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Szanowni Państwo,

od kilku lat obserwujemy coraz bardziej dynamiczny roz-
wój fotowoltaiki w naszym kraju. Na własną instalację 
decyduje się coraz więcej osób, a popularność korzystania 
z energii słonecznej nieustannie rośnie.

Na koniec sierpnia br. łączna liczba mikroinstalacji wy-
nosiła 1 162 270 i od stycznia 2019 roku wzrosła ponad 
21-krotnie. Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych 
przez OSD od początku 2019 r. odnotowała 25-krotny 
wzrost, dochodząc do blisko 9 GW.

Tak dynamiczny przyrost liczby oraz mocy instalacji 
fotowoltaicznych ma także duże przełożenie na współ-
pracę tych źródeł energii z siecią. Jak wskazują autorzy 
artykułu o mikroinstalacjach, „W większości przypadków 
mikroinstalacje, jako źródła energii, zazwyczaj przyłącza-
ne do sieci niskiego napięcia (230/400 V), współpracują 
z taką siecią bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na 
parametry jakościowe dystrybuowanej energii elektrycz-
nej. Jednakże, przy pewnych uwarunkowaniach, mogą 
występować problemy wynikające z obecności w sieci ni-
skiego napięcia rozproszonych źródeł energii elektrycznej. 
Wpływające do Urzędu Regulacji Energetyki liczne skargi 
prosumentów pokazują, że występują obszary sieci ni-
skiego napięcia, w których mikroinstalacje nie są w stanie 
działać zgodnie z oczekiwaniami ich właścicieli.”. 

W artykule w interesujący i czytelny sposób przedsta-
wiono najważniejsze informacje dotyczące mikroinstala-
cji: podstawowe definicje, regulacje prawne, rozwiązania 
techniczne mające na celu wyeliminowanie bądź zmini-

malizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłą-
czeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroin-
stalacji, czy też rozwiązania instalacji fotowoltaicznych 
wyposażonych w magazyny energii.

Drugi artykuł opublikowany w najnowszym nume-
rze Biuletynu przybliża programy bezzwrotnych dofi-
nansowań mających na celu współfinansowanie przed-
sięwzięć służących poprawie efektywności energetycz-
nej u odbiorców końcowych. Programy te obejmują 
tylko przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz wymianę 
urządzeń lub instalacji grzewczych na takie, które cha-
rakteryzują się wyższą klasą efektywności energetycz-
nej. Autorka rozszyfrowuje pojęcia wartości referencyj-
nej oszczędności energii finalnej oraz dopuszczalnego 
poziomu dofinansowania przedsięwzięć realizowanych 
w programie. Podaje także, co powinien zawierać re-
gulamin programu, który każdy podmiot zamierzający 
wziąć udział w programie, zobowiązany jest przekazać 
Prezesowi URE. Opracowanie zawiera też krótkie pod-
sumowanie regulaminów programów bezzwrotnych 
dofinansowań przedłożonych w ubiegłym roku przez 
podmioty oferujące wsparcie.

Zachęcamy także do zapoznania się z istotnymi dla 
rynku informacjami Prezesa URE oraz częścią tabelarycz-
ną poświęconą operatorom systemów elektroenergetycz-
nych i gazowych.

Miłej lektury.

Wydział ds. Komunikacji Społecznej DSK 
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W ostatnich latach można zaobserwować dy-
namiczny wzrost liczby mikroinstalacji przy-
łączanych do sieci dystrybucyjnych. Szybki 
rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce 
z jednej strony skutkuje zwiększaniem bez-
pieczeństwa energetycznego, ograniczaniem 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawą 
jakości powietrza, a z drugiej ‒ rodzi ryzyko 
występowania problemów współpracy tych 
źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. 

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesy-
łu i Rozdziału Energii Elektrycznej (dalej: 
„PTPiREE”) wynika, że liczba mikroinsta-
lacji od początku 2019 r. do końca sierp-

nia 2022 r. uległa ponad 21-krotnemu wzrostowi 
(o 2044%), przy jednoczesnym ponad 25-krotnym 
wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. 
W II kwartale 2022 r. Operatorzy Systemu Dystry-
bucyjnego (dalej: „OSD”) przyłączyli do swoich sieci 
ponad 114 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej 
mocy ponad 1014 MW. Na koniec sierpnia 2022 r., 
liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej OSD, wyniosła łącznie blisko 
1,2 miliona, a ich moc ponad 8,7 GW1).

 1) Mikroinstalacje w Polsce ‒ stan na 31 maja 2022 r. Dane 
dotyczą OSD zrzeszonych w PTPiREE (http://www.ptpiree.pl/

Dynamiczny przyrost liczby oraz sumarycz-
nej mocy instalacji fotowoltaicznych, bez wąt-
pienia wpływa na współpracę tych źródeł ener-
gii z siecią. W większości przypadków mikroin-
stalacje, jako źródła energii, zazwyczaj przyłą-
czane do sieci niskiego napięcia (230/400 V), 
współpracują z taką siecią bez zakłóceń i bez 
negatywnego wpływu na parametry jakościo-
we dystrybuowanej energii elektrycznej. Jed-

energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje-
-w-polsce).

nakże, przy pewnych uwarunkowaniach, mogą 
występować problemy wynikające z obecności 
w sieci niskiego napięcia rozproszonych źródeł 
energii elektrycznej. Wpływające do Urzędu 
Regulacji Energetyki liczne skargi prosumen-
tów pokazują, że występują obszary sieci ni-
skiego napięcia, w których mikroinstalacje nie 
są w stanie działać zgodnie z oczekiwaniami 
ich właścicieli.

Badania przeprowadzone przez PTPiREE ujaw-
niły, że ryzyko występowania problemów ze współ-
pracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna ‒ dlaczego się wyłącza i nie produkuje
energii elektrycznej?

Rysunek 1. Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD 

Źródło: PTPiREE.
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wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego 
występowania następujących warunków:
• dużej liczby i sumarycznej mocy mikroinstalacji 

w obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nN,
• dużej odległości mikroinstalacji od stacji zasila-

jącej SN/nN,
• dużej impedancji linii (małe przekroje przewo-

dów, długie odcinki obwodów),
• niewielkiego zapotrzebowania na energię 

w okresach największej zdolności wytwórczej 
(godziny największego nasłonecznienia),

• rozbudowie istniejącej mikroinstalacji przez 
jego właściciela bez poinformowania OSD2).
Zacznijmy jednak od początku.

Prosument, czyli kto?

Najogólniej rzecz ujmując, prosument to pod-
miot, który produkuje energię elektryczną w mikro- 

 2) Op. cit.

instalacji i zużywa ją na własne potrzeby3). Prosu-
mentem może zostać przede wszystkim odbiorca 
w gospodarstwie domowym, ale także ‒ pod pew-
nymi warunkami ‒ mogą nim być np. wspólnoty 
mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Mikroinstalacja, co to takiego?

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źró-
dła energii o łącznej mocy zainstalowanej elek-
trycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do 
sieci elektroenergetycznej o napięciu znamiono-
wym niższym niż 110 kV4).

 3) Definicja legalna prosumenta energii odnawialnej  za-
warta jest w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 
z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją, prosument energii odna-
wialnej oznacza odbiorcę końcowego wytwarzającego energię 
elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na wła-
sne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przy-
padku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to 
przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określo-
nej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 459 i 830).
 4) Definicja legalna mikroinstalacji zawarta jest w art. 2 
pkt 19 ustawy o OZE. I tak, mikroinstalacja oznacza instalację 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elek-
troenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 
albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 
150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest 
nie większa niż 50 kW.

Rysunek 2. Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD [MW]

Źródło: PTPiREE.
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Fotowoltaika, czyli co?

Najprościej fotowoltaika (w skrócie „PV”, z ang. 
„Photovoltaics”) to odnawialne źródło energii, które 
przetwarza światło słoneczne w energię elektrycz-
ną. Fotowoltaika składa się z paneli fotowoltaicz-
nych, inwertera (falownika) 
oraz elementów towarzy-
szących (przewody, złącza, 
układy zabezpieczeń itp.). 
Wytworzony w panelach 
fotowoltaicznych prąd stały 
zostaje przekształcony w in-
werterze na prąd przemien-
ny o częstotliwości 50 Hz, 
czyli taki, jaki mamy w gniazd-
kach. Uzyskaną w ten sposób 
energię elektryczną można 
zużywać na bieżąco w gospo-
darstwie domowym (w od-
biornikach znajdujących się 
w tej samej instalacji we-
wnętrznej, do której pod-
łączono inwerter), magazy-
nować (jeśli mikroinstalacja 
wyposażona jest w magazyn energii) albo wprowa-
dzić do sieci elektroenergetycznej (aby później ją 
z tej sieci odzyskać i wykorzystać).

Zgłoszenie

W przypadku gdy podmiot, ubiegający się 
o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybu-

cyjnej, jest przyłączony do sieci jako odbiorca 
końcowy5), a moc zainstalowana mikroinstalacji, 
o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie 
jest większa niż określona w wydanych warunkach 
przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na 
podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, 

złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, 
do sieci którego ma być ona przyłączona, po za-
instalowaniu odpowiednich układów zabezpiecza-
jących i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego. 

 5) Tj. odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na 
własny użytek ‒ zob. art. 2 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. 
zm., dalej: „ustawa ‒ Prawo energetyczne”).

W innym przypadku, przyłączenie mikroinstalacji do 
sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umo-
wy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu 
zabezpieczającego i urządzenia pomiarowo-rozlicze-
niowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego6). Przy czym, przedsiębior-
stwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 
elektrycznej jest obowiązane dokonać przyłączenia 
do sieci mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, 
w terminie 30 dni od dokonania tego zgłoszenia7). 
Co więcej, ustawa – Prawo energetyczne przewiduje, 
że karze pieniężnej podlega ten, kto z nieuzasadnio-
nych powodów, nie dokonuje w powyższym termi-
nie przyłączenia mikroinstalacji8),9). Zatem, w myśl 
powołanych wyżej przepisów prawa, przyłączanie 
mikroinstalacji odbywa się na zgłoszenie, które jeśli 
zostało prawidłowo wypełnione i złożone, to musi 
zostać zrealizowane pod groźbą kary pieniężnej, nie-
zależnie od tego jakie zapatrywanie w tym zakresie 
miałoby przedsiębiorstwo energetyczne. Nietrudno 
zauważyć, że wskutek takiej regulacji prawnej 
mogło powstać wiele mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych w miejscach, w których obecnie nie powinno 
ich tam być patrząc z perspektywy uwarunkowań 
i wymagań technicznych, którym musi sprostać in-
frastruktura sieciowa przewidziana nie tylko do do-
starczania, ale również do odbierania energii produ-
kowanej w przyłączonych do niej źródłach.

 6) Art. 7 ust. 8d4 ustawy – Prawo energetyczne.
 7) Art. 7 ust. 8d7 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne.
 8) Zob. art. 56 ust. 1 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.
 9) Pamiętać należy, że prosument nie jest stroną takiego po-
stępowania administracyjnego. Tym samym, nie jest informowa-
ny o wynikach przeprowadzonego przez Organ postępowania.

Rysunek 3. Działanie instalacji fotowoltaicznej

Źródło: www.tauron.pl
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Ryzyko niedotrzymania parametrów jakości 
energii

Z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej, 
głównym negatywnym zjawiskiem jest ryzyko 
niedotrzymania parametrów jakościowych ener-
gii elektrycznej w określonym punkcie sieci lub 
w całym obwodzie niskiego napięcia, wynikające 
ze wzrostu napięcia wywołanego pracą mikroin-
stalacji. Niestabilna praca falowników PV bywa też 
przyczyną nadmiernego wzrostu wskaźnika długo-
okresowego migotania światła Plt

10). 

Parametry jakościowe

Parametry jakościowe ustalone zostały w roz-
porządzeniu systemowym11). W zakresie dotyczą-
cym dopuszczalnego poziomu odchyleń napięcia, 
w każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych 
średnich wartości skutecznych napięcia zasilają-
cego powinno mieścić się w przedziale odchyleń 
±10% napięcia znamionowego, które odpowiada 
wartości 230/400 V12). 

W celu zweryfikowania parametru jakościowe-
go energii elektrycznej, którym jest dopuszczalny 
poziom odchyleń napięcia, nie wystarczą pojedyn-
cze pomiary jego wartości chwilowej. Z powołane-

 10) PTPiREE, op. cit.
 11) Zob. § 38 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 93, poz. 623 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie systemowe”).
 12) § 38 ust. 5 rozporządzenia systemowego.

go wyżej przepisu prawa wynika wprost, że ocena 
dochowania tego parametru jakościowego opiera 
się na serii pomiarów uśrednianych w interwałach 
10 minutowych, prowadzonych przez okres jedne-
go tygodnia, co wymaga użycia specjalistycznego 
rejestratora.

Sprawdzenie tego parametru jakościowego 
prosument może zainicjować występując do OSD 
z wnioskiem o dokonanie sprawdzenia dotrzyma-
nia parametrów jakościowych energii elektrycznej 
dostarczanej z sieci. OSD, w miarę możliwości 
technicznych i organizacyjnych, dokonuje spraw-
dzenia dotrzymania parametrów jakościowych 
energii elektrycznej dostarczanej z sieci poprzez 
wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku 
zgodności zmierzonych parametrów ze standarda-
mi, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbior-
ca na zasadach określonych w taryfie przedsiębior-
stwa energetycznego13). Warto zwrócić uwagę na 
to, że prawodawca nie wskazał wprost terminu, 
w którym przedsiębiorstwo energetyczne miałoby 
dokonać takich pomiarów, stosując jedynie sfor-
mułowanie: „w miarę możliwości technicznych 
i organizacyjnych”. W związku z licznymi skarga-
mi odbiorców i prosumentów, zarzucających zbyt 
wysokie napięcie w sieci oraz mając na uwadze 
ograniczoną liczbę specjalistycznych rejestrato-
rów będących w posiadaniu OSD (każdy musi 
być zainstalowany na okres tygodnia), obsługa 
takich wniosków może się wiązać z dłuższym czasem 
oczekiwania. Wydłużony czas oczekiwania na 
realizację przez OSD wniosków nie jest przez pro-

 13) § 42 pkt 9 rozporządzenia systemowego.

sumentów akceptowany i budzi w nich niezadowo-
lenie, które wyrażają w skargach.

