjalnych 
oszczędności w perspektywie dłu-
goterminowej. Co istotne, dyrekty-
wa z 2006 r. nie wprowadziła jednak 
obowiązku wdrożenia w państwach 
członkowskich UE inteligentnych 
systemów pomiarowych, a jedynie 
postulowała ich wprowadzanie. 
Z kolei dyrektywa PE i Rady 
nr 2009/72/wE z 13 lipca 2009 r. 
dotycząca wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej 

i uchylająca dyrektywę nr 2003/54/
wE nakłada już na państwa człon-
kowskie bardziej kategoryczne obo-
wiązki dotyczące wdrażania inteli-
gentnych systemów pomiarowych. 
Zobowiązuje je, by – w szczegól-
ności w odniesieniu do gospodarstw 
domowych – zapewniły wprowa-
dzenie tych systemów pomiaro-
wych. Stwierdza jednocześnie, że 
wdrożenie ich może być uzależnio-
ne od ekonomicznej oceny wszyst-
kich długoterminowych kosztów 
i korzyści dla rynku oraz indywi-
dualnego konsumenta lub od oceny, 

która forma inteligentnego pomiaru 
jest uzasadniona z ekonomicznego 
punktu widzenia i najbardziej opła-
calna oraz w jakim czasie ich dys-
trybucja jest wykonalna. ocena taka 
ma się odbyć do 3 września 2012 r., 
a zważając na jej rezultaty, państwa 
członkowskie mają obowiązek przy-
gotować harmonogram wdrażania 
inteligentnych systemów pomiaro-
wych, wyznaczając termin docelowy 
do 10 lat.  Gdyby rozpowszechnia-
nie inteligentnych liczników zosta-
ło ocenione pozytywnie, w systemy 
te musi zostać wyposażone przy-
najmniej 80 proc. konsumentów do 
2020 r. 
w polskim systemie prawnym 
brak jest regulacji dotyczących 
wprowadzania i funkcjonowania 

inteligentnych systemów pomia-
rowych energii elektrycznej. Pol-
ska stoi jednak przed koniecznością 
implementacji unijnych przepisów 
i należy się spodziewać, że czeka 
nas wymiana liczników, co ma być 
pierwszym krokiem do wprowadze-
nia inteligentnej sieci elektroenerge-
tycznej. inteligentny system pomia-
rowy ma gromadzić informacje o zu-
życiu energii elektrycznej w czasie 
rzeczywistym oraz dokonywać ich 
zdalnego odczytu, wskutek czego 
zakończy się era rachunków opar-
tych na prognozach. Ma to służyć 

przede wszystkim na umożliwieniu 
wystawiania rachunków na podsta-
wie rzeczywistego zużycia energii. 
Poza tym inteligentne systemy mają 
ułatwić odbiorcom zmianę dostawcy 
energii, a przedsiębiorstwom ener-
getycznym umożliwić dostosowanie 
taryf do indywidualnych potrzeb od-
biorców. w konsekwencji inteligent-
ne liczniki mają motywować odbior-
ców do oszczędzania energii i w re-
zultacie przyczynić się do poprawy 
poziomu efektywności finalnego wy-
korzystania energii. 
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Przedsiębiorstwo energetyczne instaluje 
na własny koszt układ PoMiarowo-
rozliczeniowy w Miejscu PrzygotowanyM 
Przez odbiorcę, nastęPnie w taryFie 
(w ramach opłat za przyłączenie 
do sieci) przedsiębiorstwo co do zasady 
uwzględnia koszty zakupu i montażu 
tego rodzaju układów. 


