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USTAWA Z DNIA 20 MAJA 2021 R. O ZMIANIE

USTAWY – PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ NIEKTÓRYCH

INNYCH USTAW

• zakończenie kilkuletnich prac nad inteligentnym
opomiarowaniem w energetyce

• usprawnienie działania krajowych rynków
energetycznych

• kierunek do transformacji sektora energetycznego, w
oparciu o cyfryzację, inteligentne sieci i inteligentne
liczniki zdalnego odczytu

• umożliwienie bezpiecznego rozwoju OZE w systemie

• zwiększenie elastyczności systemu energetycznego
oraz integracji aktywnych odbiorców
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Z ARCHEOLOGII USTAWY I DZIEJE NOWOŻYTNE

• Pierwszy projekt ustawy został zgłoszony do Wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w maju 2014 r.

• W dniu 17 kwietnia 2018 r. podjęto decyzję o wznowieniu prac nad
projektem ustawy.

• W ówczesnym ME został opracowany nowy projekt ustawy
wprowadzający w Polsce inteligentne opomiarowanie. Projekt ustawy
był przedmiotem konsultacji wewnętrznych a w dniu 23 października
2018 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i
konsultacji społecznych.

• Projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds.
Cyfryzacji w dniu 29 stycznia 2020 r., przez Komitet ds. Europejskich w
dniu 7 lipca 2020 r. w dniu 18 września 2020 r. przez Stały Komitet
Rady Ministrów oraz w dniu 24 listopada 2020 r. przez Radę Ministrów.

• https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=808

• Podczas III czytania (15 kwiecień 2021 r.) 443 Posłów było za, 3 przeciw,
0 wstrzymało się. 13 maja 2021 r. 100 % Senatorów opowiedziało się za
ustawą. 1 czerwca 2021 r. ustawę podpisał Prezydent RP
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ZESPÓŁ DS. WPROWADZENIA W POLSCE 
INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA
• Rozwiązania w obszarze inteligentnego opomiarowania

zawarte w ustawie oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie
systemu pomiarowego oraz procesów rynku energii
wypracowano w ramach Zespołu do spraw wprowadzenia w
Polsce inteligentnego opomiarowania

• Zespół w obecnym składzie i zakresem zadań rozpoczął prace z
początkiem 2019 r.

• W skład Zespołu weszli przedstawiciele URE, GUM, PTPiREE,
PSE S.A., OSDNEE, TOE, KIGEiT oraz Federacji Konsumentów

• Oprócz ww. propozycji rozwiązań, najistotniejszymi zadaniami
było m.in. przesądzenie modelu przedpłaty (system IT
Sprzedawcy a nie liczydło dekrementujące w LZO), sposób
administrowania danymi pomiarowymi (ostatecznie przyjęto
model oddzielnego administrowania) oraz wypracowanie, w
ramach warsztatów CSIRE, Standardów Wymiany Informacji
CSIRE
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• W ramach warsztatów CSIRE kolejnym wyzwaniem jest wypracowanie
nowego modelu sprzedaży rezerwowej dostosowanego do nowej
rzeczywistości na rynku energii elektrycznej

• Zespół będzie zaangażowany w konsultacje projektów rozporządzeń w
sprawie systemu pomiarowego oraz w sprawie procesów rynku energii
oraz opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie infrastruktury
sieci domowej, a także szereg innych zadań w obszarze inteligentnego
opomiarowania jak np. sporządzanie analiz i opinii oraz bieżące
monitorowanie stanu wdrożenia LZO

• Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2021 r. w
sprawie powołania Zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce
inteligentnego opomiarowania (poz. 29) zastąpiło dotychczasowe
Zarządzenie z 2018 r. w związku z przypisaniem działu energia
Ministrowi Klimatu i Środowiska oraz zmiany nazwy właściwego
departamentu na Departament Elektroenergetyki i Gazu. 16.06.2021



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA USTAWY

zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania systemu 
inteligentnego opomiarowania w elektroenergetyce 
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• 80% odbiorców energii wyposażonych w inteligentne 

liczniki do końca 2028 r.

• Dane pomiarowe z inteligentnych liczników 

gromadzone i przetwarzane w Centralnym Systemie 

Informacji Rynku Energii (CSIRE)

• powołanie Operatora Informacji Rynku Energii (Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne) odpowiedzialnego za 

prowadzenie CSIRE



INTELIGENTNE LICZNIKI

Harmonogram wymiany liczników przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych na inteligentne:

2023 r.  - min. 15% odbiorców 

2025 r.  - min. 25 % odbiorców 

2027 r.  - min. 65 % odbiorców 

2028 r.  - min. 80% odbiorców 
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Wyjątkowa szansa na infrastrukturalny rozwój i cyfryzację sieci
elektroenergetycznych, jak również postęp technologiczny i
stworzenie nowych standardów rynku energii w Polsce.

