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Zasady rozliczania energii elektrycznej przez firmy
energetyczne oraz możliwości obniżania rachunków poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii(OZE).

Operacja: ”Kreatywne zastosowanie OZE w przedsiębiorczości”
Poznań, 02.10.2018 r.

Ewa Kwapich
WODR w Poznaniu

Analfabetyzm (gr. nieznający liter) –
w rozumieniu potocznym, brak umiejętności pisania
i czytania oraz wykonywania czterech
podstawowych działań matematycznych u osób
dorosłych, tj. według kryteriów UNESCO – powyżej
15. roku życia. Osoby nieposiadające takich
umiejętności nazywane są „analfabetami”.
Wikipedia

Analfabetyzm energetyczny

Analfabetyzm energetyczny to inaczej
brak znajomości usług, instytucji oraz
podstawowych pojęć, które są
potrzebne do podejmowania
racjonalnych decyzji na rynku energii.

A jak u Was z podstawowymi wiadomościami o rynku
energii?
Czy wiem jak funkcjonuje polski system energetyczny?
Czy wiem ile kWh zużywa moje gospodarstwo domowe?
W jakiej taryfie opłacam energię elektryczną?
Jaką cenę płacę za 1 kWh?
Jakie ponoszę koszty dystrybucji energii elektrycznej?
Jaką posiadam moc umowną ?
Czy posiadam umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej?
Czy wiem co oznaczają poszczególne pozycje na fakturze za energię
elektryczną?
Co wiem o uchwałach antysmogowych w Wielkopolsce?
Czy wiem co to jest URE?
Czy znam swoje prawa konsumenta/producenta energii elektrycznej?

Jak w polskich realiach odnajdują się konsumenci? Jaki jest ich stan
wiedzy?
Z badań przeprowadzonych w czerwcu 2016 roku i opracowanych w postaci
raportu pt. „Rola konsumenta w transformacji energetycznej” przez
Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi (grudzień 2016) wynika, że
znajomość praw obowiązujących na rynku energii elektrycznej przez
konsumentów energii jest bardzo słaba.
Praw tych jest wiele, a wśród nich najbardziej istotne są:
-prawo do dostępu do sieci elektroenergetycznej,
-prawo do zakupu energii elektrycznej,
-prawo do korzystania z usługi dystrybucji energii,
-prawo do wyboru rodzaju umowy (tj. umowy kompleksowej albo dwóch
odrębnych umów: sprzedaży oraz dystrybucji energii),
-prawo do dostępu do informacji od przedsiębiorstwa energetycznego oraz
prawo do korzystania ze standardów jakościowych dostarczanej energii.

Działania interwencyjne Prezesa URE‒ przykłady
W 2016 roku ( za który zostało opublikowane ostatnie Sprawozdanie z działalności Prezesa URE) interwencje
dotyczyły odbiorców prowadzących gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców w związku z
działaniami jednego ze sprzedawców alternatywnych, dotyczącymi stosowania nieuczciwych praktyk
rynkowych w zakresie:
‒ braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty,
‒ cen energii elektrycznej obowiązujących u tego sprzedawcy,
‒ terminu trwania umowy (48 miesięcy zamiast deklarowanych przez sprzedawcę 24 miesięcy),
‒ podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy,
‒ braku rzetelnej informacji dotyczących konieczności dostosowania układu pomiaroworozliczeniowego
przy zmianie sprzedawcy,
‒ nakłaniania odbiorców do podpisania czystego niewypełnionego druku umowy (in blanco) oraz
nadrukowywania istotnych informacji dotyczących warunków umowy bez wiedzy i zgody
odbiorcy,
‒ fałszowania podpisów na umowie oraz licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi
warunkami umowy.