Reasumując, jeżeli odbiorca/prosument złoży 
wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego, 
będzie ono zobowiązane wykonać serię stosow-
nych pomiarów przez okres tygodnia, których 
kosztami zostanie obciążony tenże odbiorca/pro-
sument jedynie wtedy, gdy podejrzenie niedocho-
wania parametrów jakościowych energii elektrycz-
nej nie potwierdzi się. W przeciwnym przypadku 
(tj. gdy zostanie stwierdzone niedochowanie pa-
rametrów jakościowych energii), kosztów związa-
nych z wykonaniem serii pomiarów oraz ich anali-
zy nie będzie ten odbiorca/prosument ponosił i co 
więcej, otwarta zostanie droga do uzyskania przez 
niego stosownych bonifikat (na gruncie przepisów 
prawa energetycznego), bądź też odszkodowań za 
ewentualnie uszkodzony sprzęt w gospodarstwie 
domowym (na zasadach ogólnych na gruncie 
kodeksu cywilnego).

Bonifikaty

Za niedotrzymanie standardów jakościowych 
obsługi odbiorców oraz parametrów jakościo-
wych energii elektrycznej, określonych w odręb-
nych przepisach, odbiorcom przysługują bonifikaty 
w wysokości określonej w taryfie lub umowie14). 

 14) § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 503 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie taryfowe”).



MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA − DLACZEGO SIĘ WYŁĄCZA I NIE PRODUKUJE ENERGII ...

7nr 3 (115) 30 września 2022 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

ODBIORCA NA RYNKU ENERGIIODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Przedsiębiorstwo energetyczne udziela odbiorcom 
bonifikat w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu 
niedotrzymania parametrów jakościowych ener-
gii elektrycznej określonych w odrębnych przepi-
sach, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów 
jakościowych energii elektrycznej określających 
dopuszczalne czasy przerwy w dostarczaniu ener-
gii elektrycznej15). Przy czym, spory pomiędzy 
przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami/
prosumentami mogące zaistnieć na tle przyzna-
wania bądź obliczania bonifikat, dotyczą kwestii 
rozliczeń i mają charakter cywilnoprawny, dlatego 
też Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) nie 
jest organem uprawnionym do ich rozstrzygania 
poprzez ustalanie zasadności, wysokości żądanych 
przez odbiorców/prosumentów bonifikat oraz na-
kazywanie przedsiębiorstwom energetycznym ich 
wypłaty. Organem właściwym do rozstrzygania 
sporów w tego rodzaju przypadkach jest sąd po-
wszechny16).

Warto również mieć na uwadze, że zgodność pa-
rametru jakościowego wyrażającego dopuszczalny 
poziom odchyleń napięcia z rozporządzeniem sys-
temowym, nie zawsze gwarantuje stabilną pracę 
falowników (inwerterów) instalacji fotowoltaicz-
nych, których progi zadziałania ustawiane są na 
zakres 207 V ‒ 253 V. Powyższe wynika z tego, 
że rejestrowane przez falownik i powodujące jego 

 15) § 43 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia taryfowego.
 16) Stosownie do art. 1 i art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1805 z późn. zm.).

wyłączanie przekroczenia tego zakresu mogą się 
opierać na wartościach uśrednianych w okresach 
krótszych niż 10 minut i tym samym nie będą one 
odpowiadały wielkościom reprezentującym 10 mi-
nutowe średnie wartości skuteczne napięcia zasi-
lającego, brane pod uwagę przy ocenie poziomu 
napięcia w rozumieniu § 38 ust. 3 pkt 2 rozpo-
rządzenia systemowego. Innymi słowy, w prak-
tyce możliwe są takie stany sieci, przy których 
dopuszczalny poziom odchyleń napięcia od war-
tości znamionowej, w rozumieniu przepisów roz-
porządzenia systemowego, jeszcze nie zostanie 
przekroczony, a w rozumieniu algorytmu realizo-
wanego przez oprogramowanie falownika ‒ zosta-
nie przekroczony i spowoduje jego wyłączenie.

Rozwiązania techniczne mające na celu wy-
eliminowanie lub zminimalizowanie nega-
tywnych zjawisk związanych z przyłącze-
niem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby 
mikroinstalacji

Zgodnie z ustawą ‒ Prawo energetyczne, przed-
siębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyła-
niem lub dystrybucją paliw lub energii, jest obo-
wiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji 
i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub 
energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zacho-
waniu obowiązujących wymagań jakościowych17). 
Powyższe oznacza, że niedochowanie parametrów 
jakościowych energii elektrycznej każdorazowo 

 17) Z art. 4 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

musi wiązać się z działaniami przedsiębiorstwa 
energetycznego zmierzającymi do wyeliminowania 
takiej nieprawidłowości, przy czym w tym czasie 
przysługują odbiorcy/prosumentowi stosowne bo-
nifikaty. W wielu przypadkach działania doraźne 
mogą nie wystarczać, co oznacza, że definitywne 
rozwiązanie problemu stanie się możliwe dopiero 
po kompleksowej modernizacji infrastruktury sie-
ciowej wymagającej zazwyczaj dłuższego czasu. 

Dlatego OSD, poza działaniami związanymi 
z samym procesem przyłączenia mikroinstalacji 
do sieci, prowadzą szereg działań organizacyjnych 
oraz inwestycyjnych, w celu zapewnienia prawi-
dłowej pracy sieci w warunkach odbioru nadwyżek 
energii elektrycznej produkowanej w mikroinsta-
lacjach, a przede wszystkim zapewnienia bezpie-
czeństwa wszystkim odbiorcom energii. Operato-
rzy wdrażają rozwiązania techniczne mające na 
celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie nega-
tywnych zjawisk wywołanych przyłączeniem do 
sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji. 
Do działań tych należą m.in.:
• montaż transformatorów o mocy zwiększonej 

w stosunku do zapotrzebowania odbiorców,
• montaż/wymiana przewodów na przewody 

o większych przekrojach,
• skracanie (jeśli to możliwe) pętli obwodów 

w sieci niskiego napięcia,
• budowa magazynów energii,
• zapewnienie możliwości sterowania pracą insta-

lacji PV,
• montaż urządzeń kompensujących18).

 18) PTPiREE, op. cit.
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Gdzie tak naprawdę leży ten problem?

Utrzymywanie parametrów jakościowych ener-
gii elektrycznej na poziomie określonym w prze-
pisach prawa nie będzie możliwe, albo też będzie 
bardzo utrudnione w przypadku występowania 
czynników kolizyjnych z szeroko rozumianymi pra-
wami fizyki. Jednym z takich czynników ‒ i co za-
sygnalizowano już wcześniej ‒ jest lawinowy przy-
rost mikroinstalacji przyłączanych do sieci niskiego 
napięcia, które to sieci w większości nie zostały 
zaprojektowane do odbierania energii elektrycz-
nej ze źródeł na taką skalę. Oczywistym jest, że 
w przypadku gdy impedancje obwodów sieci ni-
skiego napięcia będą zbyt wysokie, to przyłączone 
do nich źródła energii będą powodowały zbyt duże 
przyrosty napięcia odpowiadające określonym 
wartościom generowanej mocy. Zmniejszenie am-
plitudy wahań napięcia, spowodowanych genera-
cją tychże źródeł, będzie możliwe jedynie w drodze 
kompleksowej modernizacji infrastruktury elek-
troenergetycznej, polegającej na zastosowaniu 
przewodów o większym przekroju oraz zmianie 
konfiguracji sieci w taki sposób, aby pętle poszcze-
gólnych obwodów niskiego napięcia zasilanych 
przez transformator były krótsze (często wiąże 
się to z dołożeniem drugiego transformatora).

Dlatego należy liczyć się z tym, że podejmowa-
ne działania doraźne w związku ze zgłaszanymi 
przez odbiorców/prosumentów nieprawidłowo-
ściami pracy sieci mogą nie przynosić oczekiwa-
nych rezultatów. Za zaistniały stan rzeczy nie należy 
winić wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych 
zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej, 

ponieważ eksploatowane przez te podmioty sieci 
niskiego napięcia jeszcze w niedalekiej przeszłości 
projektowane były zasadniczo na potrzeby odbior-
ców końcowych, a nie w celu obsługi źródeł ener-
gii odnawialnej występujących w skali masowej.

Należy również podkreślić, że działania pole-
gające na obniżeniu napięcia na transformato-
rze mogą nie przynieść oczekiwanego rezultatu, 
a czego zazwyczaj prosumenci domagają się od 
operatorów sieci dystrybucyjnej oczekując, że za-
bieg ten poprawi ich sytuację. Otóż impedancja 
uzwojenia wtórnego transformatora jest mała, co 
oznacza, że „obce” źródła energii nie będą miały 
znaczącego wpływu na wartość napięcia na zaci-
skach jego uzwojenia wtórnego. Natomiast tzw. 
naddatek napięcia, wywołany obecnością tychże 
źródeł, odkłada się na impedancjach poszcze-
gólnych odcinków sieci i to on właśnie powoduje 
zbyt wysokie napięcie obserwowane w gniazdku 
elektrycznym, tym większe, im źródło (inwerter) 
wprowadzający energię do sieci będzie zainstalo-
wane dalej od transformatora. Innymi słowy, obni-
żenie napięcia na zaciskach transformatora może 
spowodować ryzyko zbyt niskiego napięcia u od-
biorców zlokalizowanych blisko transformatora, 
przy czym odbiorcy na końcu obwodu, zwłaszcza 
w pobliżu działających tam (tj. również na końcu 
obwodu) falowników wprowadzających energię do 
sieci i tak odnotują zbyt wysokie napięcie.

Patrząc zaś z perspektywy ofert podmiotów 
oferujących i instalujących te źródła energii, drogą 
do złagodzenia skutków niepożądanych wzrostów 
napięcia może być promowanie oraz upowszech-
nianie rozwiązań instalacji fotowoltaicznych wypo-

sażonych w magazyny energii. Dopóki nie przybę-
dzie tychże magazynów energii, dopóty olbrzymie 
znaczenie będzie miało również zachowanie sa-
mych prosumentów. W szczególności, jeśli będzie 
ono odbiegało od zasady tzw. autokonsumpcji 
(tj. zużywania produkowanej energii „na miejscu” 
poprzez dostosowanie czasu pracy użytkowanych 
odbiorników, zwłaszcza tych energochłonnych, do 
czasu, w którym produkowana jest energia), to 
spotęgowany zostanie niepożądany stan, w którym 
gospodarstwa domowe wyposażone w źródła, 
patrząc od strony sieci, do której są przyłączone, 
będą postrzegane jak elektrownie.

Pojedynczy obwód sieci niskiego napięcia, do 
którego przyłączone zostanie jedno, co najwy-
żej kilka takich źródeł, zazwyczaj poradzi sobie 
z rozpływem produkowanej energii, bowiem liczba 
przyłączonych do takiego obwodu innych obiek-
tów, niewyposażonych w źródła, będzie znacznie 
wyższa i tym samym sumaryczne obciążenie sieci 
tymi obiektami bez trudu zbilansuje produkowaną 
lokalnie energię bez pogorszenia parametrów na-
pięciowych całego układu.

Inaczej będzie (a właściwie już jest), jeżeli źró-
dła przyłączone do danego obwodu sieci wystę-
pują powszechnie tworząc zdolności produkcyjne 
o wolumenie przekraczającym w niektórych godzi-
nach doby lokalne zapotrzebowanie na energię. 
Wówczas generacja w tych źródłach zorientowa-
na na wprowadzanie energii do sieci sprawia, że 
inwertery będące elementami ich wyposażenia 
konkurują ze sobą, starając się utrzymać strumień 
generowanej energii, co wymaga wyregulowania 
na zaciskach coraz wyższego napięcia. Gdy osiąga 
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ono wartość krytyczną, inwerter wyłącza się, po-
prawiając nieco warunki pracy inwertera w są-
siednim gospodarstwie domowym. Jednak ten też 
w końcu wyłączy się, gdy osiągnie wartość kry-
tyczną napięcia, konkurując z kolejnymi inwerte-
rami. W końcu tamte również ulegną zatrzymaniu 
powodując nieznaczny spadek napięcia, co z kolei 
wykorzystają te inwertery, które zostały wyłączone 
wcześniej i powrócą do pracy.

Efekt końcowy jest taki, że przy dobrej pogo-
dzie, zapewniającej najlepsze warunki generacji 
energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, in-
wertery pracują niestabilnie, nieustannie zmienia-
jąc stan pracy pomiędzy aktywnym i nieaktywnym. 
Niestety, posiadacze instalacji fotowoltaicznych, 
nie znając natury tego zjawiska, często wprowa-
dzają energię do sieci nieświadomie bądź celowo 
(np. z zamiarem odebrania „zgromadzonej” w ten 
sposób energii w okresie zimowym na potrzeby 
pompy ciepła), przyczyniając się do niepożądane-
go wzrostu napięcia i towarzyszących temu efek-
tów niestabilnej pracy inwerterów.