• Obecnie zainstalowanych ok. 2,8 mln liczników zdalnego 
odczytu (wg danych PTPiREE)



INTELIGENTNE LICZNIKI - KORZYŚCI

• Łatwy dostęp odbiorców do dokładnych danych dot. zużycia energii

• Rozliczanie odbiorców według rzeczywistego zużycia energii

• Automatycznie naliczana bonifikata dla odbiorców w przypadku
niewłaściwej jakości czy przerw w dostawach energii elektrycznej

• Pomiar zużycia energii bez konieczności fizycznej obecności
inkasenta

• Łatwiejsze zarządzanie popytem na rynku energii i obniżenie
szczytowego zapotrzebowania niższe koszty działania rynku

• Łatwiejsze kształtowanie i rozwój przez sprzedawców energii
ofert handlowych dostosowanych do potrzeb odbiorców (m.in.
taryfy dynamiczne)

• Impuls do rozwoju gospodarki – szanse dla polskich
producentów liczników
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CSIRE - KORZYŚCI

• szybka zmiana sprzedawcy;

• wzmocnienie pozycji odbiorców końcowych, w tym ułatwienie zainteresowanym odbiorcom
końcowym podjęcia roli prosumentów oraz udziału w programach odpowiedzi odbioru i innych
usługach energetycznych i czerpania z nich korzyści,

• CSIRE w bezpłatny i przystępny sposób udostępni nam informacje o posiadanych umowach i
zużyciu energii, co pozwoli na bieżącą weryfikację tego zużycia i sprawdzanie rozliczeń ze
sprzedawcami, dzięki temu korzystanie z energii będzie efektywniejsze i tańsze;

• ułatwienie dla odbiorców do pozyskania informacji o ofertach i oszczędnościach dostępnych na
konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, szybszej zmiany sprzedawcy;

• wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane, a system CSIRE i zgromadzone tam dane
będą dobrze chronione i udostępniane na przejrzystych zasadach tylko uprawnionym i
wskazanym przez odbiorców podmiotom;

• CSIRE umożliwi dostęp do wydajnego źródła danych prezentowanych w jednolitym standardzie
- skorzystają na tym odbiorcy energii, ponad 450 sprzedawców energii, prawie 200 OSD oraz
dostawcy nowych usług;

• standaryzacja usprawni realizację procesów oraz zarządzania danymi, które będą wynikiem
masowego wdrożenia inteligentnych liczników zdalnego odczytu oraz skutecznego wdrożenia
prac realizowanych na szczeblu Komisji Europejskiej w zakresie dostępu i wymiany informacji
dot. rynku energii.

• bieżąca wymiana informacji obniży koszty i usprawni funkcjonowanie rynku energii w Polsce;

• CSIRE to część bezpiecznego i inteligentnego rynku energii to odpowiedź na potrzeby
przedsiębiorstw i odbiorców indywidualnych oraz możliwość świadczenia nowych usług w
przyszłości;
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ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE DO USTAWY

W sprawie systemu pomiarowego

W sprawie procesów rynku energii

W sprawie infrastruktury sieci domowej

Inne: rejestr magazynów energii elektrycznej, taryfowe,
kwalifikacje, o ograniczeniach, wzory treści gwarancji
bankowych i ubezpieczeniowych, warunki stosowania
zabezpieczeń majątkowych

Zasady zabezpieczające przed profilowaniem osób
fizycznych za pomocą danych pomiarowych uzyskanych w
ramach CSIRE … o mały włos
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PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SYSTEMU

POMIAROWEGO

Struktura aktu prawnego

Rozporządzenie + 4 załączniki:
• Załącznik nr 1 – Minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne dla liczników zdalnego odczytu,
• Załącznik nr 2 – Minimalne wymagania techniczno-

funkcjonalne dla analizatorów jakości energii elektrycznej,
• Załącznik nr 3 – Wymagania dotyczące wskaźników jakości

dostawy energii elektrycznej,
• Załącznik nr 4 – Sposób wyznaczenia wskaźników

niezawodności komunikacji „Wp/Wr” w systemie pomiarowym.