Działania interwencyjne Prezesa URE‒ przykłady
Urząd zwrócił uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy
w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców, których nie obejmują przepisy
chroniące konsumentów (gospodarstwa domowe) zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienie
od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).
Jednocześnie URE zwrócił szczególną uwagę na to, że każda umowa powinna być dokładnie przeczytana przed jej podpisaniem, a
odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na okres jej obowiązywania oraz sposób i warunki jej rozwiązywania, jak również
wynikające z niej zobowiązania w szczególności opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy (kary umowne).
Ponadto odbiorca powinien ze szczególną uwagą zapoznać się z warunkami wypowiedzenia dotychczasowej umowy łączącej go
z obecnym sprzedawcą – czy nie wynikają z niej dodatkowe zobowiązania.
Mając na względzie, że powyższe działania mogły stanowić zagrożenie dla szerokiego kręgu odbiorców prowadzących
gospodarstwa rolne Prezes URE zamieścił na stronach internetowych urzędu stosowny komunikat. Dotyczył on
informacji w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych
dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, który w ramach prowadzonej działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne
oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Zasada TPA na rynku energii elektrycznej w Polsce
Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku
energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci (TPA). Zasada ta,
oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa
sieciowego (OSD) bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, służy
rozwijaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej. W realiach polskiego rynku
energii elektrycznej do 2010 roku tylko nieliczni odbiorcy korzystali z zasady TPA.
Wiele barier skutecznie uniemożliwiało praktyczną implementację tej zasady,
sprowadzającej się do dokonywania zakupów energii elektrycznej u dowolnego
sprzedawcy – wytwórcy lub innego podmiotu zajmującego się handlem energią
– spółki obrotu [13]. Przedsiębiorstwa obrotu, będąc jednymi z głównych
partnerów dla odbiorców w walce o rynek energii i implementację TPA,
stanowią istotny element każdego konkurencyjnego rynku energii.

Energia jest towarem,
dopóki sobie tego nie uświadomimy, będziemy mieli problemy ze
zrozumieniem funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii.
Jest to towar który przez kogoś został wytworzony (elektrownia),
przez kogoś przetransportowany (dystrybutor), przez kogoś sprzedany
(sprzedawca) oraz przez kogoś kupiony (odbiorca).

Energia jest towarem !
Główną zasadą zliberalizowanego rynku energii jest to, że każda z tych czynności jest realizowana przez inny podmiot. Tak więc elektrownia,
która wyprodukuję energię elektryczną odsprzeda ją firmie zajmującej się obrotem (handlem) tym towarem. Za dostarczenie tego towaru od
wytwórcy do odbiorcy końcowego (czyli nas) odpowiada dystrybutor, który posiada niezbędną infrastrukturę, aby tą usługę zrealizować.
Tak więc: energię i usługę jej dostarczenia kupujemy od dwóch różnych firm, energię od sprzedawcy, usługę dostarczania od dystrybutora.
Drugą ważną zasadą jest to, że możemy zmienić jedynie sprzedawcę energii, natomiast jeżeli chodzi o usługę dostarczania jesteśmy niejako
przywiązani do naszego dystrybutora i usługę dystrybucji musimy kupować od firmy na terenie której jesteśmy zlokalizowani. W pewnym
uproszczeniu można powiedzieć, że dystrybutorzy mają lokalny monopol na swoje usługi i jest to w pełni uzasadnione, jeżeli bliżej przyjrzymy
się modelowi konkurencyjnego rynku energii.
Rynku energii wciąż jeszcze nie można nazwać w pełni konkurencyjnym, gdyż przed niekontrolowanym wzrostem cen energii dla klientów
indywidualnych (gospodarstw domowych) chroni nas ciągle Prezes URE, który poprzez zatwierdzanie taryf na energię ma możliwość kontroli
wzrostu cen dla tej grupy odbiorców. W przeciwieństwie do klientów biznesowych (odbiorcy przemysłowi), gdzie o cenie energii decydują tylko i
wyłącznie siły popytu i podaży.

Polski system energetyczny

Uczestników rynku energii elektrycznej można podzielić więc
na cztery następujące grupy:
1. Wytwórcy energii, do których należą:
Elektrownie systemowe;
Elektrociepłownie;
Odnawialne Źródła Energii.
2. Firmy zajmujące się handlem energią.
Firmy zajmujące się handlem energią powstałe w konsekwencji rozdziału w połowie 2007 r. działalności handlowej i
dystrybucyjnej dotychczasowych Zakładów Energetycznych.

