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Bonifikaty za nie dotrzymanie paramentów
jakościowych energii elektrycznej i standardów
jakościowych obsługi odbiorców

Postanowienia określające wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów
jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców a także
odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, stosownie do postanowień z
art. 5 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, powinna określać umowa sprzedaży,
umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa
zawierająca postanowienia umowy sprzedaży  i umowy oświadczenie usług przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej.

Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz standardy jakościowe obsługi odbiorców
określają szczegółowo postanowienia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) - zwane dalej
rozporządzeniem systemowym link do rozporządzenia .

Natomiast sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie ww. parametrów i standardów
jakościowych obsługi odbiorców regulują postanowienia rozporządzenia Ministra Energii z
dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503), zwanego dalej
rozporządzeniem taryfowym, jak również zatwierdzane przez Prezesa URE taryfy dla energii
elektrycznej.

Informacji na temat zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf dla energii elektrycznej odbiorca
powinien zasięgnąć przede wszystkim w przedsiębiorstwie energetycznym.

Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów
jakościowych energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach odbiorcom
przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Przedsiębiorstwo
energetyczne udziela odbiorcom bonifikat, w terminie 30 dni od:

ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych1.
obsługi odbiorców;

dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu niedotrzymania2.
parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w odrębnych
przepisach, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej określających dopuszczalne czasy przerwy w dostarczaniu energii
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elektrycznej;

ostatniego dnia, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw3.
w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w odrębnych przepisach lub
umowach, dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV;

dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu przekroczenia4.
dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w
odrębnych przepisach lub umowach, dla odbiorców przyłączonych do sieci o
napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 4, dla innych odbiorców niż5.
odbiorca, który złożył wniosek, zasilanych z tego samego miejsca dostarczania co
odbiorca, który złożył wniosek, dla których również potwierdzono przekroczenie
czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne, z którym odbiorca zawarł umowę przesyłania lub
dystrybucji albo umowę kompleksową, zamieszcza na fakturze informację o dopuszczalnym
czasie przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo energetyczne, z którym odbiorca zawarł umowę przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej albo umowę kompleksową, uwzględnia udzieloną bonifikatę
w rozliczeniach za najbliższy okres rozliczeniowy.

 

    Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych energii i przekroczenie
dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii

Zgodnie z § 40 rozporządzenia taryfowego, za niedotrzymanie, określonych w odrębnych
przepisach, dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia od napięcia znamionowego
oblicza się bonifikatę, oznaczoną symbolem „WUT”, [w zł]:

jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnych wartości granicznych nie1.
przekracza 10%, odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie doby, w wysokości
obliczonej według wzoru:

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ΔU - wartość odchylenia napięcia od określonych w odrębnych przepisach
dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia



znamionowego [w %],

AT - ilość energii elektrycznej dostarczoną odbiorcy w okresie doby [w jednostkach
energii],

CT - cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia od określonych w
odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od
napięcia znamionowego [w zł za jednostkę energii];

jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnych wartości granicznych2.
przekracza 10%, odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie doby, w łącznej
wysokości obliczonej według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

AT - ilość energii elektrycznej dostarczoną odbiorcy w okresie doby [w
jednostkach energii],

CT - cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia od określonych
w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia
od napięcia znamionowego [w zł za jednostkę energii],

brT - ustaloną w taryfie bonifikatę za niedotrzymanie poziomu napięcia w zakresie
określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych
odchyleń napięcia od napięcia znamionowego w okresie doby [w zł za godzinę],

tT - łączny czas niedotrzymania poziomu napięcia w zakresie określonych w
odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia
od napięcia znamionowego w okresie doby [w godzinach].

W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jakościowe energii
elektrycznej, a układ pomiarowo-rozliczeniowy uniemożliwia określenie ilości
energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilość tej energii ustala się na podstawie
poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego
dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w których
parametry jakościowe energii elektrycznej nie zostały dotrzymane, do całkowitej
liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

Stosownie do treści § 41 rozporządzenia taryfowego, za każdą niedostarczoną jednostkę
energii elektrycznej odbiorcy końcowemu:



1) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje
bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w
dostarczaniu tej energii;

2) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o których mowa w pkt 1, przysługuje
bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art.
23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej
energii.

Przy czym, ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce
przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu
poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w
umowie lub odrębnych przepisach.

 

 Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców

Zgodnie z § 42 rozporządzenia taryfowego, w przypadku niedotrzymania przez
przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, o ile umowa
sprzedaży energii elektrycznej lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej albo umowa kompleksowa nie stanowią inaczej, odbiorcom przysługują
bonifikaty w następującej wysokości:

za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy - w wysokości 1/501.
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii2.
elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci - w wysokości 1/15
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za odmowę udzielenia odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym3.
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu
awarii sieci - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za niepowiadomienie, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i4.
czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogłoszeń
prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny
sposób przyjęty na danym terenie, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1;

za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiadomień pisemnych,5.
telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej, co



najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV - w wysokości 1/10 wynagrodzenia, o którym

mowa w pkt 1; TrTTTUT tbCAW

za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,6.
odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o
zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych
parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią - w wysokości 1/15
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem,7.
odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV o
konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania - w
wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem,8.
odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o
konieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego,
podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci -
w wysokości 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za nieuzasadnioną odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci w9.
celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac
w obszarze oddziaływania tej sieci - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1;

za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz10.
aktualnych taryf - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji11.
odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki -
w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania12.
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego terminu
laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego, za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt 1;

za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu13.
pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wyniku badania laboratoryjnego - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt 1.
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