Reasumując ten wątek, przy małej liczbie mi-
kroinstalacji w stosunku do liczby odbiorców, 
otaczającą te mikroinstalacje sieć elektroener-
getyczną można uznać za magazyn energii (cho-
ciaż w rzeczywistości nim nie jest). Wtedy, wobec 
zdolności wytwórczej tych mikroinstalacji, którą 
wielokrotnie przekracza popyt na energię ogółu 
odbiorców z bezpośredniego otoczenia, można 
przyjąć, że prosument jest w stanie swobodnie 
produkować i wprowadzać do sieci tyle energii, ile 
chce oraz kiedy chce. Natomiast w obszarach sieci, 
w których liczba wytwórców energii zaczyna być 

porównywalna z liczbą odbiorców niewytwarzają-
cych energii (a tak często już bywa w skupiskach 
domów jednorodzinnych), to reguły ulegają zasad-
niczym zmianom. Wówczas to nie prosument oraz 
możliwości wytwórcze jego mikroinstalacji decydu-
ją o tym, ile energii elektrycznej oraz w jakim okre-
sie doby zdoła wytworzyć, tylko zapotrzebowanie 
(popyt) na energię w poszczególnych godzinach 
każdej doby ukształtowane przez lokalną społecz-
ność odbiorców (i też samych prosumentów), wy-
nikające z ich nawyków, posiadanych odbiorników, 
trybu życia itp. Trzeba tu podkreślić, że z uwagi 
na ograniczenia wynikające z praw fizyki, bilan-
sowanie energii wytwarzanej w przydomowych 
mikroinstalacjach przyłączonych do sieci niskiego 
napięcia, w przeważającym stopniu zamyka się 
w obszarze zasilania tego samego transformato-
ra SN/nN, a więc zazwyczaj lokalnie, w ramach 
jednej miejscowości, dzielnicy miasta etc. Tym 
samym nie znajduje uzasadnienia argument, że 
produkowana lokalnie energia w mikroinstalacjach 
przyłączonych do sieci niskiego napięcia, popłynie 
bezproblemowo poprzez transformator w kierunku 
sieci średniego napięcia i następnie dotrze poprzez 
inne transformatory do odległych stref przemy-
słowych i zostanie zbilansowana przez energo-
chłonne procesy technologiczne działających tam 
przedsiębiorców.

Tak byłoby w przypadkach idealnych, tj. braku 
impedancji samej sieci oraz braku strat w trans-
formatorach. W rzeczywistości można jedynie po-
prawiać (polepszać) te parametry, co należy do 
obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, przy 
czym definitywne rozwiązanie problemu z działa-

niem przydomowych źródeł energii elektrycznej 
leży gdzie indziej i opiera się na magazynach ener-
gii, które powinny stanowić integralną część tych 
źródeł.

Upowszechnienie takich rozwiązań pozwoli 
prosumentom powrócić do zachowań znanych im 
z okresu, kiedy byli jeszcze odbiorcami (zamiast 
dążyć do autokonsumpcji, będą mogli korzystać 
z odbiorników elektrycznych w dotychczasowy 
sposób, bowiem nadmiar produkowanej energii 
zostanie odłożony w przydomowym magazynie 
i będzie mógł zostać wykorzystany w późniejszym 
okresie przez samego prosumenta, bądź trafi do 
sieci elektroenergetycznej, kiedy pojawi się odpo-
wiednie zapotrzebowanie).

Niestety, na upowszechnienie rozwiązań mi-
kroinstalacji zintegrowanych z magazynami ener-
gii (którymi mogłyby być również zaparkowane 
w garażach samochody elektryczne), przyjdzie nam 
jeszcze poczekać. Niemniej jest to proces nieodwra-
calny, który prędzej czy później zastąpi rozwiąza-
nia powszechnie stosowane dzisiaj, rozwiązaniami 
uwzględniającymi magazyny energii, które dając 
prosumentowi możliwość inteligentnego zarządza-
nia popytem na energię w otoczeniu sieciowym 
jego mikroinstalacji, nie będą stwarzały takich pro-
blemów jak opisywane w niniejszym artykule.

Dodać w tym miejscu jedynie wypada, że pew-
nym światełkiem w tunelu może być uruchomio-
ny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej nabór wniosków do Progra-
mu „Mój Prąd” 4.0. W jego ramach, oprócz do-
finansowania do instalacji fotowoltaicznej, będzie 
można uzyskać wsparcie na dodatkowe elementy 
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tworzące bardziej efektywny zestaw domowej 
instalacji fotowoltaicznej, umożliwiający maga-
zynowanie wytworzonej energii (w bateriach 
lub cieple), co pozwoli na zwiększenie autokon-
sumpcji19).

Istnieją również rozwiązania techniczne, które 
prosument może wdrożyć we własnym zakre-
sie, a które wykorzystując zjawiska zachodzące 
w obwodach prądu przemiennego, zapobiegają 
w pewnym stopniu niepożądanemu wzrostowi na-
pięcia podczas wytwarzania energii elektrycznej 
w mikroinstalacjach niewyposażonych w maga-
zyny energii. Są to rozwiązania implementowa-
ne w konstrukcjach samych falowników, zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów 
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do 
sieci (zwanego dalej: „NC RfG”). Wymagania te 
zostały zestawione i opisane w dokumencie zaty-
tułowanym: „Zbiór wymagań dla modułów wytwa-
rzania energii typu A, w tym mikroinstalacji”.

I tak, jednym z wymagań dla falownika jest 
możliwość ustawienia jednego z trzech trybów re-
gulacji mocy biernej, polegających na:
a) sterowaniu mocą bierną w funkcji napięcia na 

zaciskach falownika, tj. tryb Q(U) zwany trybem 
podstawowym,

b) sterowaniu współczynnikiem mocy w funkcji 
generacji mocy czynnej, tj. tryb cos φ(P) zwany 
trybem alternatywnym,

 19) Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(http://www.gov.pl/web/klimat/przydomowe-magazyny-energii).

c) ustawieniu cos φ na stałym poziomie z zakresu 
od 0,9ind do 0,9poj., zwanym trybem dodatkowym.
Ponadto zaleca się, aby falowniki posiadały 

funkcję zmniejszenia mocy czynnej generowanej 
w funkcji wzrostu napięcia, przy czym istotne jest, 
aby ta funkcja zadziałała dopiero po wyczerpaniu 
możliwości wynikających z zastosowanego trybu 
regulacji mocy biernej.

Należy pamiętać, że ww. tryby pracy i opcje 
falownika (których właściwe zastosowanie może 
ograniczyć jego wpływ na napięcie w sieci), na-
leżą do grupy ustawień zaawansowanych, których 
prosument nie powinien zmieniać na własną rękę. 
Prosument zatem winien skonsultować takie zmia-
ny z instalatorem mikroinstalacji, a najlepiej po-
prosić go, aby sam dokonał tych zmian, jeśli okażą 
się uzasadnione.

Ustawienie odpowiedniego (optymalnego) try-
bu pracy falownika, w tym włączenie opcji zmniej-
szenia mocy czynnej w funkcji wzrostu napięcia, 
może złagodzić problem zbyt wysokiego napięcia 
w sieci pod warunkiem, że uczynią to solidarnie 
również pozostali prosumenci przyłączeni do tego 
samego obwodu sieci elektroenergetycznej. Wów-
czas wypadkowy strumień energii czynnej pocho-
dzącej ze źródeł fotowoltaicznych będzie nieco 
mniejszy, aniżeli wynikający z ich możliwości, nie-
mniej źródła te będą miały szansę pracować stabil-
nie (nie będą się wzajemnie eliminowały w konku-
rencji o dostęp do sieci, a czego efektem jest nie-
kontrolowany przyrost napięcia). Warto wiedzieć, 
że ustawienie trybu podstawowego Q(U), bądź 
alternatywnego cos φ(P), pozwala na bardziej „in-
teligentne” zachowanie falownika. Foto: Depositphotos
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Długość sieci elektroener-
getycznych niskiego napięcia 
w Polsce liczona jest w tysią-
cach kilometrów. Moderniza-
cja tak rozległej infrastruktury 
w kierunku bezproblemowego 
odbioru energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, przy 
zachowaniu określonych prze-
pisami prawa parametrów ja-
kościowych energii, jak widać 
nie nadąża za masowo monto-
wanymi i uruchamianymi mikro-
instalacjami, które ‒ jak wynika 
z powyższej analizy ‒ same ten 
problem wykreowały. W prakty-
ce, modernizacja ta wymaga czasu, co ze zrozu-
miałych względów prowadzi do zniecierpliwienia 
prosumentów, którzy nie mogą wytwarzać energii 
elektrycznej w oczekiwanej ilości oraz zaniepoko-
jenia pozostałych odbiorców, których odbiorniki 
zasilane są zbyt wysokim napięciem.

Należy zdać sobie sprawę, że kompleksowe 
rozwiązanie takiego problemu i zarazem poprawa 
sytuacji, która niestety zaskoczyła wielu prosumen-
tów, jest możliwa wyłącznie poprzez wielokierun-
kowe współdziałanie wszystkich uczestników rynku 
energii i nie tylko, tj. poprzez systematyczne prace 
modernizacyjne w zakresie sieci (przedsiębiorstwa 
energetyczne), promowanie OZE zintegrowanych 
z magazynami energii (podmioty oferujące sprze-
daż i montaż OZE, prawodawca, rządowe i samo-
rządowe programy wsparcia), promowanie i utrwa-
lanie prawidłowych zachowań prosumentów, tj. 

planowania poboru energii elektrycznej opartego 
na autokonsumpcji, odpowiedzialnego użytkowania 
posiadanej infrastruktury, w szczególności dbania 
o prawidłową i optymalną konfigurację inwerterów 
(prosumenci, przedsiębiorstwa energetyczne, insta-
latorzy OZE, prawodawca, media, edukacja, URE).

A miało być tak pięknie

Energia elektryczna wykorzystywana jest po-
wszechnie od ponad stu lat. Kolejne pokolenia korzy-
stające z tego dobrodziejstwa zdążyły ugruntować 
podział ról na odbiorców kształtujących popyt na 
energię elektryczną oraz profesjonalistów, którzy tę 
energię wytwarzają w elektrowniach systemowych 
lokalizowanych w nieprzypadkowych miejscach 
(optymalnych ze względu na dostępność surowców 

energetycznych) i przyłączanych 
do sieci elektroenergetycznych 
również w nieprzypadkowych 
miejscach (do sieci średniego 
i wysokiego napięcia w sposób 
optymalny z punktu widzenia 
procesu przesyłania/dystrybucji 
wytworzonej energii). Z biegiem 
lat, rozwój technologii pozwolił 
na połączenie tych ról, w szcze-
gólności uczynienie z odbiorcy 
również wytwórcy, czyniąc go 
tzw. prosumentem posiadają-
cym i użytkującym swoją własną 
przyłączoną do sieci „mikroelek-
trownię”.

W początkowej fazie tego procesu nie było po-
trzeby uwzględniania praw fizyki, którym jest on 
podporządkowany. W szczególności, nie było po-
trzeby uświadamiania prosumenta nieposiadające-
go zdolności magazynowania wytwarzanej energii, 
że będzie wymagane od niego określone zachowa-
nie, którego musi się po prostu nauczyć.

Nie było również potrzeby informowania go, że 
wytwarzanie energii to nie to samo co jej konsu-
mowanie, że nie wynika ono wyłącznie z możliwo-
ści (zdolności) jego mikroinstalacji, ale ograniczo-
ne jest również popytem na energię elektryczną 
w danej godzinie doby ogółu odbiorców. Wręcz 
przeciwnie, stworzono przepisy (obecnie już zastą-
pione innymi) pozwalające prosumentowi wprowa-
dzać energię do sieci bez ograniczeń, jak do ma-
gazynu o nieskończonej pojemności i sprawności 
70% bądź 80%, którego koszt eksploatacji wynosi 

„Kompleksowe rozwiązanie takiego problemu i zarazem poprawa sytuacji, która 
niestety zaskoczyła wielu prosumentów, jest możliwa wyłącznie poprzez wielo-
kierunkowe współdziałanie wszystkich uczestników rynku energii i nie tylko, tj. 
poprzez systematyczne prace modernizacyjne w zakresie sieci (przedsiębiorstwa 

energetyczne), promowanie OZE zintegrowanych z magazynami energii (podmioty 
oferujące sprzedaż i montaż OZE, prawodawca, rządowe i samorządowe programy 
wsparcia), promowanie i utrwalanie prawidłowych zachowań prosumentów, tj. pla-
nowania poboru energii elektrycznej opartego na autokonsumpcji, odpowiedzial-

nego użytkowania posiadanej infrastruktury, w szczególności dbania o prawidłową 
i optymalną konfigurację inwerterów (prosumenci, przedsiębiorstwa energetyczne, 

instalatorzy OZE, prawodawca, media, edukacja, URE).”
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dokładnie tyle, ile opłaty za dystrybucję energii elek-
trycznej w części stałej wynikające ze stawek opłat 
zatwierdzonych w taryfie. Takie regulacje, otoczone 
narracją ekologicznej i zbawczej dla energetyki misji 
prosumenta oraz programami finansowego wsparcia, 
stworzyły idealne warunki do inwestowania w mikro-
instalacje nierzadko przewymiarowane, dające pro-
sumentowi ułudę samowystarczalności w zakresie 
zapotrzebowania ilościowego wyrażonego w kWh 
(nie mylić z samowystarczalnością mocową zapew-
niającą ciągłość dostaw energii w przypadku awarii 
sieci), pomijając przy tym niezwykle istotną kwestię 
racjonalnego wykorzystywania produkowanej ener-
gii elektrycznej z punktu widzenia sieci służącej do 
jej dystrybucji (kwestia autokonsumpcji, budowy mi-
kroinstalacji zintegrowanych z magazynami energii, 
zarządzania popytem).