3. Firmy zajmujące się transportem energii.
4. Klienci dzielący się na dwie zasadnicze grupy:
- Gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci kupujący energię na cele
komunalno-bytowe.
- Wszyscy klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura,
hotele, centra handlowe, instytucje itp.

W drodze z elektrowni do klientów finalnych energia elektryczna
transportowana jest dwoma rodzajami sieci elektroenergetycznych:
tzw. sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV należącymi do
Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, którymi energia
transportowana jest bezpośrednio z elektrowni do tzw. Głównych
Punktów Zasilających (GPZ)

oraz
tzw. sieciami dystrybucyjnymi o napięciu od 230 V do 110 kV
należącymi do dystrybutorów energii, którymi energia transportowana
jest z GPZ-ów bezpośrednio do klientów finalnych.
Sieci dystrybucyjne zarządzane są przez podmioty określane jako
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Miernik energii elektrycznej

Faktura Energa

PROSTE?/ TRUDNE?

Przed najwyższymi cenami prądu w Polsce chronieni są:

1) odbiorcy wrażliwi korzystający z dodatków
mieszkaniowych,
2) taryfowane gospodarstwa domowe oraz
3) największe firmy zwane odbiorcami
przemysłowymi, zużywające powyżej 100 GWh
energii.

Gospodarstwo domowe i gospodarstwo rolne:
razem, czy osobno?
Co do zasady, grupa G jest przeznaczona dla gospodarstw domowych i zasilania
obiektów bezpośrednio związanych z funkcjami mieszkaniowymi (strychy, piwnice,
hydrofornie, węzły cieplne…)
Wymuszanie rozdzielenia instalacji i odrębnego rozliczania działalności rolnej w
gospodarstwach drobnotowarowych jest nieracjonalne, jednocześnie rozliczanie
całości gospodarstwa drobnotowarowego razem z mieszkaniem w grupie C jest
nielegalne.
Istnieje szereg gospodarstw, które rozwinęły się z drobnotowarowego, ale nadal
korzystają z jednej umowy w grupie G – te powinny dokonać rozdzielenia umów. Nie
będzie to utrata należności, tylko zaprzestanie korzystania z nienależnego przywileju,
kosztem pozostałych odbiorców.
Istnieją również sytuacje odwrotne, w których przedsiębiorstwo
energetyczne wykorzystuje nieświadomość klienta.

Gospodarstwo domowe:
G11 – cena energii i st. zmienna ustalone
G12 – cena energii zróżnicowana w dwóch strefach:
niższa nocą (22 – 6) oraz przez dwie godziny
w południe (13 – 15) na dogrzanie boilerów
i pieców akumulacyjnych

Brak rozliczenia za moc umowną
ani za jej przekroczenia, limitowane wartością
zabezpieczeń przedlicznikowych

Gospodarstwo rolne:

C11
C12a (strefy: szczyt i pozaszczyt)
C12b (strefy: dzień i noc)
C12w (C12b + dni wolne)

Moc Pu < 40 kW lub I < 63A

Gospodarstwo rolne:
C21
C22a (strefy: szczyt i pozaszczyt)
C22b (strefy: dzień i noc)
C23
Moc Pu >40kW lub I >63A
B22 - Własny transformator
(niższe stawki sieciowe, ale
dodatkowe
obowiązki eksploatacyjne)
– strefy jak C22a

Gospodarstwo rolne:
C23 (strefy: szczyt
przedpołudniowy,
popołudniowy i dolina nocna)
B23 - Własny transformator
(niższe stawki
sieciowe, ale dodatkowe
obowiązki eksploatacyjne)

TARYFA

TARYFA

Taryfa
A,B,C,
G, R

Z kontrolą
mocy
umownej(2)
lub bez(1)

opłata
abonamentowa
odzwierciedlająca
koszty związane
z odczytem układu
pomiarowego
i jego kontrolą.

