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 Warszawa, 15 lutego 2022 r. 

KL/51/26/AB/2022  

Pani  

Anna Moskwa 

Minister Klimatu i Środowiska 

Pan  

Rafał Gawin 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

 

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Prezesie, 

 

Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu usunięcia jednego 

z kluczowych zagrożeń rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki, jakim stało się uzyskiwanie 

dostępu do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej na potrzeby przyłączenia instalacji OZE do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego („KSE”).  

Podmioty publiczne, samorządy, osoby prywatne i przedsiębiorcy inwestujący w OZE lub, jako odbiorcy, 

dążący do obniżenia kosztów zaopatrzenia w energię napotykają na strukturalną barierę dla budowy 

instalacji OZE w postaci odmów wydawania warunków przyłączenia do sieci przez operatorów systemów 

elektroenergetycznych („OSD”, „OSP”), które przybrały skalę masową.  

W latach 2019-2020 oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) otrzymały 1209 

powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej o łącznej mocy 

przyłączeniowej niemal 5 668 MW. Oznacza to spory wzrost liczby odmów w porównaniu do okresu 2017-

2018 (powiadomień było wtedy 260) przy jednoczesnym zwiększeniu łącznej wielkości mocy obiektów 
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zgłoszonych do przyłączenia (było 735 MW).1 Wedle dalszych źródeł, powołujących się na dane URE, w I 

półroczu 2021 r. wydano 1246 odmów przyłączenia do sieci.2 Z samych tylko oficjalnych informacji 

jednego z OSD (Tauron Dystrybucja S.A.) wynika, że liczba odmów przyłączenia instalacji OZE do sieci w 

całym 2020 roku dotyczyła 5 proc. złożonych wniosków, a w 2021 roku było to już ok. 25 proc. (w okresie 

od stycznia do września).  

W opinii licznych ekspertów, uczestników rynku energii i odbiorców odmowy przyłączania instalacji OZE 

do KSE stały się głównym czynnikiem blokującym rozwój małych i dużych instalacji OZE w Polsce. Problem 

dotyczy zarówno skali odmów, jaki i sposobu prowadzenia procesów przyłączenia przez operatorów 

systemów elektroenergetycznych. Zjawiska te utrudniają racjonalne gospodarowanie dostępnymi 

zasobami sieciowymi oraz rozwój sieci w taki sposób, by zapewniać dobrobyt społeczny i konkurencyjność 

polskiej gospodarki, przy zachowaniu zrozumiałych wymogów bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej oraz zrównoważonych i uzasadnionych kosztów inwestycji sieciowych. 

Polskie społeczeństwo i gospodarka już dziś, w rosnących dramatycznie kosztach energii, płaci cenę 

takiego stanu rzeczy, którego przejawem jest zapaść w dostępie do sieci dla instalacji OZE. Godzi to 

w zdolność do prowadzenia długoterminowej strategii rozwoju oraz do wywiązywania się ze zobowiązań 

międzynarodowych. 

Konfederacja Lewiatan zrzesza podmioty o zróżnicowanym profilu działalności, we wszystkich istotnych 

gałęziach gospodarki, zarówno inwestujących bezpośrednio w OZE, jak i odbiorców energii. W ich ocenie 

odmowy dostępu do KSE są coraz częściej bezpodstawne lub bardzo słabo uzasadnione. Odmowy wydania 

warunków przyłączenia dla inwestycji w OZE dotyczą zarówno dużych projektów o mocy kilkudziesięciu 

MW, jak i niewielkich projektów, niejednokrotnie o mocy znacznie poniżej 1 MW, bez względu na 

technologię wytwarzania (odmowy jednakowo odnoszą się do projektów wiatrowych, fotowoltaicznych, 

jak i biogazowych, a nawet magazynów energii). Uzasadniając odmowy operatorzy na ogół powołują się 

ogólnikowo na brak technicznych warunków przyłączenia do sieci, nie wskazując przy tym żadnej 

 
1 Raport Prezesa URE, przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
w latach 2019-2020 w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych, 
sporządzony w trybie art. 23 ust. 2a i 2c ustawy – Prawo energetyczne (Raport), punkt 1.3, str. 21 
2 Polityka Insigth – PI Energy, briefing z 7 września 2021 r. 
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perspektywy czasowej, w której przyłączenie mogłoby ostatecznie nastąpić. Kluczową argumentację w 

tym zakresie przedstawiamy w załączniku do niniejszego stanowiska.  

