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Aktualny stan prawny



Rozwój OZE i energetyki prosumenckiej w dokumentach rządowych 

Rozwój odnawialnych źródeł energii

jako cel szczegółowy w Polityce Energetycznej Polski do roku 2040

Energetyka rozproszona – lokalny wymiar energetyki:

- aktywni odbiorcy - 1 mln w 2030 r.

- społeczności energetyczne - 300 w 2030 r.

2030

2040

23% udziału OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto
32% netto w elektroenergetyce

28,5% udziału OZE 

w końcowym zużyciu energii brutto
40% netto w elektroenergetyce



Rozwój OZE i energetyki prosumenckiej w dokumentach rządowych 

Działania wspierające rozwój OZE przewidziane w PEP 2040:

▪ dostosowanie systemów dystrybucyjnych i przekształcenie sieci pasywnej w

aktywną,

▪ poprawa pewności dostaw energii elektrycznej, rozbudowa sieci, odbudowa

linii nn i skablowanie sieci SN,

▪ zapewnienie warunków sprawnego działania w sytuacjach awaryjnych,

wyposażenie sieci w systemy zdalnego sterowania, wdrożenie cyfrowego

systemu łączności, zapewnienie zasobów,

▪ budowa inteligentnej sieci elektroenergetycznej – wsparcie integracji źródeł

rozproszonych,

▪ rozwój technologii magazynowania energii.



Prosument energii odnawialnej

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z

odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod

warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu

przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o

statystyce publicznej.

• mikroinstalacja

• osoba fizyczna albo przedsiębiorca (w określonych uwarunkowaniach)

• umowa kompleksowa



Przyłączenie mikroinstalacji

W przypadku, gdy przewidywana moc zainstalowana mikroinstalacji nie przekracza mocy

określonej w wydanych odbiorcy warunkach przyłączenia, przyłączenie mikroinstalacji

odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, po zainstalowaniu

odpowiednich układów zabezpieczających i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (art. 7

ust. 8d4 PE).

OSD ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia.

Koszt montażu układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi

OSD, a za przyłączenie mikroinstalacji do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej nie jest

pobierana opłata.

W sprawach spornych dotyczących (…) odmowy przyłączenia mikroinstalacji,

nieprzyłączenia mikroinstalacji pomimo upływu terminu 30 dni, nieuzasadnionego

ograniczenia pracy lub odłączenia od sieci mikroinstalacji (…) rozstrzyga Prezes URE, na

wniosek strony.



Rozliczenie energii pobranej i wprowadzonej do sieci 

Rozliczenie prosumentów opustem:

Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia 

na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię 

elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

1) większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

2) nie większej niż 10 kW - w stosunku ilościowym 1 do 0,8. 

Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób określony powyżej prosument energii 

odnawialnej nie uiszcza:

1) na rzecz sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia;

2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej 

pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, 

wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego 

przyłączona jest mikroinstalacja. 



Rozliczenie energii pobranej i wprowadzonej do sieci 

Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie 

wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci. 

Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień 

danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do 

sieci, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie 

rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż 

na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci. 

Sprzedawca informuje prosumenta energii odnawialnej o ilości rozliczonej energii, 

zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej. 



Rozliczenie energii pobranej i wprowadzonej do sieci 

Rola Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

OSD przekazuje sprzedawcy dane pomiarowe obejmujące godzinowe ilości energii 

elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez prosumenta energii 

odnawialnej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii wprowadzonej 

i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji. 

Rozliczenie innych wytwórców niż prosumentów: 

Odrębny system rozliczenia energii wytworzonej w mikroinstalacji dotyczy podmiotów 

nie będących prosumentami, czyli przedsiębiorców (poza definicją prosumenta).  

W takim przypadku po stronie sprzedawców leży obowiązek zakupu energii 

wytworzonej w mikroinstalacji lub jej nadwyżek. 



Ograniczenie pracy mikroinstalacji

Ustawa – Prawo energetyczne (art. 7 ust. 8d10) 

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego może ograniczyć pracę lub 

odłączyć od sieci mikroinstalację o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW przyłączoną 

do sieci tego operatora w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej 

mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci. Uwzględniając 

stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, operator w 

pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę 

mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa 

pracy sieci operator jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni. 

Prawo unijne:

• Rozporządzenie rynkowe 2019/943 - redysponowanie

• Dyrektywa rynkowa – Dyrektywa PE i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w 

sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej – elastyczność
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Kierunki zmian



Dalszy rozwój aktywności prosumenckiej stanowi naturalny kierunek rozwoju sektora

elektroenergetycznego wynikający ze zmieniających się uwarunkowań legislacyjnych (na

poziomie UE), spadających kosztów technologicznych oraz zwiększenia świadomości i

aktywności odbiorców. Przy utrzymaniu bodźców finansowych, zakładać należy co najmniej

utrzymanie dynamiki rozwoju i przyrostu liczby prosumentów, przy jednoczesnym

zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego.

Celowe jest uwzględnienie bądź rozważenie:

1) możliwości – w uzasadnionych przypadkach – wpływu OSD na miejsce, czas i moc

przyłączanych mikroinstalacji,

2) zasad rozliczeń uwzględniających ponoszone koszty sieciowe i uwarunkowania prawa

unijnego, kwestii utrzymania uprawnień bądź deklaratywnego przejścia na nowy system

rozliczeń,

3) usług elastyczności w sieciach dystrybucyjnych,

4) skorzystania z możliwości redysponowania,

5) kwestii usankcjonowania w prawie bezumownego wprowadzania energii wytworzonej w

mikroinstalacji,

6) utrzymania programów wsparcia,

7) propagowania informacji o uwarunkowaniach działalności prosumenckiej, w tym o

kosztach utrzymania, czasie życia oraz kosztach demontażu i utylizacji

instalacji.

Elementy wymagające rozważenia i ew. zmian w prawie 
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