Dzienna,
nocna
(1,2)

Energia czynna Całodobowa/strefowa –
określa ilość pobranej energii elektrycznej
w danej porze doby (strefie) stosowanej
w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna,
szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na
strefy czasowe (całodobowa).

opłata przesyłowa stała
odzwierciedla
ponoszone przez
operatora systemu
dystrybucyjnego koszty
utrzymania urządzeń
energetycznych. Jej
wysokość zależy od
rodzaju układu
pomiarowego
zainstalowanego u
klienta (jednofazowego
lub trójfazowego).

Moc umowna jest mocą
określoną w umowie
za prąd. Moc umowną
można zmienić bez zmiany
licznika (ewentualnie
należy zmienić
bezpieczniki), jednak moc
umowna nie może nigdy
przekraczać mocy
przyłączeniowej.

Moc przyłączeniowa to
maksymalnie
dopuszczalna moc, jaką
możemy wykorzystać i nie
da się jej zmienić bez
zmian w naszej
infrastrukturze
energetycznej przez
operatora.

opłata przesyłowa
zmienna - pochodna
ilości zużytej energii,
odzwierciedlająca
koszty przesyłu
energii za pomocą
sieci
elektroenergetycznej,
w tym bilansowanie
zapotrzebowania.

Opłata OZE Opłata OZE jest pobierana, aby
rekompensować tzw. „sprzedawcom
zobowiązanym” (więc m.in. największym
polskim koncernom energetycznym) koszty
zakupu energii z OZE, której cena
wylicytowana na aukcji będzie wyższa od
ceny rynkowej.
opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców mający na celu pokrycie kosztów
rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych.
Wyznacza ją URE na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

opłata jakościowa – pochodna ilości
zużytej energii, odzwierciedlająca
utrzymywanie standardów jakości
dostawy. Jej wysokość ustala operator
systemu przesyłowego - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA.

Przykład 2

Moc
umowna

G12W

Energia czynna
strefowa dzienna

opłata
przesyłowa
zmienna
dzienna

opłata
przesyłowa
zmienna
nocna

Opłata
OZE

opłata
jakościowa
dzienna,
nocna
Opłata
przejściowa

Energia czynna
strefowa :nocna

PROSTE?/ TRUDNE?

Zmiana sprzedawcy
energii elektrycznej

Zmiana sprzedawcy
Zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię elektryczną przez przedsiębiorstwa
energetyczne określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy odbiorcy energii
elektrycznej mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii
odbywa się na podstawie umowy sprzedaży.
Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia
stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją
energii elektrycznej (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić
wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług
dystrybucji energii. Świadczenie usług dystrybucji energii odbywa się na podstawie umowy o
świadczenie tej usługi i zapewnia dostarczanie energii elektrycznej zakupionej od wybranego
sprzedawcy.
Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo
energetyczne oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – część
szczegółowa: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi.

Pierwsza zmiana sprzedawcy:

1.Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu
dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy
- dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to
konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego i zgłasza operatorowi
nową umowę sprzedaży do realizacji.
2.W zależności od wielkości zużycia energii przez odbiorcę zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu
pomiarowo - rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców
w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
3.Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza
rozliczenie końcowe.
Kolejna zmiana sprzedawcy:
1.Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania
go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy
sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu
sprzedawcy i zgłasza operatorowi nową umowę sprzedaży do realizacji.
2.Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza
rozliczenie końcowe.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VI 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony
trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu
dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy
wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość
dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny
wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 196 961, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 8 730, co stanowi wzrost o 4,6%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec czerwca 2018 r. (grupa taryfowa
G), wyniosła 578 058, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 31 191, co stanowi wzrost o 5,7%.

Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VI 2018 r.

(na podstawie danych przedstawionych przez operatorów systemów dystrybucyjnych w ankietach miesięcznych dot. informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac
nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi, Operatorzy przysyłają powyższe dane do Prezesa URE do każdego 20 dnia miesiąca z zastrzeżeniem, że są to dane szacunkowe).
Szczegóły dotyczące zmian sprzedawcy energii, w tym dane dot. poszczególnych operatorów znajdują się w Informacji dotyczącej zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres od XII
2007 r. do VI 2018 r.
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ewa.kwapich@wodr.poznan.pl
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