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Garść przydatnych pojęć:
 odbiorca energii elektrycznej ‐ każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię na

podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek,
 odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – odbiorca końcowy

dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w
gospodarstwie domowym

 wytwarzanie energii elektrycznej – produkcja energii w procesie energetycznym,
 przesyłanie energii elektrycznej – transport energii elektrycznej sieciami

przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych,
 dystrybucja energii elektrycznej – transport energii elektrycznej sieciami

dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,
 obrót energią elektryczną – działalność gospodarcza polegająca na handlu

hurtowym albo detalicznym energią elektryczną,
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W wyniku zmian w przepisach prawa z dniem 1 lipca 2007r. operatorzy
systemów dystrybucyjnych będący w strukturze przedsiębiorstwa
zintegrowanego pionowo powinni pozostawać pod względem formy prawnej
i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależni od innych działalności
niezwiązanych z dystrybucją energii elektrycznej.
Zatem od 1 lipca 2007r. operatorzy ci (dystrybutorzy energii) nie mogą
prowadzić innych rodzajów działalności koncesjonowanej, poza działalnością
związaną z dystrybucją energii elektrycznej.

Obrazując sytuację na lokalnym rynku energii elektrycznej po 1 lipca 2007r.
należy wskazać na następujące przedsiębiorstwa energetyczne, które wówczas
uczestniczyły w procesie zaopatrzenia w energię elektryczną jej odbiorców.

 Vattenfall Distribution Poland S.A.
 Vattenfall Sales Poland Sp. z o. o.
 Enion S.A.
 Enion Energia Sp. z o.o.

w odniesieniu do energii elektrycznej przedsiębiorstwo
zintegrowane pionowo jest to przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
oraz wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej.



 Vattenfall Distribution Poland S.A.,

 Enion S.A.

A	jak	to	wygląda	dzisiaj	w	woj.	śląskim	w	zakresie	
dystrybucji	energii	elektrycznej

Dystrybucję energii elektrycznej po 1 lipca 2007r.
wykonywały:

Obecnie działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wykonuje
TAURON Dystrybucja S.A. i w ramach tej działalności m.in.:

 ‐ przyłącza przyszłych odbiorców do sieci,

 ‐ utrzymuje zdolność infrastruktury elektroenergetycznej do realizacji
zaopatrzenia w energię elektryczną,

 ‐ buduje i rozbudowuje sieć dystrybucyjną,

 ‐ świadczy usługi dystrybucji (dostarcza energię elektryczną),

 ‐ fizycznie wstrzymuje dostawy energii elektrycznej odbiorcom,

 ‐ przeprowadza kontrolę u odbiorcy np. układów pomiarowo –
rozliczeniowych,  dotrzymania zawartych umów.



A	co	z	obrotem	energią	elektryczną	w	woj.	śląskim

Obrotem energią elektryczną po 1 lipca 2007r. zajmowały się:

 Vattenfall Sales Poland Sp. z o. o.,

 Enion Energia Sp. z o.o.

A obecnie obrotem energią elektryczną zajmują sięw szczególności:
TAURON Sprzedaż Sp. z o. o.,
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.,
które w ramach tej działalności m.in.:
‐ sprzedają energię elektryczną na podstawie zawartych umów sprzedaży, 

bądź umów kompleksowych,

‐ świadczą usługę kompleksową,

‐ pełnią rolę  sprzedawców z urzędu dla odbiorców energii elektrycznej w 
gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy,

‐mogą zlecić wstrzymanie dostaw energii elektrycznej odbiorcom,

‐wystawiają faktury za dystrybucję i obrót energią el. lub tylko za obrót.

usługa kompleksowa w zakresie energii
elektrycznej jest to usługa świadczona na
podstawie umowy zawierającej postanowienia
umowy sprzedaży i umowy o świadczenie
usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Sprzedawca z urzędu energii elektrycznej to
przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na
obrót energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe
odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.



Sprzedawca z urzędu
towaru

energii elektrycznej

Sprzedawca 
energii

TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o. lub 

TAURON Sprzedaż 
GZE Sp. z o.o.

Operator systemu 
dystrybucyjnego

TAURON 
Dystrybucja S.A.

usługodawca 
w zakresie transportu 
energii elektrycznej
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Czyli	kogo	odbiorca	w	gospodarstwie	domowym	
zauważa,	a	kogo	tak	naprawdę	powinien	dostrzegać

Sprzedawca 
energii z urzędu

TAURON Sprzedaż 
Sp. z o.o. lub 

TAURON Sprzedaż 
GZE Sp. z o.o.

Operator systemu 
dystrybucyjnego

TAURON 
Dystrybucja S.A.

Sprzedawca

energii z wyboru
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Sprzedawca

energii z wyboru
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Sprzedawca

energii z wyboru
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Na określonym terenie działa jeden operator systemu 
dystrybucyjnego (OSD) oraz wielu sprzedawców, od których 
można kupować energię.

Sprzedawca

energii z wyboru
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Prezes	Urzędu	Regulacji	Energetyki:
•centralny organ administracji rządowej powołany na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji,
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Al. Jerozolimskie 181, 02‐222 Warszawa

www.ure.gov.pl

Adres: ul. Sokolska 65, 40‐087 Katowice
Dyrektor: Marek Miśkiewicz
tel.: 32‐793‐88‐01  
fax: 32‐441‐62‐88
e‐mail: katowice@ure.gov.pl

•wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Regulacji Energetyki (Departamenty, Biura i Oddziały URE),

•kompetencje Prezesa URE wynikają w szczególności z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, wśród
których z perspektywy dzisiejszego spotkania wskazać należy przede wszystkim na rozstrzyganie spraw
spornych w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz zatwierdzanie
i kontrolowanie stosowania taryf energii elektrycznej.

•reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa,
zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii,

Na stronie internetowej odnaleźć można m.in. Poradnik odbiorcy,
zawierający szereg ciekawych kompleksowych opracowań dotyczących
różnych zagadnień z dziedziny energetyki oraz prezentujących prawa i
obowiązki stron w procesie zaopatrzenia w energię elektryczną.



Serdecznie
dziękuję za uwagę
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