Wobec lawinowego przyrostu mikroinstalacji 
w takim otoczeniu prawnym, politycznym i gospo-

darczym, pozostającego poza kontrolą OSD z uwa-
gi na przyjęte zasady przyłączania takich źródeł 
do sieci, drugoplanowe dotąd prawa fizyki w pew-
nym momencie przypomniały wszystkim o swoim 
znaczeniu. I w ten sposób, pewnego słonecznego 
dnia, zapowiadającego produkcję energii w mikro-
instalacjach z pełną mocą, wielu prosumentów zo-
stało przywitanych napięciem w gniazdku powyżej 
wartości 250 V oraz komunikatem na wyświetla-
czu falownika o błędzie powodującym jego wyłą-
czenie. Czar fotowoltaiki prysł i w konsekwencji 
wielu prosumentów stanęło w obliczu trudności, 
z którymi będą musieli się mierzyć w warunkach 
powszechnego już wytwarzania energii elektrycz-
nej w rozproszonych odnawialnych źródłach, gdzie 
prawa fizyki dyktują nowe, nieznane im dotąd wy-
magania, których spełnienie stanowi warunek ko-
nieczny przy tak obranym kierunku rozwoju elek-
troenergetyki.

Jedno jest pewne, że odwrotu od wytwarzania 
energii w masowo występujących rozproszonych 
źródłach nie będzie. Tak jak nie było odwrotu od 
wprowadzenia samochodu w miejsce konnego 
wozu, telefonii mobilnej w miejsce stacjonarnej, 
czy też telewizji cyfrowej w miejsce analogowej. 
Szukanie odpowiedzi na pytanie, czy można było 
tej sytuacji zapobiec, wykracza poza zakres tego ar-
tykułu. Pozostaje zatem zakończyć skromną suge-
stią, że godnym rozważenia byłoby wprowadzenie 
do stosowania regulacji prawnych mających mniej 
nonszalancki stosunek do praw fizyki, zapewniają-
cych bardziej zrównoważony rozwój tego rodzaju 
źródeł energii, np. regulacji umożliwiających OSD 
odmowę przyłączenia mikroinstalacji w sytuacjach 
wyjątkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy sieci i urządzeń do niej przyłączonych do cza-
su zmodernizowania tej infrastruktury. 

Jolanta Skrago
 

Główny specjalista - Radca prawny
w Południowym Oddziale

Terenowym URE
z siedzibą w Katowicach

Piotr Furdzik
 

Główny specjalista
w Południowym Oddziale 

Terenowym URE
z siedzibą w Katowicach

Foto: Jolanta Skrago
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Marta Malec

Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. 
o efektywności energetycznej1), wprowadzi-
ła nowy (poza umarzaniem świadectw efek-
tywności energetycznej, realizacją u od-
biorcy końcowego przedsięwzięć mających 
na celu ograniczenie zużycia energii finalnej 
oraz – warunkowo – uiszczaniem opłaty za-
stępczej) wariant realizacji przez podmioty 
zobowiązane obowiązku, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1.

Zgodnie z ustawą, podmioty zobowiąza-
ne lub podmioty przez nie upoważnione, 
mogą wykonać obowiązek efektywności 
energetycznej również poprzez realizację 

programów bezzwrotnych dofinansowań mających 
na celu współfinansowanie przedsięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycznej (na 
podstawie umów zawieranych z odbiorcami końco-
wymi). Nowy sposób realizacji obowiązku efektyw-
ności energetycznej reguluje art. 15a tej ustawy. 

Podmiotami zobowiązanymi do realizacji obo-
wiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, są 
przede wszystkim przedsiębiorstwa energetyczne 
prowadzące działalność gospodarczą polegającą 

 1) Dz. U. z 2021 poz. 2166 z późn. zm. – w brzmieniu obo-
wiązującym od 22 maja 2021 r.

na wytwarzaniu lub obrocie energią elektryczną, 
ciepłem lub gazem ziemnym i sprzedające tę ener-
gię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom 
końcowym przyłączonym do sieci oraz podmioty 
paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe. 
Natomiast adresatami programów dofinansowań 
mogą być różne grupy odbiorców końcowych, 
m.in. osoby fizyczne będące właścicielami (współ-
właścicielami) lokalu mieszkalnego, osoby fizyczne 
będące właścicielami (współwłaścicielami) budyn-
ku jednorodzinnego, wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe, odbiorcy biznesowi czy 
jednostki sektora publicznego.

Programy dofinansowań obejmują wyłącznie 
przedsięwzięcia polegające na przyłączeniu do sie-
ci ciepłowniczej oraz na wymianie urządzeń lub in-
stalacji służących do celów grzewczych lub przygo-
towania ciepłej wody użytkowej na takie urządze-
nia lub instalacje, które charakteryzują się wyższą 
klasą efektywności energetycznej. Minimalne klasy 
efektywności energetycznej dla urządzeń grzew-
czych objętych programem opublikowane zostały 
na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska2).

W dniu 29 listopada 2021 r. ogłoszone zosta-
ło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 

 2) https://www.gov.pl/web/klimat/programy-bezzwrotnych-
-dofinansowan

z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wartości 
referencyjnych oszczędności energii finalnej dla 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania 
tych wartości. Przez wartość referencyjną oszczęd-
ności energii finalnej należy rozumieć przeciętną 
ilość średniorocznych oszczędności energii final-
nej, wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego na 
rok, uzyskaną w wyniku realizacji danego przed-
sięwzięcia służącego poprawie efektywności ener-
getycznej w ramach programów bezzwrotnych 
dofinansowań. Przedstawione w rozporządzeniu 
sposoby obliczania wartości referencyjnych ułatwi-
ły mechanizm wyznaczenia oszczędności energii 
finalnej, zwalniając tym samym z obowiązku spo-
rządzania indywidualnych audytów efektywności 
energetycznej dla dofinansowywanych przedsię-
wzięć. 

Ustawa o efektywności energetycznej określa 
dopuszczalny poziom dofinansowania przedsię-
wzięć realizowanych przez podmiot zobowiązany 
w ramach programu bezzwrotnych dofinanso-

Programy bezzwrotnych dofinansowań jako nowy sposób 
wypełnienia obowiązku efektywności energetycznej

„Programy dofinansowań obejmują wyłącznie 
przedsięwzięcia polegające na przyłączeniu 

do sieci ciepłowniczej oraz na wymianie 
urządzeń lub instalacji służących do celów 

grzewczych lub przygotowania ciepłej wody 
użytkowej na takie urządzenia lub instalacje, 

które charakteryzują się wyższą klasą
efektywności energetycznej.”
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wań, w wysokości nie większej, niż iloczyn łącznej 
oszczędności energii finalnej uzyskanej w ramach 
programu dofinansowań, wyrażonej w tonach oleju 
ekwiwalentnego, i jednostkowej opłaty zastępczej 
w wysokości obowiązującej w danym roku kalen-
darzowym.

Podmiot zobowiązany, który zamierza w danym 
roku kalendarzowym wziąć udział w programie, 
obowiązany jest przekazać Prezesowi URE kopię 
regulaminu programu w nieprzekraczalnym termi-
nie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok reali-
zacji programu. Regulamin uwzględnia co najmniej 
postanowienia określające grupę odbiorców koń-
cowych, którym dedykowany jest program, wska-
zanie rodzajów przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej objętych dofinansowa-
niem, określenie warunków i sposób skorzystania 
z dofinansowań, wskazanie ilości energii finalnej 
planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców 
końcowych biorących udział w programie, wskaza-

nie okresu obowiązywania programu i warunki jego 
zakończenia oraz wzór umowy, którą podmiot zo-
bowiązany zamierza zawrzeć z odbiorcą końcowym.

Nowy sposób realizacji obowiązku efektywności 
energetycznej, jakim są programy bezzwrotnych 
dofinansowań, spotkał się z zainteresowaniem 
podmiotów zobowiązanych. Pojawiło się wiele za-
pytań skierowanych do Departamentu Efektywno-
ści Energetycznej i Kogeneracji URE w tej kwestii, 
w szczególności o wykładnię nowych przepisów 
prawnych. Do 15 grudnia 2021 r. kopie regula-
minów programów bezzwrotnych dofinansowań 
przekazało Prezesowi URE 26 podmiotów oferują-
cych swoje wsparcie w różnych częściach Polski 
‒ najwięcej, tj. 5 podmiotów z siedzibą w woje-
wództwie mazowieckim (w tym 4 w Warsza-
wie), na drugim miejscu ‒ 3 podmioty z siedzibą 
w województwie małopolskim. Przedłożone regu-
laminy spełniły wymagania określone w art. 15a 
ust. 8 ustawy, w tym uwzględniły ilość planowa-
nej do zaoszczędzenia energii finalnej, rodzaje 
przedsięwzięć objętych finansowaniem oraz grupę 
odbiorców końcowych, którym są dedykowane. 
Ponadto podmioty biorące udział w programie zo-
bowiązały potencjalnych beneficjentów dofinan-
sowań do przedstawienia dodatkowych informa-
cji i dokumentów. Wśród nich znalazły się m.in. 
potwierdzenie posiadanego tytułu prawnego do 
nieruchomości, w której przeprowadzone ma być 
przedsięwzięcie, dokumenty potwierdzające rok 
budowy budynku, faktury zakupu nowego źródła 
ciepła wystawione na odbiorcę końcowego, do-
kumenty potwierdzające zamontowanie i urucho-
mienie nowego źródła ciepła (protokoły odbioru), 

dokumenty potwierdzające klasę efektywności 
energetycznej nowego urządzenia, czy oświad-
czenie, że przedsięwzięcie będące przedmiotem 
dofinansowania nie jest współfinansowane przez 
inny podmiot w ramach tożsamego lub podobnego 
programu dofinansowań. Większość podmiotów 
uczestniczących w programie umieściło swoje re-
gulaminy na oficjalnych stronach internetowych. 
Wykaz podmiotów realizujących programy do-
finansowań przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej w 2022 roku został 
umieszczony na stronie internetowej Urzędu3).

Wdrożone przed podmioty zobowiązane pro-
gramy bezzwrotnych dofinansowań, niewątpliwie 
przyspieszą proces modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła w Polsce, jednocześnie wpływa-
jąc pozytywnie na jakość powietrza. Należy więc 
uznać je za istotne wsparcie programu „Czyste Po-
wietrze”, a tym samym wsparcie procesu krajowej 
transformacji energetycznej.

 3) https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektyw-
nosc-energetyczn/programy-bezzwrotnych-dofinans/10137,Wykaz-
Podmiotow-Zobowiazanych-realizujacych-programy-dofinansowan-
przedsiewziec-.html

Foto: Depositphotos

Marta Malec
 

Główny specjalista
w Departamencie Efektywności

Energetycznej i Kogeneracji URE
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Warszawa, 13 maja 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 25/2022

w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu 
gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa 

w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Działając na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716 z późn. zm.) informuję, że w I kwartale 2022 r.
1. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego 

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym wyniosła 439,26 zł/MWh,

2. publikacja średniej ceny zakupu gazu ziemnego z in-
nych państw niż wskazane w pkt 1, z uwagi na za-
wartą w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne 
klauzulę nakazującą konieczność uwzględnienia prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych lub innych in-
formacji prawnie chronionych, w związku ze strukturą 
otrzymanych danych, nie jest możliwa.

Warszawa, 3 czerwca 2022 r. 
 

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 27/2022

w sprawie stosowania przez Prezesa URE ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie prze-
ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz słu-
żących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
poz. 835) minister właściwy do spraw wewnętrznych 
jest uprawniony do wpisania na tzw. „listę sankcyjną” 
osoby i podmioty dysponujące środkami finansowymi, 
funduszami oraz zasobami gospodarczymi (w rozumieniu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 
2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związ-
ku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agre-
sji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzenia Rady (UE) 
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających w odniesieniu do działań podważają-
cych integralność terytorialną, suwerenność i niezależ-
ność Ukrainy lub im zagrażających) bezpośrednio lub 
pośrednio wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub poważ-
ne naruszenia praw człowieka lub represje wobec spo-
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej 
lub których działalność stanowi inne poważne zagroże-
nie dla demokracji lub praworządności w Federacji Ro-
syjskiej lub na Białorusi (art. 3 ww. ustawy). W decyzji 
w sprawie wpisania na listę zawarte są m.in. sankcje, 

które znajdują zastosowanie do osób i podmiotów wpi-
sanych na listę. 

Jedną z sankcji przewidzianych przez ustawę jest 
środek polegający na zamrożeniu środków finansowych 
i zasobów gospodarczych będących własnością, po-
zostających w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub 
pod kontrolą wpisanych na listę osób lub podmiotów lub 
powiązanych z nimi osób lub podmiotów (art. 2 rozpo-
rządzenia Rady (UE) nr 269/2014, analogicznie w art. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006).

Zgodnie z art. 1 lit. e rozporządzenia 269/2014, pod 
pojęciem „zamrożenie zasobów gospodarczych” nale-
ży rozumieć uniemożliwienie wykorzystania zasobów 
gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, 
towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między in-
nymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hi-
poteką. Pod pojęciem zaś „zasoby gospodarcze” należy 
rozumieć wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe 
i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nie-
ruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą 
być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów 
lub usług (art. 1 lit. d).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 usta-
wy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), pod pojęciem „wartości 
niematerialne i prawne” należy rozumieć nabyte przez 
jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa ma-
jątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrze-
by jednostki, a w szczególności: autorskie prawa mająt-
kowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje (a), prawa 
do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 
użytkowych oraz zdobniczych (b), know-how (c) (zob. 
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również wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2014 r. sygn. akt 
I FSK 763/13).

