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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania 
godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (projekt z dnia 12.01.2022 r.) 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

Uwagi szczegółowe 

1 Rozdział 2 

§ 4. 1. 

Proponujemy usunięcie § 4. 1 

Proponujemy usunięcie § 4. 1, ponieważ płatnik opłaty 

mocowej przekazuje informacje o opłacie mocowej w 

trybie raz na miesiąc zgodnie z § 2. Wprowadzanie 

przekazywania informacji o sumie środków z tytułu opłaty 

mocowej w trybie rocznym jest zbędne i powoduje 

niepotrzeby obowiązek po stronie OSD. 

2 Rozdział 2 

§ 4. 2. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej, przyłączone do sieci 

dystrybucyjnej oraz przedsiębiorstwo energetyczne 

wytwarzające energię elektryczną, przyłączone do sieci 

przesyłowej, nie będące płatnikiem opłaty mocowej 

wskazanym w ust. 1, w terminie do 30 czerwca każdego 

roku przekazuje operatorowi, w zakresie odbiorców 

przyłączonych bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub 

sieci tego przedsiębiorstwa, informację o sumie 

środków, obliczanej z uwzględnieniem § 7, z tytułu 

opłaty mocowej w poszczególnych kwartałach roku 

poprzedzającego rok przekazywania informacji, w tym 

informacje obejmujące wolumen energii elektrycznej 

pobranej z sieci w godzinach opublikowanych zgodnie z 

Zmiana porządkowa - czerwiec ma dni 30 a nie 31. 
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art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy przez odbiorców końcowych, 

w podziale na grupy, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy. 

3 Rozdział 2 

§ 5. 

§ 5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem 

opłaty mocowej, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz 

przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię 

elektryczną, przyłączone do sieci dystrybucyjnej, w 

terminie do 30 czerwca każdego roku przekazuje 

płatnikowi opłaty mocowej, o którym mowa w § 4 ust. 

1, w zakresie odbiorców przyłączonych bezpośrednio do 

urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa, 

informację o sumie środków, obliczanej z 

uwzględnieniem § 7, z tytułu opłaty mocowej w 

poszczególnych kwartałach roku poprzedzającego rok 

przekazywania informacji, w tym informacje obejmujące 

wolumen energii elektrycznej pobranej z urządzeń, 

instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa 

energetycznego w godzinach opublikowanych zgodnie z 

art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy przez odbiorców końcowych, 

w podziale na grupy o których mowa w art. 70a ustawy. 

Zmiana porządkowa - czerwiec ma dni 30 a nie 31. 

4 Rozdział 2 

§ 6. 

Przepis wymaga doprecyzowania. Przepis ten może rodzić problemy 

interpretacyjne/rozliczeniowe i wymaga doprecyzowania. 

Proponujemy, aby Przedsiębiorstwo energetyczne, o 

którym mowa w § 3 i 5, przyłączone do sieci 

dystrybucyjnej więcej niż jednego płatnika opłaty 

mocowej, przekazywał informacje zgodne ze stanem 

faktycznym, tj. do każdego OSD. 
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Alternatywnie, ten drugi OSD (o mniejszej liczbie 

odbiorców końcowych) powinien dostać potwierdzenie 

takiej operacji w formie oświadczenia tego 

przedsiębiorstwa aby nie naliczać mu opłaty mocowej. 

5 Rozdział 2 

§ 7 

§ 7. Wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3, wyznaczany jest 

na podstawie wskazań licznika zdalnego odczytu, lub 

innego licznika umożliwiającego pomiar zużycia energii 

w wybranych godzinach doby przypadających na 

szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na 

potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od 

odbiorców końcowych, a w przypadku awarii takiego 

licznika - według standardowego profilu zużycia energii 

elektrycznej, opracowanego zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 

9a lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.2)), 

oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej w 

okresie rozliczeniowym lub zgodnie z zasadami 

określonymi w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 

tej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.2)). 

Proponowana treść powoduje wątpliwość czy dla 

wszystkich odbiorców (w tym z grup taryfowych A, B czy 

C2x) mają obowiązywać profile standardowe. Zgodnie z 

dotychczasowymi zasadami, profile standardowe są 

tworzone głównie dla gospodarstw domowych i małych 

odbiorców. Proponujemy w przypadku awarii licznika 

odwołanie do zasad wynikających z IRiESD. 

6 Rozdział 5 

§ 13. 

§ 13. Operator oraz płatnik opłaty mocowej, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 

każdego roku, w którym wyznaczana jest stawka opłaty 

mocowej, przedstawiają Prezesowi URE zagregowane 

informacje pozyskane od odbiorców przyłączonych 

bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci tego 

przedsiębiorstwa oraz informacje pozyskane zgodnie z 

§ 4 ust. 2 i § 5, dotyczące ilości energii elektrycznej 

Proponujemy wydłużenie (np. o miesiąc, ewentualnie 14 

dni) terminu przekazania danych przez płatników i 

operatora do URE, aby w jakich sposób zgrać ten termin z 

danymi przekazywanymi przez płatników do operatora, 

który przypada na 31 lipca. Obecna propozycja oznacza, 

że w tym samym terminie dane mają trafiać od płatnika 

zarówno do operatora jak i URE. Nie mówiąc już o tym, że 

operator otrzymując dane od płatnika ma je jednocześnie 
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pobranej w okresach kwalifikacji roku poprzedzającego 

rok ustalania stawek opłaty mocowej z urządzeń, 

instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa 

energetycznego w godzinach opublikowanych zgodnie z 

art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy, przez odbiorców końcowych 

w podziale na grupy, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy. 

 

nie mając czasu na sprawdzenie przekazywać również do 

URE? 

7 Rozdział 6 

§ 13. 

Proponujemy usunięcie. Rozdział 6, Przepisy epizodyczne – naszym zdaniem nie 

ma konieczności / zasadności ich wprowadzenia mając na 

uwadze wcześniejsze Rozdziały (szczególnie Rozdział 2).  
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