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 Warszawa, 7 lipca 2021 r. 

KL/271/196/DZS/2021 

 

Pan  

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu  

i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac 

Ministra Klimatu i Środowiska – 503), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowych uwag, bardzo proszę o kontakt  

z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 

Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 

112. 

 

Z poważaniem,  

  

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

rejestru magazynów energii elektrycznej z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu  

i Środowiska – 503).
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej  
z dnia 21.06.2021 r. (nr w wykazie prac Ministra Klimatu i Środowiska – 503) 
 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi ogólne 

1 W rejestrze – który, jak czytamy w uzasadnieniu ma być jawny – posiadacz magazynu podaje imię, nazwisko, adres, pesel. Pytanie, czy jest to poprawne  
z punktu widzenia Ustawy o Ochronie Danych Osobowych / RODO? W naszej ocenie są to dane osobowe i w przypadku osób fizycznych nie powinny być 
ujawniane. We wprowadzeniu do dokumentu czytamy, że dane osobowe podlegają ochronie, ale warto aby zostało to powtórzone w samym 
rozporządzeniu. Rejestry publikowane na stronach OSD byłyby odpowiednio dostosowane (ograniczony zakres informacji), aby nie doszło do naruszenia 
UODO.  

 

2 Rozporządzenie dotyczy magazynów o mocy zainstalowanej większej od 50 kW. W rejestrze podaje się także maksymalne moce ładowania i rozładowania. 
Zasadne wydaje się być wprowadzenie definicji tych pojęć w celu uniknięcia błędów interpretacyjnych. Doświadczenia wyniesione m.in. z procesu 
przyłączeniowego wskazują na taką potrzebę. 

Uwagi szczegółowe 

1 Załącznik nr 2. Wzór 

informacji, o której mowa w 

art. art. 43g ust. 5 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne, oraz 

jej aktualizacji 

- część A, rozdział IV, poz. 50 

i 51  

- cześć B, rozdział IV, poz. 51 

i 52 

dot. Załącznika nr 2 w części A rozdział IV Oznaczenie 
magazynu energii elektrycznej poz. 50 (Jednostka 
wytwórcza (jeżeli magazyn energii elektrycznej stanowi 
część jednostki wytwórczej) i poz. 51 (Instalacja odbiorcy 
końcowego (jeżeli magazyn energii elektrycznej stanowi 
część instalacji odbiorcy końcowego) oraz w części B 
rozdział IV Oznaczenie magazynu energii elektrycznej 
poz. 51 (Jednostka wytwórcza (jeżeli magazyn energii 
elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej)  
i poz. 52 (Instalacja odbiorcy końcowego (jeżeli magazyn 
energii elektrycznej stanowi część instalacji odbiorcy 
końcowego) 

Brak wyjaśnienia co należy wpisać (jakie informacje podać) po 
prawej stronie w ww. miejscach. Zgodnie z nowelizacją ustawy 
PE – art. 43g ust. 6 pkt 2 lit. h) powinny być przekazane 
informacje „ […] czy magazyn energii elektrycznej stanowi część 
jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego […]” 
więc odpowiedź powinna być TAK lub NIE, a przy tak 
sformułowanych zapisach w Załączniku 2 można się zastanawiać 
czy autor nie oczekiwałby innych informacji. Jest to właściwie 
przedstawione w Załączniku 1 w części III pkt. 8 i pkt. 9 i podobnie 
należałoby wprowadzić informację (np. w formie przypisu)  
w Załączniku 2. 
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Należy doprecyzować, jakie informacje w ww. pozycjach 

należy podać – czy mają to być informacje typu TAK/NIE, 

czy może inne. 

 