Należy również wskazać, że koncesja, wpis do reje-
stru itp. środki pozostające w gestii Prezesa URE, sta-
nowią legitymizację prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej. Z uwagi zatem na powyższe należy przy-
jąć, że ww. rozstrzygnięcia Prezesa URE można uznać za 
zasób gospodarczy, o którym mowa w rozporządzeniu 
269/2014 i 765/2006, a zatem za zasób podlegający „za-
mrożeniu”. 

W ocenie Prezesa URE, decyzja ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych o wpisaniu podmiotu na „listę 
sankcyjną” i objęcie go sankcją zamrożenia środków 
finansowych i zasobów gospodarczych, stanowi auto-
matycznie podstawę „zamrożenia” (swoistego zawie-
szenia) koncesji oraz innych rozstrzygnięć Prezesa URE 
związanych z reglamentacją prowadzenia działalności na 
rynku energii elektrycznej, ciepła oraz paliw gazowych 
i ciekłych, a co za tym idzie – brak jest konieczności wy-
dawania przez organ regulacyjny osobnych rozstrzygnięć 
w tej sprawie.

Należy też przyjąć, że „zamrożenie” koncesji i wpisów 
spowodowało automatycznie zawieszenie uprawnień, ale 
także wszystkich obowiązków od dnia dokonania tego 
„zamrożenia”, jakie z faktu posiadania koncesji czy wpisu są 
nałożone na podmioty objęte tym zakresem reglamentacji. 

Informuję, że w Urzędzie Regulacji Energetyki będą 
prowadzone postępowania dotyczące weryfikacji realiza-
cji ustawowych obowiązków, których ustawowy termin 
realizacji minął przed wydaniem decyzji o wpisaniu da-
nego podmiotu na „listę sankcyjną”, co może się wiązać 
z wymierzeniem kary pieniężnej w tych przypadkach, 
w których prowadzenie i zakończenie postępowania, 
w związku z ustalonymi naruszeniami, będzie możliwe. 

Informuję również, iż w Urzędzie Regulacji Ener-
getyki będą prowadzone i zakończone wszczęte przed 
nałożeniem sankcji postępowania administracyjne do-
tyczące cofnięcia koncesji czy wykreślenia przedsiębior-
cy z właściwego rejestru prowadzonego przez Prezesa 
URE, gdyż ich skutek (w postaci cofnięcia koncesji lub 
wykreślenia z rejestru) jest dalej idący, niż „zamrożenie” 
zasobów gospodarczych. Będą także wszczynane nowe 
postępowania w tych sprawach, jeśli zaistnieją przewi-
dziane przepisami prawa energetycznego (sensu largo) 
przypadki (inne niż związane z ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń-
stwa narodowego) uzasadniające cofnięcie koncesji czy 
wykreślenie z rejestru.

Informuję, że w zakresie systemów wsparcia, które 
nadzoruje Prezes URE (np. dla odnawialnych źródeł energii, 
źródeł kogeneracyjnych, sektorów i podsektorów energo-
chłonnych, rynku mocy, NCW, NCR, KDT i in.) Urząd Re-
gulacji Energetyki będzie postępować zgodnie z przepisami 
odrębnymi regulującymi poszczególne zagadnienia, podej-
mując działania mające na celu uniemożliwienie wypłaty 
środków podmiotom objętym sankcjami. Oznacza to, że np. 
w przypadku świadectw pochodzenia przewidzianych przez 
ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.), przyjmu-
jąc ww. całkowite zamrożenie koncesji (praw i obowiązków 
z niej wynikających), nie będą wydawane świadectwa po-
chodzenia uprawnionym wytwórcom. 

Postępowania wszczęte na wniosek podmiotu wpisa-
nego na „listę sankcyjną” odnoszące się do jego praw 
i obowiązków wynikających z koncesji i wpisów lub mo-
gące w inny sposób przysparzać zasoby gospodarcze 
(systemy wsparcia) będą „zamrażane”.

Warszawa, 10 czerwca 2022 r.
 

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 28/2022

w sprawie ogłoszenia wyników aukcji
na premię kogeneracyjną Nr ACHP/2/2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wyso-
kosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553) w związku 
z art. 20 ust. 4 tej ustawy, ogłaszam wyniki aukcji na premię 
kogeneracyjną pn.: „ACHP/2/2022”, która została prze-
prowadzona w dniach 7 czerwca 2022 r. – 9 czerwca 2022 r. 
na podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 30 marca 2022 r.:
a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Nr ACHP/2/2022 

(kolejność alfabetyczna):
1. „CIEPŁO-JAWOR” Sp. z o.o.
2. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENE-

RACJA S.A.
3. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENE-

RACJA S.A.
b) minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zo-

stała wskazana w złożonych ofertach uczestników, 
którzy wygrali aukcję nie przekracza 250,00 zł/MWh;

c) maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka 
została wskazana w złożonych ofertach uczestników, 
którzy wygrali aukcję nie przekracza 320,27 zł/MWh;

d) minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zo-
stanie wypłacona uczestnikom1), którzy wygrali au-
kcję nie przekracza 250,00 zł/MWh;

 1) Wysokość premii oraz wartość premii może ulec zmianie 
w związku ze zmianą, po rozstrzygnięciu aukcji, przyznanej Wy-
twórcom pomocy inwestycyjnej.
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e) maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka 
zostanie wypłacona uczestnikom1), którzy wygrali au-
kcję nie przekracza 320,27 zł/MWh;

f) łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji i wynikająca z tej ilości wartość premii 
kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestni-
kom1), którzy wygrali aukcję w podziale na kolejne 
następujące po sobie lata kalendarzowe:
 

Rok Ilość [MWh] Wartość [zł]
2023 pow. 5 000,00 pow. 1 665 000,000
2024 pow. 14 250,00 pow. 4 611 000,000
2025 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2026 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2027 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2028 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2029 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2030 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2031 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2032 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2033 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2034 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2035 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2036 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2037 pow. 41 250,00 pow. 11 334 000,000
2038 pow. 36 000,00 pow. 9 669 000,000
2039 pow. 26 750,00 pow. 6 715 000,000

Razem: pow. 618 250,000 pow. 170 002 000,000

Warszawa, 27 czerwca 20222 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 29/2022

w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2022 roku

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 716, ze zm.), informuję, że w I kwartale 
2022 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na 
rynku konkurencyjnym wyniosła 468,35 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2022 r. 
obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen 
sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną 
przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych seg-
mentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycz-
nej, tj. do:
• spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,
• na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie 
została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze 
względu na techniczny charakter tego segmentu rynku.

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapi-
tałowych1) do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę 
wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej 
sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz 
na giełdę energii. 2)

Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszcze-
gólne segmenty rynku, które zostały wzięte pod uwagę 
do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej na rynku konkurencyjnym.

gdzie:
C – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na ryn-

ku konkurencyjnym w I kwartale 2022 r. [zł/MWh],

 1) Grupa kapitałowa ‒ grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.).

Po – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: wy-
twórców2) do spółek obrotu poza grupę kapitało-
wą oraz przedsiębiorstw obrotu3) do spółek obrotu 
poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośred-
nich zrealizowane w I kwartale 2022 r. [tys. zł],3)4)

Eo – wolumen sprzedanej energii elektrycznej: wytwór-
ców2) do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz 
przedsiębiorstw obrotu3) do spółek obrotu poza 
grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich 
w I kwartale 2022 r. [MWh],

n – liczba spółek objętych badaniem, składających 
sprawozdanie G-10.1k i G-10.4(Ob)k w I kwartale 
2022 r.,

Pg – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (do-
starczonej w I kwartale 2022 r.) zrealizowane przez 
uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [tys. zł],

Eg – wolumen sprzedanej energii elektrycznej (dostar-
czonej w I kwartale 2022 r.) zrealizowanej przez 
uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [MWh],

m – liczba spółek dokonujących sprzedaży na Towaro-
wej Giełdzie Energii S.A. w I kwartale 2022 r.

 2) Zbadano elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wy-
dzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi 
przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni 
bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD 2007 do gru-
py 35.1 oraz do grupy 35.3, składające sprawozdanie G-10.1 k 
Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za 
I kwartał 2022 r.
 3) Zbadano przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią 
elektryczną i składające sprawozdanie G-10.4(Ob)k Sprawozda-
nie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót ener-
gią elektryczną za I kwartał 2022 r.
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Warszawa, 1 lipca 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 31/2022

w sprawie stopy wolnej od ryzyka
w III kwartale 2022 r.

Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania 
wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmo-
wanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przed-
siębiorstw sektora ciepłowniczego, sektora ga-
zowego oraz sektora elektroenergetycznego 
przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2022 r., 
stopa wolna od ryzyka wynosi 2,373% i odpowiada śred-
niej rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa 
o najdłuższym terminie wykupu, notowanych na Rynku 
Treasury BondSpot w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 
dnia 30 czerwca 2022 r.

Warszawa, 4 lipca 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 32/2022

w sprawie średnioważonego kosztu węgla, 
zużywanego przez jednostki wytwórcze cen-
tralnie dysponowane oraz w sprawie średniej 
ceny energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórców eksploatujących jednostki wy-
twórcze centralnie dysponowane w 2021 r.

Działając na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów po-

wstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311) informu-
ję, iż w 2021 r.:
1) średnioważony koszt węgla zużywanego przez jed-

nostki wytwórcze centralnie dysponowane opalane 
węglem, z uwzględnieniem kosztów transportu węgla 
wyniósł 93,30 zł/MWh;

2) średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze 
centralnie dysponowane opalane węglem wyniosła 
291,92 zł/MWh.
Średnioważony koszt węgla zużywany przez jednostki 

wytwórcze centralnie dysponowane, z uwzględnieniem 
kosztów transportu węgla, został obliczony jako średnia 
z jednostkowych kosztów węgla zużytego na produkcję 
energii elektrycznej wraz z kosztami jego transportu 
ważona wielkością produkcji energii elektrycznej brutto 
wytworzonej z węgla przez poszczególne jednostki wy-
twórcze centralnie dysponowane. Jednostkowe koszty 
węgla zużytego na wytworzenie energii elektrycznej 
wraz z kosztami jego transportu w poszczególnych jed-
nostkach centralnie dysponowanych zostały obliczone 
jako iloraz kosztów zakupu i transportu węgla zużytego 
na produkcję energii elektrycznej i wielkości tej produkcji 
brutto wytworzonej z węgla przez te jednostki.

Średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez 
wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dyspo-
nowane została obliczona jako średnia z jednostkowych 
cen wytworzonej energii elektrycznej ważona wielkością 
produkcji energii elektrycznej brutto wytworzonej z węgla 
przez poszczególne jednostki wytwórcze centralnie dyspo-
nowane. Jednostkowe ceny energii elektrycznej wytworzo-
nej w poszczególnych jednostkach centralnie dysponowa-

nych zostały obliczone jako iloraz przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej i wielkości produkcji energii elektrycz-
nej brutto wytworzonej z węgla przez te jednostki.

 
Warszawa, 12 lipca 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 33/2022

w sprawie średniej kwartalnej ceny energii 
elektrycznej sprzedanej na zasadach innych 

niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy –
Prawo energetyczne, za II kwartał 2022 r.

Działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1385) informuję, że średnia cena energii elektrycz-
nej sprzedawanej na zasadach innych niż określone 
w art. 49a ust. 1 tej ustawy, za II kwartał 2022 r.  
wyniosła 489,22 zł/MWh.5)

W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realiza-
cji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarza-
niem energii elektrycznej wskazane w art. 49a ust. 1 
ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia 
podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością 
sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań zwią-
zanych z prawami majątkowymi. Cenę obliczono na 
podstawie danych przekazanych przez wytwórców1) 

 1) Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem 
zamieszczonym na stronie internetowej URE pod adresem: 
https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/
energia-elektryczna/8241,Prezes-URE-wzywa-wytworcow-energi
i-elektrycznej-do-cyklicznego-skladania-informa.html
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i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzą-
cej z własnej produkcji w II kwartale 2022 r., o łącznym 
wolumenie 5,46 TWh.

Jednocześnie zwracam uwagę, że istotny wpływ 
na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z du-
żym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem czasowym. 
W konsekwencji ww. cena może nie odzwierciedlać aktu-
alnych warunków rynkowych.

Warszawa, 25 lipca 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 34/2022 

w sprawie wysokości zaktualizowanych
na rok 2023 kwot kosztów osieroconych

Działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów po-
wstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311) infor-
muję, iż Prezes URE w drodze decyzji administracyjnych 
zaktualizował na rok 2023 kwoty kosztów osieroconych 
dla wytwórców wymienionych w załączniku nr 3 do ww. 
ustawy przy zastosowaniu skumulowanego wskaźnika 
aktualizacji w wysokości 2,22007069020369. 

Kwoty kosztów osieroconych, określone w załączniku 
nr 3 do ww. ustawy dla 3. wytwórców po aktualizacji, 
przedstawia poniższa tabela:

Lp. Wytwórca

Zaktualizowana 
kwota kosztów
osieroconych

na 2023 r. [tys. zł]

1
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-
-Konin S.A. – następca prawny spółki 
Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.