Projekt rozporządzenia będzie podlegał tzw. notyfikacji technicznej, czyli
procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
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NAJISTOTNIEJSZE ROZWIĄZANIA W PROJEKCIE

• Pierwszy akt prawny regulujący w sposób kompleksowym i porządkującym zagadnienia
pomiaru energii elektrycznej

• Projekt rozporządzenia został wypracowany w ramach Zespołu ds. wprowadzenia w
Polsce inteligentnego opomiarowania i jest rezultatem ponad rocznych prac.

• Określa m.in. wymagania techniczne i funkcjonalne jakie powinien spełniać system
pomiarowy oraz układy pomiarowe, standardy komunikacji pomiędzy licznikiem
zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu, sposób funkcjonowania liczników
zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób wyznaczania wskaźników
skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym, a także zastępczych i
skorygowanych danych pomiarowych

• Pilne procedowanie projektu rozporządzenia jest podyktowane koniecznością instalacji
liczników zdalnego odczytu (LZO) zgodnie z ustawowym harmonogramem, do którego
realizacji niezbędne jest posiadanie przez OSD wiedzy na temat szczegółowych
wymagań stawianych tym licznikom przy organizowaniu przetargów

• Wprowadzane regulacje prawne mają przyczynić się m.in. do: ułatwiania odbiorcom
końcowym aktywnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, w tym łatwiejszego
uzyskiwania informacji o ofertach i oszczędnościach dostępnych na konkurencyjnym
rynku energii elektrycznej, łatwiejszej zmiany sprzedawcy, a przede wszystkim poprzez
regularne podawanie dokładnych informacji o rozliczeniach na podstawie rzeczywistego
zużycia energii elektrycznej oraz dokładnych informacji zwrotnych o ich zużyciu energii
elektrycznej lub jej wytwarzaniu, przekazywanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego
oraz optymalizacji kosztów wdrożenia oraz rozwoju i eksploatacji infrastruktury
inteligentnego opomiarowania, a także lepszej obserwowalności sieci
elektroenergetycznej;
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SZCZEGÓŁOWE

Model przedpłaty jako wzór wypracowania konsensusu i rozwiązań
prawnych:

• Przyjęte rozwiązanie funkcjonalne zobowiązuje sprzedawców do
przechowywania informacji o wysokości salda dekrementującego i
przekazywania do OSD, za pośrednictwem CSIRE, polecenia załączenia
lub wyłączenia elementu wykonawczego licznika zdalnego odczytu

• Przesłanką do zastosowania takiego podejścia były dotychczasowe
doświadczenia w zakresie dostępności liczników energii elektrycznej
wyposażonych w funkcjonalność liczydła dekrementującego, a także
fakt, że przedpłatowa forma rozliczeń nie jest powszechnie
wykorzystywana przez odbiorców energii elektrycznej w Polsce, jak
również kwestia kosztów

• Osiągnięcie takich wniosków było możliwe po przeprowadzeniu
szczegółowych analiz w oparciu dane zebrane z rynku (PTPiREE, TOE,
MKiŚ)

• Dwie ścieżki: Odbiorca będzie mógł wystąpić o zmianę trybu działania
LZO na przedpłatowy albo o instalację licznika przedpłatowego.
Instalacja LZO będzie jednocześnie wypełnieniem żądania odbiorcy
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ZAGADNIENIA PROBLEMOWE

- DO JAKICH LZO STOSUJE SIĘ ROZPORZĄDZENIE

kwestia spełniania przez LZO wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie systemu
pomiarowego a obowiązek ich instalacji określony w art. 11t ust. 1 i 2 to dwie różne kwestie

Art. 11t ust. 11 stanowi o tym, że licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11x ust. 2 i nie nawiązuje do obowiązku z art. 11t ust. 1 – 3

Norma z art. 11t ust. 11 jest doszczegółowiona w ust. 14 stanowiącym o tym, że OSD są obowiązani
dostosować użytkowane przed dniem 4 lipca 2019 r. systemy zdalnego odczytu oraz liczniki zdalnego
odczytu do wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust.
2, w terminie do dnia 4 lipca 2031 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę
2003/55/WE:

6. Zawarte w niniejszej dyrektywie przepisy dotyczące inteligentnego systemu opomiarowania mają
zastosowanie do przyszłych instalacji oraz do instalacji zastępujących starsze inteligentne liczniki.
Inteligentne systemy opomiarowania, które są już zainstalowane lub w przypadku których
„rozpoczęcie prac” miało miejsce przed dniem 4 lipca 2019 r., mogą być nadal użytkowane przez
cały okres użytkowania, jednak w przypadku inteligentnych systemów opomiarowania, które nie
spełniają wymogów art. 20 i załącznika II, nie mogą one być nadal użytkowane po dniu 5
lipca 2031 r.

