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przez przedsiębiorstwa tzw. energetyki przemysłowej

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie
równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, na
zasadach i w zakresie określonych w ustawie. Świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług, o której mowa
między innymi w art. 5 ust. 1 ustawy. Obowiązek zawarcia umowy o świadczenie usług
dystrybucji dotyczy przedsiębiorstwa sieciowego, które może lecz nie musi być operatorem
systemu dystrybucyjnego. Jeżeli przedsiębiorstwo sieciowe odmówi zawarcia umowy o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, jest ono obowiązane niezwłocznie pisemnie
powiadomić Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając uzasadnienie odmowy (art. 4g
ust. 1 ustawy). Ponadto, w myśl art. 8 ust. 1, ustawodawca zapewnił możliwość wystąpienia do
Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu, dotyczącego m.in. odmowy zawarcia umowy o świadczenie
usługi przesyłania lub dystrybucji.
W myśl zapisów § 13 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr
93, poz. 623 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”, przedsiębiorstwo
energetyczne świadczące usługę dystrybucji energii elektrycznej opracowuje i wdraża
procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia
systemowego przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługę przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe.

Wymienione powyżej obowiązki dotyczą działalności regulowanej przedsiębiorstwa
energetycznego tj. związanej z dystrybucją energii elektrycznej. Natomiast brak obowiązku
rozdzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją, w związku z art. 9d ustawy, nie
zwalnia z obowiązku realizowania zadań, o których mowa powyżej.
Dla przedsiębiorstw tzw. „energetyki przemysłowej” istnieją przynajmniej dwa rozwiązania
dot. realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne i rozporządzenia
systemowego.
1. Biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawa, przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej
powinny opracować i wprowadzić zasady, procedury i warunki bilansowania systemu
dystrybucyjnego oraz realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez podmioty
przyłączone
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przedsiębiorstwa. Zatem przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej powinno opracować
wewnętrzną instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, przy czym w odróżnieniu od
operatora systemu dystrybucyjnego zasady te nie są zatwierdzane przez Prezesa URE przed ich
wejściem w życie. Instrukcja powinna określać w szczególności: zasady wyznaczania,
przekazywania i udostępniania danych pomiarowych, procedury zmiany sprzedawcy przez
odbiorców, wymagania dla układów pomiarowo rozliczeniowych, podmioty i warunki
bilansowania w systemie dystrybucyjnym, procedury powiadamiania o umowach sprzedaży
energii elektrycznej i weryfikacji powiadomień oraz wymiany informacji w tym zakresie oraz
tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Drugim rozwiązaniem jest podpisanie przez przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej
umowy na „operatorstwo” z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci to
przedsiębiorstwo jest przyłączone. Z informacji przekazywanych do Urzędu Regulacji
Energetyki wynika, że istnieją już umowy międzyoperatorskie, gdzie np. jeden z operatorów jest
byłym przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej. W takim przypadku strony ustalają
warunki współpracy. Na postawie tej umowy przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej może
przekazać część obowiązków operatorowi sytemu dystrybucyjnego, który stosuje warunki
bilansowania systemu, w tym procedury zmiany sprzedawcy określone w IRiESD w części
dotyczącej bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi,
zatwierdzonej przez Prezesa URE. Niemniej jednak, ze względów technicznych, rozwiązanie to
nie zwalnia przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej z wykonywania obowiązków
dotyczących pozyskiwania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych jako operator
pomiarów na terenie swojej sieci dystrybucyjnej.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie określają w jaki sposób przedsiębiorstwa
energetyki przemysłowej mają się wywiązać ze swoich obowiązków. Istnieją przynajmniej dwa

rozwiązania opisane powyżej. Natomiast sposób rozwiązania powinien należeć do samego
przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej.
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