96 219 709

Lp. Wytwórca

Zaktualizowana 
kwota kosztów
osieroconych

na 2023 r. [tys. zł]
2 CEZ Chorzów S.A. 18 014 082
3 Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. 404 579

Razem 114 638 370

Warszawa, 26 lipca 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 35/2022

w sprawie korekt kosztów osieroconych 
i korekt kosztów na pokrycie kosztów

zużycia odebranego i kosztów nieodebranego
gazu ziemnego na 2021 rok6)

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach po-
krywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 
z przedterminowym rozwiązaniem umów długotermi-
nowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej1) (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 311, dalej „ustawa KDT”) Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”), ustala w ter-

 1) Ustawa KDT jest programem pomocy publicznej, który ma 
ułatwić wytwórcom działanie na konkurencyjnym rynku energii po 
przedterminowym rozwiązaniu umów długoterminowych zawar-
tych ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Program ten 
został dopuszczony do stosowania Decyzją Komisji Europejskiej 
z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej 
przez Polskę w ramach umów długoterminowych sprzedaży mocy 
i energii elektrycznej oraz pomocy państwa, którą Polska planuje 
udzielić w ramach rekompensaty z tytułu dobrowolnego rozwiąza-
nia umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycz-
nej (Dz. U. UE L 83/1 z dnia 28 marca 2009 r.).

minie do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego, 
w drodze decyzji administracyjnej, korekty roczne kosz-
tów osieroconych oraz korekty roczne kosztów na pokry-
cie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebrane-
go gazu ziemnego za rok poprzedni.

Stosowne decyzje w tej sprawie za 2021 r. zostały pod-
jęte w terminie ustawowym, tj. do dnia 31 lipca 2022 r. 
w stosunku do wszystkich wytwórców uczestniczących 
w 2021 r. w programie pomocy publicznej określonym 
ustawą KDT.

Zgodnie z zapisanymi w ustawie KDT algorytmami ob-
liczeń korekt rocznych (art. 30 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1), 
wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych oraz 
korekty rocznej kosztów zużycia odebranego i kosztów 
nieodebranego gazu ziemnego została obliczona jako 
różnica pomiędzy należną za 2021 r. a wypłaconą wy-
twórcy zaliczką na poczet ww. kosztów.

Poniżej przedstawione zostało indywidualne rozliczenie za 
2021 r. każdego z wytwórców objętego ustawą KDT (tab. 1).

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wy-
płacone w 2021 r. w łącznej kwocie 108,8 mln zł. W wy-
niku rozliczenia tych zaliczek ustalono wysokość 3 korekt 
rocznych, których suma wynosi 99,2 mln zł.

Zaliczki na poczet kosztów odebranego gazu ziemne-
go i nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jed-
nostkach opalanych gazem ziemnym w 2021 r. wyniosły 
0,0 mln zł. W wyniku rozliczenia tych kosztów ustalono 
wysokość 1 korekty rocznej, której suma wyniosła 0,0 mln zł.

Z powyższego zestawienia wynika, iż kwota środ-
ków publicznych przekazanych wytwórcom za 2021 r. 
z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz ko-
rekt kosztów odebranego gazu ziemnego i nieodebrane-
go gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych 
gazem ziemnym, wynosi prawie 208,0 mln zł.
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Zobowiązania i należności z tytułu wydanych decyzji 
Prezesa URE w sprawie korekt rocznych zostaną uregu-
lowane między wytwórcami a Zarządcą Rozliczeń S.A. 
w ustawowym terminie do dnia 30 września 2022 r.

Mając na względzie, że realizowany na podstawie 
ustawy KDT program pomocy publicznej dla wskazanych 
w tej ustawie przedsiębiorstw energetycznych zajmują-
cych się wytwarzaniem energii elektrycznej wspiera sektor 
wytwarzania energii elektrycznej począwszy od 2008 r., 
poniżej przedstawiono zestawienie łącznych środków 
finansowych przekazanych dedykowanym przedsiębior-
stwom w podziale na grupy kapitałowe. Całkowita kwota 
środków publicznych przekazanych wytwórcom za lata 

2008–2021 obejmująca zaliczki na poczet kosztów osie-
roconych i kosztów odebranego gazu ziemnego i nie-
odebranego gazu ziemnego oraz korekty tych kosztów 
wyniosła łącznie prawie 17,5 mld zł.

Tabela 2. Zestawienie środków publicznych przekazanych wy-
twórcom w ramach programu pomocy publicznej z tytułu przed-
terminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży 
mocy i energii elektrycznej za lata 2008−2021

Wytwórcy w ramach 
grup kapitałowych

Wypłaty w zaliczkach, korektach 
rocznych i korektach końcowych 

(ceny bieżące) w tys. zł
PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 9 722 048

ENEA S.A. 551 619

Wytwórcy w ramach 
grup kapitałowych

Wypłaty w zaliczkach, korektach 
rocznych i korektach końcowych 

(ceny bieżące) w tys. zł
TAURON Polska Energia S.A. 2 135 090
Polenergia S.A. 1 707 860
CEZ a.s. 1 215 824
ZE PAK S.A. 2 097 603
Razem 17 430 043

Źródło: URE.

Warszawa, 12 sierpnia 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 36/2022

w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu 
gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa 

w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne

Działając na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1385) informuję, że w II kwartale 2022 r.
1. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego 

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obsza-
rze Gospodarczym wyniosła 442,15 zł/MWh,

2. publikacja średniej ceny zakupu gazu ziemnego z in-
nych państw niż wskazane w pkt 1, z uwagi na za-
wartą w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne 
klauzulę nakazującą konieczność uwzględnienia prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych lub innych in-
formacji prawnie chronionych, w związku ze strukturą 
otrzymanych danych, nie jest możliwa.

Tabela 1. Rozliczenie pomocy publicznej z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elek-
trycznej za 2021 r.

Wytwórcy

Kwota zaliczek
wypłaconych na
poczet kosztów
osieroconych za
2021 r. - wyso-
kość określona 
we wnioskach
(art. 24 uKDT)

Kwota zaliczek
wypłaconych na
poczet kosztów
gazu ziemnego 
za 2021 r. - wy-

sokość określona 
we wnioskach
(art. 45 uKDT)

RAZEM
kwota 

zaliczek

Korekta 
roczna

kosztów
osieroconych

Korekta rocz-
na kosztów 
powstałych

w jednostkach
opalanych 

gazem ziem-
nym, o których 
mowa w art. 44 

ustawy

Suma korekt
rocznych

Łączna kwota
środków 

publicznych
przekazanych
wytwórcom

(zaliczki
+korekty)

1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3+6
[tys. zł]

ZE PAK S.A. - d. Elektrow-
nia Pątnów II Sp. z o.o.1) 92 352,398 92 352,398 78 214,300 78 214,300 170 566,698

CEZ Chorzów S.A.2) 16 439,998 16 439,998 38 279,283 38 279,283 54 719,281
Elektrociepłownia 
Zielona Góra S.A. 0,000 0,000 0,000 -17 288,391 0,000 -17 288,391 -17 288,391

Razem 108 792,396 0,000 108 792,396 99 205,192 0,000 99 205,192 207 997,588

1) 30 grudnia 2020 r. nastąpiło połączenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. i Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., w trybie 
art. 492 § 1 pkt 1 i art. 494 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.

2) Dawniej Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o.
Uwaga: Pusta komórka oznacza, że dany Wytwórca nie bierze udziału w programie pokrycia kosztów zużycia odebranego i kosztów nie-
odebranego gazu ziemnego.
Źródło: URE.
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Warszawa, 1 sierpnia 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 37/2022

dotycząca realizacji obowiązku w zakresie 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia 

świadectw pochodzenia za rok 2022

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 
z późn. zm.) – „ustawa OZE”, przedsiębiorstwo energe-
tyczne, odbiorca końcowy, odbiorca przemysłowy oraz 
towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których 
mowa w art. 52 ust. 2 tej ustawy, są obowiązane uzyskać 
i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej: „Prezes URE”) świadectwo pochodze-
nia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, wy-
dane odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu 
rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego 
źródła energii znajdujących się na terytorium RP lub 
zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej lub 
na podstawie ustawy − Prawo energetyczne, względnie 
uiścić opłatę zastępczą w terminie określonym w art. 68 
ust. 2 ustawy OZE (tj. do dnia 30 czerwca każdego roku, 
za poprzedni rok kalendarzowy) obliczoną w sposób 
określony w art. 56 tej ustawy, z zastrzeżeniem uwarun-
kowań wynikających z treści art. 47 ustawy OZE.

Mając na celu ułatwienie przedsiębiorcom realizacji obo-
wiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezeso-
wi URE świadectw pochodzenia, Prezes URE w załączeniu 
przedstawia wzory wniosków o umorzenie tych świadectw.

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 2 ustawy OZE, do 
każdego z ww. wniosków należy dołączyć dokument, wy-

dany przez Towarową Giełdę Energii S.A., stwierdzający 
prawa majątkowe wynikające ze świadectw wskazanych 
we wniosku przysługujących wnioskodawcy i określający 
odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej. 
Ilość energii elektrycznej wykazana na każdym z doku-
mentów wydanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 
musi odpowiadać ilości energii elektrycznej wskazanej 
we wniosku o umorzenie świadectw na poczet realizacji 
obowiązku za 2022 r.

Jednocześnie informuję, iż wielkość udziałów ilościo-
wych sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych 
świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia wy-
danych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, na 
potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 
ust. 1 pkt 1 ustawy OZE, za rok realizacji obowiązku − 2022, 
wynika z treści § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 
wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wy-
nikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwier-
dzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1467). Sto-
sowna informacja w tym zakresie została zamieszczona we 
wzorach wniosków.

Wzory wniosków znajdują się na stronie https://www.ure.gov.pl/
pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10495,In-
formacja-nr-372022.html

Warszawa, 12 września 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 39/2022

w sprawie ogłoszenia wyników naboru na premię 
kogeneracyjną indywidualną Nr NCHP/2/2022

W związku z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysoko-
sprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553), infor-
muję, iż nabór na premię kogeneracyjną indywidualną 
oznaczony w ogłoszeniu Prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki z dnia 6 czerwca 2022 r. jako: „NCHP/2/2022”, 
który został przeprowadzony w dniach 5 września 2022 r. 
– 7 września 2022 r., nie został rozstrzygnięty, z po-
wodu braku złożenia w naborze co najmniej jednej oferty 
spełniającej wymagania określone w ustawie o promowa-
niu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Warszawa, 8 września 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 40/2022

w sprawie wybranych godzin doby przypadających 
na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc 
w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów 

roku dostaw 2023 – na potrzeby obliczania opłaty mo-
cowej należnej od odbiorców końcowych, o których 
mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy

Działając na podstawie art. 74 ust. 4 pkt 2) ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10495,Informacja-nr-372022.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10495,Informacja-nr-372022.html
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10495,Informacja-nr-372022.html
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poz. 1854 ze zm., dalej Ustawa) oraz § 6 i § 8 rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopa-
da 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wy-
znaczania godzin doby przypadających na szczytowe 
zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2009 ze zm., dalej Rozporządzenie) informuję, że wy-
branymi godzinami doby dla każdego z czterech kwartałów 
roku dostaw 2023 – na potrzeby obliczania opłaty moco-
wej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 89a 
ust. 1 pkt 2) Ustawy jest piętnaście kolejnych godzin 
każdej doby przypadającej na dzień roboczy1) (dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych go-
dzin, każdego dnia rozpoczyna się o 7.00, a pięt-
nasta − o 21.00.7)

Wyboru tych godzin Prezes URE dokonał na podsta-
wie danych historycznych dotyczących zapotrzebowania 
na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym 
w poszczególnych godzinach 2021 r., biorąc pod uwa-
gę charakter dobowej krzywej zapotrzebowania na moc 
w poszczególnych kwartałach tego roku.

 1) Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia wybranymi godzinami 
doby przypadającymi na godziny szczytowego zapotrzebowania 
na moc w systemie mogą być wyłącznie godziny, dla których 
może zostać ogłoszony okres zagrożenia. Natomiast § 7 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w spra-
wie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demon-
strowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1455) stanowi, że okres zagrożenia ogłasza się 
wyłącznie dla godzin przypadających pomiędzy 7.00 a 22.00 
w dniach przypadających od poniedziałku do piątku, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy.

Warszawa, dnia 23 września 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 41/2022

w sprawie ogłoszenia wyników aukcji na 
premię kogeneracyjną Nr ACHP/3/2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 553) w związku z art. 20 ust. 4 tej ustawy, ogła-
szam wyniki aukcji na premię kogeneracyjną pn.: 
„ACHP/3/2022”, która została przeprowadzona w dniach 
19 września 2022 r. – 21 września 2022 r. na podstawie 
ogłoszenia o aukcji z dnia 5 lipca 2022 r.:
a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Nr ACHP/3/2022:

1. PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA
2. PGNIG TERMIKA SPÓŁKA AKCYJNA

b) minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zo-
stała wskazana w złożonych ofertach uczestników, 
którzy wygrali aukcję przekracza 315,00 zł/MWh;

c) maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka 
została wskazana w złożonych ofertach uczestników, 
którzy wygrali aukcję nie przekracza 320,27 zł/MWh;

d) minimalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zo-
stanie wypłacona uczestnikom1), którzy wygrali au-
kcję przekracza 315,00 zł/MWh;8)

e) maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej, jaka 
zostanie wypłacona uczestnikom1), którzy wygrali au-
kcję nie przekracza 320,27 zł/MWh;

 1) Wysokość premii oraz wartość premii może ulec zmianie 
w związku ze zmianą, po rozstrzygnięciu aukcji, przyznanej Wy-
twórcom pomocy inwestycyjnej.

f) łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji i wynikająca z tej ilości wartość premii 
kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestni-
kom1), którzy wygrali aukcję w podziale na kolejne 
następujące po sobie lata kalendarzowe:

Rok Ilość [MWh] Wartość [zł]
2025 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2026 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2027 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2028 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2029 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2030 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2031 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2032 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2033 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2034 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2035 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2036 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2037 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2038 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00
2039 pow. 62 200,00 pow. 19 930 000,00

Razem: pow. 933 000,000 pow. 298 950 000,00

Warszawa, 26 września 2022 r.