Jednocześnie w postępowaniach spornych Urząd Pana Prezesa standardowo odmawia przedsiębiorcom 

inwestującym w rozwój OZE dostępu do szeregu informacji o warunkach przyłączenia, powołując się, 

wbrew licznym przepisom prawnym (w tym dyrektywom) i rzeczywistej treści poszczególnych 

dokumentów, na ochronę informacji niejawnych lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Godzi to w przejrzystość 

systemu przyłączania do sieci i nie pozwala na racjonalne poszukiwania takich rozwiązań, które mogłyby 

przeciwdziałać części problemów identyfikowanych przez operatorów sieci. 

Każde z przedstawionych przez nas zagadnień wymaga interwencji regulacyjnej i wypracowania 

standardów postępowania odpowiadających aktualnej sytuacji technicznej i organizacyjnej związanej 

z budową, modernizacją i zarządzeniem systemami elektroenergetycznymi. Działania takie są niezbędne 

dla zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa socjalnego i gospodarczego Polski i jej obywateli, 

adekwatnie do długoterminowych potrzeb wynikających z odpowiedzialnego zarządzania polską 

gospodarką, racjonalnej oceny wyzwań związanych z transformacją klimatyczną (w tym tych dotyczących 

sieci elektroenergetycznych) oraz zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. 

Jesteśmy przekonani, że poprzez stosowny nadzór regulacyjny i wypracowanie nowoczesnych standardów 

postępowania przyczynicie się Państwo do jak najszybszej poprawy tej sytuacji. Niezbędne jest 

zapewnienie bardziej przejrzystego dostępu do informacji o warunkach przyłączania nowych instalacji do 

sieci, podniesienie standardu prowadzenia postępowań o wydanie warunków przyłączenia oraz 

zawierania umów o przyłączenie, wreszcie zmiana sposobu modelowania współpracy źródeł 

odnawialnych z siecią tak, by przyspieszyć ich integrację z KSE z wykorzystaniem najnowszych standardów 

technicznych i doświadczeń branżowych, przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego oraz przy uwzględnieniu rozsądnego i uzasadnionego poziomu niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych na rozwój i modernizację sieci, które to koszty w ostateczności zostaną poniesione przez 

odbiorców. 

Pozostajemy otwarci na dialog w powyższej sprawie z Panią Minister i Panem Prezesem. Służymy 

doświadczeniem i wsparciem w wypracowywaniu niezbędnych standardów i rozwiązań. 
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W celu koordynacji działań dotyczących zagadnień poruszonych w niniejszym piśmie, bardzo proszę 

o kontakt z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu 

w Konfederacji Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@lewiatan.org; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 

502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Załącznik: Uwagi szczegółowe 
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ZAŁĄCZNIK 

Uwagi szczegółowe do stanowiska Konfederacji Lewiatan  

w sprawie barier w dostępie instalacji OZE do sieci 

Poniżej przedstawiamy wybrane szczegółowe problemy, które identyfikujemy jako składowe barier 

w niezbędnym dostępie nowych instalacji OZE do KSE. Dotyczą one działalności zarówno operatorów 

systemu dystrybucyjnego („OSD”), jak i operatora systemu przesyłowego („OSP”). 