Na potrzeby niniejszego ustępu „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych
związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi
wcześniej. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i
wykonywanie wstępnych studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W przypadku
przejęć „rozpoczęcie prac” stanowi moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym
zakładem.
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C.D. - KONKLUZJA

należy zaliczyć do wypełnienia obowiązku określonego w
art. 11t ust. 1 - 3 obecnie użytkowane LZO nawet gdy nie
spełniają one wymagań określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11x ust. 2 – dowód - osobno
sankcjonowane jest nieinstalowanie z nieuzasadnionych
powodów LZO zgodnie z harmonogramem ustawowym a
osobno niedostosowanie użytkowanych przed dniem 4
lipca 2019 r. systemów zdalnego odczytu oraz LZO do
wymagań określonych w ustawie oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 11x ust. 2, w terminie
określonym w art. 11t ust. 14

I to koniec dobrych wiadomości…
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C.D. - KONKLUZJA

Z literalnego brzmienia art. 11t ust. 14, wynika, że liczniki oddane do
użytkowania w i po dniu 4 lipca 2019 r. powinny spełniać wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11x ust. 2

Biorąc jednak pod uwagę zakaz retroaktywności prawa oraz wyraźne
odwołanie do przepisów rozporządzenia, obowiązek ten de facto będzie
odnosił się od chwili wejścia w życie rozporządzenia

Kwestią problemową mogą być tutaj aktualne postepowania przetargowe
na zamówienie liczników zdalnego odczytu. Zasady przyzwoitej legislacji w
takim przypadku wskazywałyby na konieczność wprowadzenia
odpowiedniego vacatio legis

Z drugiej strony, wprowadzenie takiego okresu przejściowego mogłoby
narazić Polskę na zarzut niewłaściwej implementacji przepisów Prawa UE,
a na pewno w przypadku gdyby oddane do użytku w i po dniu 4 lipca 2019
r. liczniki zdalnego odczytu nie spełniały wymagań ww. dyrektywy

Bez wątpienia, wprowadzenie okresu przejściowego skutkowałoby tym, że
przepisy ww. ustawy pozostawałyby w sprzeczności z przepisami
rozporządzenia. Stosując zaś zasadę hierarchii źródeł prawa,
pierwszeństwo miałaby ustawa
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WINNI

• Opóźnienie w implementacji dyrektywy 2019/944

• Zbyt restrykcyjna implementacja art. 19 ust. 6 tej
dyrektywy

W idealnym świecie rozporządzenie w sprawie systemu
pomiarowego powinno wejść w życie 2 lata temu

Może jednak…

Powołując się na zasady dobrej legislacji w powiazaniu z
zasadą zakazu retroaktywności będzie możliwy do
wypracowania kompromis podczas uzgodnień
międzyresortowych i Komisji Prawniczej
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STOSUNEK DO ROZPORZĄDZENIA SYSTEMOWEGO

Ze względu na zasadę zakazu powielania regulacji w dwóch
odrębnych aktach prawnych z chwilą wejścia w życie
rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego powinno zostać
uchylone rozporządzenie systemowe w zakresie układów i
systemów pomiarowych (przede wszystkim załącznik I pkt 5 i 6)

Ale…

Przepisami jednego rozporządzenia nie można uchylać przepisów
innego rozporządzenia

Więc…

Wymaga to skoordynowania prac w DELG MKiŚ

W razie czego…

Lex posterior derogat legi priori
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I CO DALEJ

Zrealizowane kamienie milowe: opracowanie projektu rozporządzenia,
przeprowadzenie uzgodnień wewnętrznych, akceptacja przez DP i
Kierownictwo MKiŚ

Do zrealizowania: Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne,
Komisja Prawnicza, Notyfikacja Techniczna, Porozumienie*…

*Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z KPRM § 120 ust. 3
Zasad techniki prawodawczej: Jeżeli rozporządzenie jest wydawane
wspólnie albo w porozumieniu z innym organem, za datę rozporządzenia
przyjmuje się datę jego podpisania przez organ współuczestniczący w
wydaniu tego rozporządzenia; organ współuczestniczący w wydaniu
rozporządzenia podpisuje je w drugiej kolejności.

Przewidywany termin wejścia w życie zgodnie z harmonogramem
zaakceptowanym przez KierownictwoMKiŚ – koniec 2021 r.
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Dziękuję za uwagę
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