Informacja Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr 42/2022

w sprawie średniej ceny sprzedaży energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym

w II kwartale 2022 roku

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 
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z 2022 r. poz. 1385, ze zm.), informuję, że w II kwar-
tale 2022 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej 
na rynku konkurencyjnym wyniosła 471,96 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 
2022 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolu-
men sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) reali-
zowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkuren-
cyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii 
elektrycznej, tj. do:
• spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych,
• na giełdę energii.

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie 
została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze 
względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. 

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapi-
tałowych1) do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę 
wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej 
sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz 
na giełdę energii. 9)

Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszcze-
gólne segmenty rynku, które zostały wzięte pod uwagę 
do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycz-
nej na rynku konkurencyjnym.

 1) Grupa kapitałowa − grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.).

gdzie:
C – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na ryn-

ku konkurencyjnym w II kwartale 2022 r. [zł/MWh],
Po – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: wy-

twórców2) do spółek obrotu poza grupę kapitałową 
oraz przedsiębiorstw obrotu3) do spółek obrotu poza 
grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich zre-
alizowane w II kwartale 2022 r. [tys. zł],10)11)

Eo – wolumen sprzedanej energii elektrycznej: wytwór-
ców2) do spółek obrotu poza grupę kapitałową 
oraz przedsiębiorstw obrotu3) do spółek obrotu 
poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośred-
nich w II kwartale 2022 r. [MWh],

n – liczba spółek objętych badaniem, składających 
sprawozdanie G-10.1k i G-10.4(Ob)k w II kwartale 
2022 r.,

Pg – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (do-
starczonej w II kwartale 2022 r.) zrealizowane przez 
uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [tys. zł],

Eg – wolumen sprzedanej energii elektrycznej (dostar-
czonej w II kwartale 2022 r.) zrealizowanej przez 
uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [MWh],

m – liczba spółek dokonujących sprzedaży na Towaro-
wej Giełdzie Energii S.A. w II kwartale 2022 r.

 2) Zbadano elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wy-
dzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi 
przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni 
bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD 2007 do gru-
py 35.1 oraz do grupy 35.3, składające sprawozdanie G-10.1 k 
Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za 
II kwartał 2022 r.
 3) Zbadano przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią 
elektryczną i składające sprawozdanie G-10.4(Ob)k Sprawozda-
nie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót ener-
gią elektryczną za II kwartał 2022 r.
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Wykaz przedsiębiorstw wyznaczonych operatorami 
systemów elektroenergetycznych

(stan na 2022.09.15) 

Operator systemu przesyłowego (OSP):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

05-520 Konstancin-Jeziorna, 
ul. Warszawska 165 2014.06.16 2014.07.02 2030.12.31 PEE/272/4988/W/2/2004/MS

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

„AO ENERGIA” Sp. z o.o. 34-206 Krzeszów 327 B 2022.05.26 2022.07.01 2031.12.31 DEE/426/69195/W/OKR/2022/TK

„BHH-MIKROHUTA”
Sp. z o.o.

42-530 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Katowicka 11 2011.06.24 2011.08.01 2029.01.01 DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF

„Ciepłownia Siemianowice” 
Sp. z o.o.

41-100 Siemianowice 
Śląskie, ul. Olimpijska 14 2011.09.14 2011.11.01 2030.12.31 PEE/242/290/W/2/2001/MS

„D-ENERGIA” Sp. z o.o. 88-320 Strzelno,
Wymysłowice 1 2014.04.30 2014.05.01 2030.12.31 DEE/326/23418/W/DRE/2014/BT

„Green Lights Holding” 
Sp. z o.o.

02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 6 bud. D 2016.12.22 2017.02.01 2025.12.31 DEE/364/18590/W/OŁO/2016/KK

„Huta Pokój” S.A. 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 56 2019.04.12 2019.05.01 2028.12.31 PEE/86/599/U/1/98/AS

„Klepierre Pologne
Sp. z o.o.”

00-609 Warszawa,
al. Armii Ludowej 26 2017.02.01 2017.03.01 2026.08.22 DEE/365/23279/W/DRE/2016/KCh

„Nida Media” Sp. z o.o 28-400 Pińczów, Leszcze 15 2010.12.13 2010.12.13 2030.12.31 DEE/344/13618/W/OKA/2015/AM

„Przedsiębiorstwo
Energetyczne” Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz,
ul. Węgierska 144a 2012.07.26 2013.01.01 2030.12.31 PEE/233/2820/W/1/2/2001/AS

„Przedsiębiorstwo
Energetyczne” Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz,
ul. Węgierska 144a 2022.07.04 2022.07.20 2030.12.31 PEE/233/2820/W/1/2/2001/AS

„Terma-Dom” Sp. z o.o. 41-803 Zabrze,
ul. Bytomska 112a 2012.07.12 2012.10.01 2025.12.31 PEE/194/213/W/1/2/99/AS

„U&R Calor” Sp. z o.o. 42-580 Wojkowice,
ul. Morcinka 38 2012.05.25 2012.09.01 2041.11.08 DEE/292/19231/W/OKA/2011/CW

„Zael - Energo” Sp. z o.o. 53-439 Wrocław,
ul. Grabiszyńska 163/510 2012.09.03 2012.11.01 2025.06.25 DEE/4/13432/W/2/2005/BT

AEC Sp. z o.o. 34-120 Andrychów,
ul. Stefana Batorego 24 2019.09.17 2019.09.19 2030.12.31 DEE/398/64884/W/OKR/2019/RF

AHM Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Gałczyńskiego 6 2016.08.17 2016.11.01 2030.12.31 DEE/243/3168/W/OKA/2010/RZ

ALCHEMIA S.A. 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92 2017.04.07 2017.05.01 2030.12.31 DEE/366/5430/W/OLO/2017/KK

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

ANWIL S.A. 87-805 Włocławek,
ul. Toruńska 222 2011.06.30 2011.09.01 2025.12.31 PEE/96/738/U/2/98/PK

ArcelorMittal Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza, 
al. Józefa Piłsudskiego 92 2013.07.02 2013.11.01 2025.12.31 PEE/91A/4336/W/OKA/2003/RK

Arctic Paper Kostrzyn S.A. 66-470 Kostrzyn n. Odrą, 
ul. Fabryczna 1 2011.02.04 2011.04.01 2030.12.31 PEE/79/585/U/1/98/AS

BD Sp. z o.o. 53-609 Wrocław,
ul. Fabryczna 16b 2020.04.27 2020.05.01 2030.02.09 DEE/407/17261/W/OWR/2020/MŚ

Biogal Dystrybucja
Sp. z o.o. 13-308 Boleszyn 7 2020.12.04 2021.01.01 2030.08.04 DEE/411/65477/W/OGD/2020/KSm1

BŁONIE-PASS STREFA 
PRZEMYSŁOWA PROSTA 
S.A.

05-870 Pass, ul. Stefana 
Batorego 5 2012.11.16 2013.02.01 2023.12.31 DEE/281/13948/W/2/2010/UA

Boryszew S.A. 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92 2014.04.02 2012.07.01 2042.12.31 DEE/288/807/W/OKR/2011/JM

Celsa Huta Ostrowiec 
Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Samsonowicza 2

2011.01.05 2011.02.01 2029.05.10 PEE/273/4985/W/OŁO/2004/PL

CEMENTOWNIA „WARTA” 
S.A.

98-355 Trębaczew,
ul. Przemysłowa 17 2022.05.10 2022.08.01 2030.12.31 DEE/419/16620/W/OŁO/2021/MRo

Chemar S.A. 25-663 Kielce,
ul. Olszewskiego 6 2011.09.15 2011.11.01 2029.10.15 PEE/181/9902/W/1/2/99/AS

CIECH SARZYNA S.A. 37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1 2011.05.10 2011.09.01 2025.12.31 PEE/227/683/W/1/2/2001/AS

CIECH Soda Polska S.A. 88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4 2007.04.07 2011.06.01 2025.12.31 DEE/60/13971/W/OWA/2008/BH

Ciepłownia Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, 
ul. Piotrkowska 10/12 2012.03.16 2012.07.01 2030.12.31 DEE/331/185/W/OLO/2014/KK

CMC Poland Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie,
ul. Piłsudskiego 82 2014.07.10 2014.09.01 2030.12.31 DEE/6/731/W/2/2005/BT

CNP Centrum Nakładania 
Powłok Leszek Rak

42-300 Myszków,
ul. Partyzantów 21 2012.08.09 2012.10.01 2030.12.31 DEE/287/19144/W/OKA/2011/CW

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia,
ul. Hryniewickiego 10 2011.07.19 2011.10.01 2029.12.31 PEE/102/9176/W/1/99/MS

Dolnośląskie Zakłady 
Usługowo-Produkcyjne 
DOZAMEL Sp. z o.o.

53-609 Wrocław,
ul. Fabryczna 10 2012.11.09 2013.02.01 2025.12.31 PEE/47/459/U/1/98/PM

DP Metal Processing 
Sp. z o.o.

43-100 Tychy,
ul. Turyńska 100 2022.02.02 2022.03.01 2032.03.01 zamknięty system dystrybucyjny

DP Metal Processing 
Sp. z o.o.

43-100 Tychy,
ul. Turyńska 100 2021.07.15 2021.07.20 2036.05.05 DEE/417/69145/W/OKA/2021/ESt1

ECO Jelenia Góra
Sp. z o.o.

58-500 Jelenia Góra,
ul. Karola Miarki 46 2012.10.11 2013.01.01 2028.01.01 DEE/284/177/W/OWR/2010/AŁ

ECO Kogeneracja
Sp. z o.o.

45-118 Opole,
ul. Harcerska 15 2014.04.08 2014.06.01 2030.12.31 DEE/318/22069/W/OLO/2013/KK
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Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

EHN S.A. 43-215 Studzienice,
ul. Jaskółek 12 2012.02.03 2012.04.01 2025.12.31 DEE/78/3844/W/OKA/2008/HM

EkoMedia Sp. z o.o. 27-200 Starachowice,
ul. Radomska 29 2011.11.29 2012.02.01 2030.12.31 PEE/260/4191/W/1/2003/MS

Elana-Energetyka
Sp. z o.o.

87-100 Toruń,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 2012.02.03 2012.04.01 2025.02.25 DEE/333/9426/W/DRE/2014/BT

Elco Energy Sp. z o.o. 40-101 Katowice,
ul. Chorzowska 109A 2013.07.26 2013.11.01 2023.02.18 DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz

Elektrix S.A. 02-650 Warszawa,
ul. Bukietowa 5/U1 2016.08.31 2016.09.01 2030.12.31 DEE/362/4439/W/OŁO/2016/KK

Elektrociepłownia
„Zielona Góra” S.A.

65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 103 2019.07.15 2019.08.01 2030.12.31 DEE/385/1286/W/DRE/2018/ZJ

Elektrociepłownia Mielec 
Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska 
Polskiego 3 2012.12.06 2013.01.01 2030.12.31 DEE/81/1334/W/OKR/2008/MG

Elektrociepłownia Zduńska 
Wola Sp. z o.o.

98-220 Zduńska Wola,
ul. Murarska 21 2012.06.27 2012.10.01 2025.12.31 DEE/71/1337/W/OŁO/2008/TB

Elsen S.A.
w restrukturyzacji

42-202 Częstochowa,
ul. Koksowa 11 2019.11.14 2019.12.01 2029.04.24 DEE/394/1612/W/OKA/2019/AM

Eltronik Acpro Sp. z o.o. 
Sp. kom.

53-030 Wrocław,
ul. Życzliwa 19 2011.11.25 2012.02.01 2024.06.30 PEE/164/9377/W/1/2/99/RG

EMPOL ENERGIA
Sp. z o.o.

38-320 Gorlice,
ul. Michalusa 1 2015.10.01 2015.11.01 2030.05.14 DEE/352/24579/W/OKR/2015/JPi1

ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań,
ul. Strzeszyńska 58 2007.06.30 2007.07.01 2030.07.01 DEE/50/13854/W/2/2007/PKo

ENERGA-Operator S.A. 80-557 Gdańsk,
ul. Marynarki Polskiej 130 2008.06.24 2008.07.01 2030.12.31 PEE/41/2686/U/2/98/BK

Energetyka Cieszyńska 
Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn,
ul. Mostowa 2 2019.06.17 2019.07.01 2030.12.31 DEE/392/1278/W/OKA/2019/CW

Energetyka Nowy Dwór 
Mazowiecki Sp. z o.o.

05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki, ul. Zakro-
czymska 30 lok. 118

2014.03.31 2014.07.01 2030.06.01 DEE/317/21710/W/DRE/2013/BT

Energetyka Sp. z o.o. 59-301 Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 2010.12.03 2011.01.01 2025.12.31 PEE/46/141/U/3/98/RW

Energetyka Wagon
Sp. z o.o.

63-400 Ostrów Wielkopolski, 
ul. Wysocka 52 2012.05.25 2012.08.01 2040.12.31 DEE/38/15714/W/OPO/2007/AJ

Energia Euro Park
Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska 
Polskiego 3 2013.08.22 2013.10.01 2023.02.28 DEE/310/21804/W/2/2013/AnSz

ENERGIT Sp. z o.o. 30-644 Kraków,
ul. Kamieńskiego 11 2012.07.12 2012.10.01 2029.12.31 DEE/232/18749/W/OKR/2009/WK

Energomedia Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia,
ul. Fabryczna 22 2011.04.07 2011.06.01 2029.07.15 PEE/167/90/W/1/2/99/AS

Energoserwis Kleszczów 
Sp. z o.o.