1. Brak zgodności planowania rozwoju sieci z rzeczywistym zapotrzebowaniem 

Plany rozwoju sieci rozmijają się z potrzebami w zakresie rozwoju, dokumentowanymi w licznych 

lokalnych, regionalnych, wojewódzkich i krajowych dokumentach planistycznych. Nie uwzględniają skali 

elektryfikacji gospodarki, która ma być osiągana etapami w perspektywie roku 2030, 2040 oraz roku 2050 

dla którego wiąże nas cel neutralności klimatycznej. 

Według statystyk własnych niektórych uczestników rynku (działających jako deweloperzy lub inwestorzy 

źródeł OZE o mocach powyżej 0,5 MW), którzy składają stosunkowo duże ilości wniosków o wydanie 

warunków przyłączenia, w roku 2021 roku odmowy wydania warunków przyłączenia to aż 80%. Choć na 

tak wysoki współczynnik po części wpływa występowanie kilku projektów na jednym regionie, to jednak 

operatorzy nie wskazują, jakie prace należałoby wykonać oraz jaki szacunkowo może to być koszt. 

Przeciwnie, operatorzy systemów elektroenergetycznych często podnoszą argument, iż sieć 

elektroenergetyczna na danym obszarze jest optymalnie dostosowana do potrzeb odbiorców i OSD nie 

przewiduje jej rozbudowy, mimo iż – jak podaje – nie dysponuje tam żadną wolną mocą przyłączeniową.  

Nie da się tego pogodzić z podstawowymi normami krajowymi, jak obowiązek rozbudowy sieci wynikający 

z art. 7 ust. 5 Prawa energetycznego. Zgodnie z powołanym przepisem „Przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić 

realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów 

ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 

ust. 1 – 4 (...).” W planach rozwoju sporządzanych przez OSD i OSP na podstawie art. 16 Prawa 

energetycznego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię na obszarze 
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ich działania, OSD i OSP zobowiązane są uwzględnić „zapotrzebowanie na nowe zdolności w systemie 

przesyłowym lub dystrybucyjnym zgłoszone przez podmioty przyłączone do sieci lub podmioty ubiegające 

się o przyłączenie do sieci”, co wynika z ust. 11 tego przepisu. 

Co więcej, ci sami OSD publikują opracowania, w których podkreślają konieczność realizowania 

fundamentalnych zmian w obrębie systemów elektroenergetycznych do 2030 roku.3 Wskazują na 

konieczność przyłączenia – do samych tylko sieci dystrybucyjnych w Polsce, zatem pomijając program 

morskiej energetyki wiatrowej – 24 GW nowych mocy instalacji OZE w latach 2017-2030.4 Argumentują, 

że zwiększone nakłady na rozwój sieci wygenerują marginalny tylko wzrost opłat sieciowych, 

a w rzeczywistości spowodują obniżenie ogólnych kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną, 

uwzględniając szacowany wzrost zapotrzebowania na tę energię.  

Jest oczywiste, że teza o optymalnym dostosowaniu sieci do potrzeb odbiorców nie może się ostać. 

Operator, który posługuje się takim rozumowaniem i argumentacją, nie uznaje podstawowych praw 

odbiorców, prosumentów i wytwórców do korzystania z dostępu do sieci i energii elektrycznej, negując 

potrzeby i powody ustanowienia, w ogólnym interesie publicznym, ustawowego obowiązku rozwoju sieci 

elektroenergetycznej, której właścicielem jest dany operator. 

Takie działania powodują, że nie ma możliwości budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w wielu 

lokalizacjach, w których tego rodzaju instalacje są potrzebne i mogłyby powstać. Co więcej, brak planów 

rozbudowy sieci na obszarze, na którym OSD, jak twierdzą, nie posiadają jakiejkolwiek dostępnej mocy 

przyłączeniowej, skłania do twierdzenia, że na tym obszarze nie będzie mogła powstać żadna nowa 

inwestycja. Dotyka to dziś projektów, dla których inwestorzy uzyskują pozytywne decyzje środowiskowe i 

warunki zabudowy, co zmusza ich do rezygnacji z inwestycji lub znacznego ograniczenia jej zakresu, 

włącznie z koniecznością prowadzenia procesów planistycznych od nowa. W przypadku niektórych źródeł, 

np. wykorzystujących biogaz rolniczy oraz biogaz wysypiskowy, ich funkcjonowanie często jest związane z 

ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Brak możliwości realizacji tego typu projektów 

może przyczynić się nie tylko do mniejszej generacji energii odnawialnej, ale również do zwiększenia 

 
3 https://www.eurelectric.org/connecting-the-dots/ 
4 Wartości te mogą wymagać rewizji (podniesienia) w świetle zwiększonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
roku 2030. 
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ryzyka kontynuacji innej działalności, której oddziaływanie środowiskowe wymaga łączenia technologii 

(np. hodowla zwierząt w powiązaniu z produkcją biogazu rolniczego). 

Prowadzi to do marnotrawienia dostępnych zasobów polskiej gospodarki z uwagi na brak optymalnego 

dostosowania sieci do lokalnych możliwości i potrzeb. 

2. Dyskryminacja wynikająca z ograniczeń w systemie przesyłowym 

Zgodnie z podstawowymi regułami wewnętrznego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej, OSP nie 

jest uprawniony do odmowy przyłączenia nowej instalacji wytwórczej lub instalacji magazynowania 

energii ze względu na możliwe przyszłe ograniczenia dostępnych zdolności sieci, takie jak ograniczenia 

przesyłowe w odległych częściach systemu przesyłowego. 

Tymczasem w coraz większej ilości przypadków OSD odmawiają przyłączeń instalacji OZE do sieci 

dystrybucyjnych w odległych rejonach kraju powołując się na brak możliwości przyłączenia morskich farm 

wiatrowych przez OSP. Program morskiej energetyki wiatrowej jest fundamentalny dla elektryfikacji 

gospodarki i bardzo ważny dla przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Jednak nawet w 

decyzji Komisji Europejskiej z 20 maja 2021 r., uznającej ten program za zgodny z regułami pomocy 

publicznej w UE, jest wzmianka o tym, że towarzyszy mu program rozwoju sieci, który w całości gwarantuje 

przyłączenie planowanych morskich farm wiatrowych do sieci, ponadto ma umożliwić przyłączanie w 

przyszłości większej ilości innych instalacji OZE.5 

W świetle powyższych reguł, przyłączenie morskich farm wiatrowych nie powinno napotykać na trudności, 

a jednocześnie nie może stanowić legalnej podstawy do odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnych 

innych instalacji OZE w odległych rejonach KSE. 

 

 

 

 
5 Por. punkty 23 i 147 decyzji 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

8 
 

3. Niestosowanie procedury przyłączeniowej w kontekście planowania rozwoju sieci 

Przepis art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego6 ustanawia publicznoprawny obowiązek OSP i OSD zawarcia 

umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, jeżeli istnieją warunki 

techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a podmiot żądający zawarcia umowy 

spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. 

Okoliczność, iż operatorzy – odmawiając wydania warunków przyłączenia dla projektowanych instalacji 

odnawialnych źródeł energii – nie wskazują, kiedy przyłączenie danej instalacji do sieci będzie możliwe, 

stanowi naruszenie przepisu art. 7 ust. 8d2 Prawa energetycznego, zgodnie z którym „W przypadku gdy 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej odmówi 

przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii z powodu braku technicznych warunków 

przyłączenia wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci, w terminie proponowanym 

przez podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo 

energetyczne określa planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji 

sieci, a także określa termin przyłączenia.”  

Z treści powołanego przepisu, w szczególności zaś z kategorycznego sformułowania „określa” (a nie tylko 

„może określić”), wynika, iż OSD w każdym przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia z powodu 

braku warunków technicznych wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci ma 

obowiązek podać planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji 

sieci, a także termin przyłączenia.  

Prawidłowość powyższej interpretacji potwierdzają również wytyczne zawarte w art. 16 ust. 57, którego 

implementacja do polskiego porządku prawnego została dokonana właśnie w art. 7 ust. 8d2 Prawa 

energetycznego. Zgodnie z art. 16 ust. 5 Dyrektywy OZE: 

 
6 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm., dalej „Prawo 
energetyczne”) 
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 
(„Dyrektywa OZE”) 
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„Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucji 

przedstawienia nowym producentom energii ze źródeł odnawialnych pragnącym przyłączyć się do 

systemu wymaganych wyczerpujących i niezbędnych informacji, w tym: 

a) wyczerpującej i szczegółowej oceny kosztów związanych z przyłączeniem; 

b) rozsądnego i precyzyjnego harmonogramu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyłączenie do sieci; 

c) rozsądnego orientacyjnego harmonogramu każdego proponowanego przyłączenia do sieci.” 

Powyższe reguły powinny być niekwestionowanym, w szczególności przez operatorów, standardem 

postępowania już od ponad dekady. Obecnie obowiązujący pakiet regulacji pod nazwą „Czysta energia dla 

wszystkich Europejczyków”, przyjmowany w latach 2018-2019, również zawiera szereg reguł nakazujących 

operatorom systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego dostarczanie stosownych informacji 

o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia sieci, czy chociażby o zasobach, które operator 

systemu dystrybucyjnego ma wykorzystać jako rozwiązanie alternatywne dla rozbudowy systemu. 

Wobec powyższego, tak liczne przypadki odmawiania przez OSD wydania warunków przyłączenia dla 

nowych instalacji odnawialnych źródeł energii bez jednoczesnego określenia, w jakim czasie i pod jakimi 

warunkami przyłączenie do sieci będzie ostatecznie możliwe, należy uznać za niezgodne z intencją 

ustawodawcy krajowego i europejskiego.  

W sytuacji, kiedy uzasadnienia odmów sprowadzają się do ogólnego tylko wskazania przez OSD na 

przesłankę braku technicznych warunków przyłączenia, bez jakiejkolwiek informacji o terminie możliwego 

przyłączenia instalacji w przyszłości (która to informacja zgodnie z art. 7 ust. 8d2 Prawa energetycznego 

powinna zostać w każdym przypadku przekazana inwestorowi), inwestorzy nie są w stanie racjonalnie 

zaplanować dalszego rozwoju projektu, aby przygotować go do budowy za kilka lat, kiedy przyłączenie 

stanie się w końcu możliwe. Nie ma bowiem uzasadnienia ekonomicznego i biznesowego dla ponoszenia 

wydatków na dalszy rozwój projektu, jeżeli nie ma pewności, czy dana instalacja OZE kiedykolwiek będzie 

mogła rozpocząć wytwarzanie energii i na jakich zasadach.  
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Analogicznie, problem ten dotyczy sytuacji, w których OSD lub OSP ma informować o poziomie dostępnej 

mocy przyłączeniowej w sytuacji, gdy identyfikuje brak występowania warunków technicznych 

i ekonomicznych przyłączenia dla pełnej mocy, o jaką ubiega się dany wnioskodawca. Reguluje to Art. 7 

ust. 8d3 Prawa energetycznego. Także w tej sytuacji operator jest zobowiązany w pierwszej kolejności 

uzasadnić, z czego wynika brak technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia, a następnie w jaki 

sposób z ustalonych okoliczności wywiódł poziom mocy dostępnej i oferowanej wnioskodawcy. 

Operatorzy regularnie uchylają się od spełniania tych podstawowych obowiązków informacyjnych, 

ograniczając się do podania, bez dalszego uzasadnienia, „jakiejś” mocy przyłączeniowej. 

Okoliczności te istotnie blokują rozwój nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. W celu ich uchylenia 

możliwe jest poprawienie standardów komunikacji i egzekwowanie od operatorów systemów 

elektroenergetycznych rzetelnego informowania wnioskodawców o wszystkich wymienionych tu 

okolicznościach wpływających na uzyskiwanie dostępu do sieci na potrzeby przyłączania instalacji OZE. 

4. Ograniczanie dostępu do informacji przez operatorów i URE 

W postępowaniach spornych, związanych z odmową zawarcia umowy o przyłączenie instalacji OZE do 

sieci, utrwala się zła praktyka ograniczania dostępu inwestorów do podstawowych informacji służących 

ocenie zasadności odmowy przyłączenia do sieci. Dostrzegalna jest uprzywilejowana pozycja operatorów, 

którzy – będąc zobowiązani do przedłożenia ekspertyzy wpływu przyłączenia nowego źródła wytwórczego 

na sieć – powszechnie zastrzegają możliwość ujawnienia inwestorowi samych tylko selektywnie 

dobranych wniosków wynikających z ekspertyzy, powołując się na swoją tajemnicę przedsiębiorstwa. W 

konsekwencji inwestorzy nie mają możliwości zweryfikowania, czy ekspertyza została sporządzona w 

sposób obiektywny i rzetelny, jak również, czy sformułowane w niej wnioski mają uzasadnienie w danym 

stanie faktycznym. 

Praktyka ta jest szczególnie dyskryminująca, mając na uwadze, że odmowy sankcjonowane są przez 

Prezesa URE zazwyczaj na podstawie ogólnikowego tylko powołania się przez operatora na tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub inną tajemnicę prawnie chronioną, związaną z troską o, bliżej niesprecyzowane, 

bezpieczeństwo energetyczne. 
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Tymczasem wnioski inwestorów o dostęp do informacji znajdują bezpośrednią podstawę w prawie, 

zarówno unijnym, jak i krajowym. Dotyczą też konsekwentnie informacji zagregowanych 

i zanonimizowanych, które nie mogą prowadzić do uzyskiwania przez poszczególnych inwestorów 

szczególnych korzyści względem ich konkurentów, w tym między innymi zawartych w planach rozwoju 

sieci dystrybucyjnych. Podobnie, przez szereg lat ekspertyzy wpływu na sieć sporządzane były na zlecenie 

podmiotów ubiegających się o przyłączenie bez uszczerbku dla bezpieczeństwa KSE. Tylko dostęp do 

założeń dla ekspertyzy oraz ich treści pozwala weryfikować rzetelność twierdzeń operatorów w zakresie 

identyfikowanych poziomów dostępnych mocy przyłączeniowych. 

Odrębnym zagadnieniem jest to, że istnienie przez dłuższy czas mocno ograniczonych wolnych mocy 

przyłączeniowych oraz brak przejrzystej informacji o przyczynach takiego stanu może prowadzić do 

powstania powszechnego odczucia braku przejrzystości podczas wydawania warunków przyłączenia przez 

operatorów oraz zjawiska "walki" o moce przyłączeniowe przez odbiorców i inwestorów poprzez różne 

działania administracyjne. 

To właśnie brak przejrzystej informacji o planach rozwoju sieci dystrybucyjnych, o przyjmowanych 

założeniach dotyczących rozwoju sieci, zapotrzebowania na moc oraz środkach zaradczych niezbędnych 

do większej integracji instalacji OZE z siecią prowadzi do patologii w planowaniu inwestycji, gdzie nawet 

w procedurze odwoławczej przez Prezesem URE nie można racjonalnie zaplanować, w jakich warunkach 

dany projekt mógłby być przyłączony do sieci, w szczególności czy można zaproponować działania 

zaradcze odpowiadające na kluczowe bariery dotyczące takiego projektu. 

Finalnym skutkiem powyższych zaburzeń procesu przyłączania instalacji OZE do sieci jest nieodwracalna 

deformacja traktowania tych procesów jako dobrze znanych i sprawiedliwych. Angażuje to wszystkie 

zainteresowane podmioty, w tym Prezesa URE, w postępowania sporne w stopniu niewspółmiernym do 

rzeczywistych potrzeb. Powoduje także, że przez długi czas nie są wykorzystywane dostępne krajowe 

zasoby gospodarcze.  

Konieczność zmiany tej praktyki poprzez publikowanie planów rozwoju sieci dystrybucyjnych oraz 

standardowe udostępnianie zarówno założeń do ekspertyzy, jak i ich kompletnych treści, jest oczywista.  
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Jednocześnie tylko przejrzysty, powszechny dostęp do informacji pozwoli na prawidłową analizę 

potencjału i efektywne wdrożenie w przyszłości przez branżę energetyczną takich nowych rozwiązań jak 

„cable pooling”. W razie utrzymywania się stanu obecnego, w szczególności braku zdecydowanych działań 

wyjaśniających ze strony Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa, trudno będzie stworzyć stabilne 

warunki do wdrożenia tego typu rozwiązań. Zgodnie z założeniami branży mają one przyczyniać się do 

optymalnego rozwoju sieci oraz racjonalizacji nakładów na jej rozbudowę. Trwały brak dostępu do 

informacji o warunkach przyłączania instalacji OZE do sieci musi natomiast budzić kolejne wątpliwości i 

będzie ograniczał szanse na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie 

energetycznym.  

5. Brak przejrzystości w identyfikowaniu miejsca przyłączenia instalacji do sieci 

Problem z dostępnością mocy przyłączeniowej oddziałuje na projekty już na etapie poszukiwań gruntu 

pod inwestycję. W przypadku takich operatorów jak PGE Dystrybucja S.A., Tauron Dystrybucja S.A. oraz 

Energa-Operator S.A., dostępne moce przyłączeniowe podawane są dla całej grupy stacji GPZ (110 kV/SN). 

Zdarzały się przypadki, że w danej grupie występowała dostępna moc, a mimo tego inwestor otrzymywał 

decyzję odmowną.  

Pierwszym krokiem ku rozwiązaniu problemu byłyby raporty przedstawiające poziom dostępnych mocy 

przyłączeniowych z podziałem na poszczególne stacje GPZ, co pozwoliłoby na precyzyjniejszy wybór 

lokalizacji inwestycji i miarodajną ocenę prawdopodobieństwa uzyskania warunków przyłączenia. 

Z perspektywy OSD zwiększyłoby to zgodność lokalizacji nowych przyłączeń z zapotrzebowaniem na moc 

w odpowiednich miejscach sieci. 

6. Niedostateczna pewność procesu przyłączenia 

Inwestorzy podnoszą wątpliwości co do przejrzystości organizacyjnej procesu wydawania warunków 

przyłączenia. W sytuacji systemowego niedoboru mocy na potrzeby przyłączeń, kluczowe jest precyzyjne 

ustalenie momentu, w którym dany wnioskodawca zyskuje uprawnienia w zakresie kolejności 

rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia (tzw. zasada kolejkowania wniosków w 

oparciu o datę złożenia kompletnego wniosku o warunki przyłączenia).  Zdarzają się sytuacje, gdy 

inwestorzy otrzymują wezwania do uzupełnienia braków nieistotnych lub oczywistych omyłek pisarskich, 
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w miejsce przyjęcia wniosku do rozpoznania i prowadzenia w niezbędnym zakresie postępowania 

wyjaśniającego. Przykładowo, operatorzy opóźniają przyjęcie wniosku do rozpoznania żądając 

uprzedniego ponumerowania stron wniosku. Zmienia to kolejność rozpatrywania konkurencyjnych 

wniosków w sposób w istocie dowolny, podczas gdy tego typu braki nie mają znaczenia dla ustalenia treści 

i istoty wniosku, ani nie mogą wpływać na ustalenie, czy występują techniczne i ekonomiczne warunki 

przyłączenia danej instalacji OZE. 

 

 

 

 