97-427 Rogowiec,
ul. Instalacyjna 2 2006.02.01 2006.02.01 2025.12.31 PEE/213/1345/W/1/2/2000/MS

Energostrefa Sp. z o.o. 41-902 Bytom,
ul. Wrocławska 94 2012.09.04 2012.11.01 2030.12.31 DEE/286/18849/W/2/2010/IB

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

ENESTA Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1 2010.12.02 2011.01.01 2030.12.31 PEE/195/728/W/3/99/MJ

ENH2O Sp. z o.o. 80-863 Gdańsk,
ul. Doki 1/393A 2015.11.09 2016.01.01 2030.10.02 DEE/348/23940/W/OGD/2015/PWi

ERG S.A. 42-520 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Chemiczna 6 2020.07.15 2020.09.06 2030.09.04 DEE/410/1198/W/OKA/2020/PS

ERGO ENERGY Sp. z o.o. 81-342 Gdynia, ul. Jerzego 
Waszyngtona 34/36 2015.12.28 2016.02.01 2030.12.31 DEE/340/19233/W/DRE/2015/ŁG

ESV Metalchem Sp. z o.o. 45-641 Opole,
ul. Oświęcimska 102D 2011.11.03 2012.01.01 2030.12.31 DEE/332/12970/W/OWR/2014/RP

ESV Wisłosan Sp. z o.o. 39-460 Nowa Dęba,
ul. Metalowca 4 2011.12.20 2012.03.01 2030.12.31 PEE/14/65/W/1/98/RG

ESV2 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2019.05.27 2019.07.01 2030.12.31 DEE/388/31955/W/OWR/2019/RP

ESV3 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1A 2017.03.20 2017.05.01 2030.12.31 DEE/354/24767/W/DRE/2015/BT

ESV4 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1A 2017.03.20 2017.05.01 2030.12.31 DEE/357/24814/W/DRE/2015/BT

ESV5 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2017.03.20 2017.05.01 2030.12.31 DEE/349/24670/W/OWR/2015/HK

ESV6 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2017.03.23 2017.05.01 2030.12.31 DEE/329/23861/W/OWR/2014/HK

ESV7 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2017.03.23 2017.05.01 2030.12.31 DEE/342/24480/W/OWR/2015/HK

ESV8 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2017.03.23 2017.05.01 2030.12.31 DEE/341/24481/W/OWR/2015/HK

ESV9 Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Ciepłownicza 1a 2017.03.23 2017.05.01 2030.12.31 DEE/343/24482/W/OWR/2015/HK

Fabryka Łożysk Tocznych 
‒ Kraśnik S.A.

23-210 Kraśnik,
ul. Fabryczna 6 2022.04.13 2022.05.01 2030.12.31 zamknięty system dystrybucyjny

Fabryka Łożysk Tocznych 
‒ Kraśnik S.A.

23-210 Kraśnik,
ul. Fabryczna 6 2011.02.04 2011.04.01 2030.12.31 DEE/591/W/OLB/2009/MSZ

Federal-Mogul Gorzyce 
Sp. z o.o.

39-432 Gorzyce,
ul. Odlewników 52 2012.09.17 2012.11.01 2024.12.05 PEE/284/673/W/2/2004/BT

Fenice Poland Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 79A 2014.06.04 2014.08.01 2029.04.15 PEE/137/9257/W/1/2/99/MS

Fieldon Investments
Sp. z o.o. Gryf Sp. kom.

00-066 Warszawa, Plac 
Małachowskiego 2/III p. 2019.11.07 2019.12.01 2030.12.31 DEE/383/64002/W/OLO/2018/MGG

FIGENE ENERGIA
Sp. z o.o.

00-513 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 6A/13 2022.02.02 2022.03.01 2031.11.03 DEE/422/24679/W/OŁO/2021/KK

FPM S.A. 43-190 Mikołów,
ul. Towarowa 11 2012.09.25 2013.01.01 2030.12.31 DEE/290/19133/W/OKA/2011/KR

GET EnTra Sp. z o.o. 00-697 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 53 2019.10.24 2019.12.01 2030.12.31 DEE/390/9037/W/DRE/2019/ZJ
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GLOSBE Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, 
ul. Rabowicka 65 2019.08.22 2019.09.01 2030.12.31 DEE/384/49612/W/OPO/2018/AJ

GMINA UNIEJÓW ‒ 
ENERGETYKA UNIEJÓW

99-210 Uniejów,
ul. Błogosławionego 
Bogumiła 13

2016.04.05 2016.06.01 2030.12.31 DEE/358/26173/W/OŁO/2015/JGrz

Górażdże Cement S.A. 47-316 Chorula,
ul. Cementowa 1 2011.07.29 2011.10.01 2030.12.31 DEE/91/2109/W/OWR/2009/MB

Green Lights Dystrybucja 
Sp. z o.o.

02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 6 bud. D 2016.02.19 2016.04.01 2025.03.31 DEE/346/24520/W/OŁO/2015/KK

Green Lights Obrót
Sp. z o.o.

02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 6 bud. D 2020.03.10 2020.04.15 2030.12.31 DEE/396/28061/W/DRE/2019/ŁG

Green Lights Sp. z o.o. 02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 6 2015.02.27 2015.05.01 2030.12.31 DEE/327/18710/W/OLO/2014/KK

Grupa Azoty Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne 
Siarki „Siarkopol” S.A.

28-200 Staszów, Grzybów 2014.08.05 2015.01.01 2030.06.15 DEE/248/18872/W/OŁO/2010/WL

Grupa Azoty S.A. 33-101 Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 8 2011.01.05 2011.02.01 2025.12.15 PEE/65/711/U/OT-7/98/MK

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „PUŁAWY” S.A.

24-110 Puławy,
al. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 13

2012.08.22 2012.10.01 2028.11.30 PEE/2/590/U/3/98/JB

Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe Chorzów S.A.

41-503 Chorzów,
ul. Narutowicza 15 2012.08.02 2012.08.02 2030.12.31 DEE/299/3888/W/2/2012/ŁG

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn S.A.

47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Mostowa 30A/s. p. 163 2010.04.01 2010.04.01 2025.12.31 PEE/83/564/U/OT-6/98/MB

Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne POLICE S.A.

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 1 2011.03.22 2011.05.01 2025.12.31 PEE/155/580/U/1/2/99/RG

Grupa Energia GE
Sp. z o.o.

00-609 Warszawa,
al. Armii Ludowej 28 2013.02.14 2013.04.01 2030.12.31  ‒

Grupa Energia Obrót GE 
Sp. z o.o.

00-609 Warszawa,
al. Armii Ludowej 28 2013.06.04 2013.09.01 2030.12.31 DEE/279/18884/W/2/2010/UA

Grupa Kęty S.A. 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 111 2011.06.08 2011.09.01 2030.12.31 DEE/233/693/W/OKR/2009/RW

H. Cegielski ‒ ENERGO-
CENTRUM Sp. z o.o.

60-965 Poznań, ul. 28 
Czerwca 1956 r. 223/229 2011.12.13 2012.02.01 2025.12.31 DEE/79/340/W/2/2008/PJ

Huta Bankowa Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
Sobieskiego 24 2012.02.03 2012.04.01 2030.02.01 DEE/231/1727/W/OKA/2009/PS

innogy Stoen Operator 
Sp. z o.o.

00-672 Warszawa,
ul. Piękna 46 2007.06.29 2007.07.01 2025.12.31 DEE/41/13824/W/2/2007/BT

JSW Koks S.A. 41-800 Zabrze,
ul. Pawliczka 1 2010.12.20 2011.01.01 2030.12.31 PEE/136/1197/U/1/2/99/AS

Katarzyna Droga, Tomasz 
Motyl Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe „ADM” S.C.

63-500 Ostrzeszów,
ul. Przemysłowa 7 2011.10.21 2012.01.01 2028.12.31 PEE/98/575/U/1/98/AS

KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 2010.12.30 2011.02.01 2025.10.31 PEE/5/2678/U/3/98/RW
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Kogeneracja Zachód S.A. 61-102 Poznań,
ul. Czartoria 1/27 2020.11.30 2021.01.01 2029.11.14 DEE/402/22807/W/OPO/2019/MKr1

Kolsatpol Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Konwojowa 65 2012.09.13 2013.01.01 2027.12.31 DEE/298/21022/W/OKA/2012/PS

Korporacja Budowlana 
FADOM S.A.

44-240 Żory,
ul. Boczna 6/202 2011.09.14 2011.11.01 2030.12.31 PEE/121/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS

LERG S.A. 39-206 Pustków, Pustków 
‒ Osiedle 59D 2011.12.12 2012.02.01 2030.12.31 DEE/345/613/W/OKR/2015/WK

Lewandpol ProEnergia 
Sp. z o.o.

09-407 Płock,
ul. Otolińska 8 2012.02.21 2012.04.01 2030.12.31 DEE/244/19654/W/OWA/2010/IRŚ

Lotos Infrastruktura S.A. 38-200 Jasło,
ul. 3 Maja 101 2011.12.16 2012.04.01 2030.12.31 PEE/94/665/U/OT-3/98/JP

MAZOVIAN ENERGY 
PARTNERS Sp. z o.o.

00-682 Warszawa,
ul. Hoża 86/410 2016.07.19 2016.09.01 2024.12.03 DEE/335/24097/W/OLO/2014/KK

Mera Operator Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
ul. Krotoszyńska 35 2015.05.15 2015.06.01 2030.12.31 DEE/351/24651/W/DRE/2015/ZJ

Miejska Energetyka 
Cieplna Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Sienkiewicza 91

2020.08.13 2020.10.21 2030.12.31 DEE/406/189/W/OKA/2020/PS

Mirowski i Spółka KAMIR 
Sp.j.

92-516 Łódź,
ul. Puszkina 80 2012.09.13 2013.01.01 2025.12.31 DEE/75/18509/W/OŁO/2008/TB

Mondi Świecie S.A. 86-100 Świecie,
ul. Bydgoska 1 2012.05.24 2012.08.01 2028.12.15 PEE/267/740/W/1/2003/MS

Nowa Energia Dystrybucja 
Sp. z o.o.

80-266 Gdańsk,
al. Grunwaldzka 163 2022.03.01 2022.04.01 2032.01.01 DEE/424/69140/W/DRE/2021/POw

NSK Bearings Polska S.A. 25-734 Kielce,
ul. Jagiellońska 109 2012.05.28 2012.09.01 2025.12.31 PEE/34/1344/U/1/98/MJ

Orion Engineered 
Carbons Sp. z o.o.

38-200 Jasło,
ul. 3 Maja 83 2013.08.13 2013.10.01 2023.02.25 DEE/313/22078/W/OKR/2013/JI

Ostrowski Zakład 
Ciepłowniczy S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski, 
ul. Wysocka 57 2011.01.28 2011.04.01 2025.02.28 DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ

Pal 1 Sp. z o.o. 51-162 Wrocław,
ul. Długosza 42-46 2016.06.14 2016.07.06 2030.12.31 DEE/361/26409/W/OWR/2015/AŁ

PAL 2 Sp. z o.o. 51-162 Wrocław,
ul. Długosza 42-46 2020.10.12 2020.10.27 2030.12.31 DEE/412/66239/W/OWR/2020/HK

PAL Sp. z o.o. 51-162 Wrocław,
ul. Długosza 42-46 2014.03.06 2014.06.01 2030.12.31 DEE/305/21237/W/OWR/2012/RP

PCC Energetyka Blachownia 
Sp. z o.o.

47-225 Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Szkolna 15 2012.04.26 2012.07.01 2030.12.31 PEE/101/9195/W/1/99/RG

PCC Rokita S.A. 56-120 Brzeg Dolny,
ul. Sienkiewicza 4 2012.05.25 2012.10.01 2028.11.08 DEE/77/9256/W/2/2008/MZn

PES Dystrybucja
Sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec,
ul. Łużycka 48 2022.06.21 2022.08.01 2040.12.31 DEE/425/70147/W/OWR/2022/AM

PGB Dystrybucja
Sp. z o.o.

02-683 Warszawa,
ul. Gotarda 9 2018.01.31 2017.07.13 2030.12.31 DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT
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PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A 2010.08.31 2007.07.01 2025.12.31 DEE/42/19029/W/2/2010/BT

PGE Energia Ciepła S.A. 00-120 Warszawa,
ul. Złota 59 2011.02.17 2011.04.01 2028.12.31 DEE/85/1262/W/2/2008/BT

PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A.

97-400 Bełchatów,
ul. Węglowa 5 2012.10.31 2012.11.01 2025.12.31 PEE/201/1249/W/1/2/2000/AS

PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa S.A.

44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Rybnicka 6C 2017.10.20 2017.11.01 2026.08.31 DEE/374/1258/W/OKA/2017/RZ

Pilkington Polska
Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz,
ul. Portowa 24 2017.02.28 2017.06.01 2030.12.31 DEE/368/30595/W/DRE/2017/BT

PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa,
ul. Hoża 63/67 2008.03.14 2008.03.17 2030.12.31 PEE/237/3158/N/2/2001/MS

Plus Energia Sp. z o.o. 03-839 Warszawa,
ul. Grochowska 312 2013.06.13 2013.07.01 2026.03.31 DEE/303/19112/W/2/2012/ŁG

POLENERGIA Dystrybucja 
Sp. z o.o.

00-526 Warszawa,
ul. Krucza 24/26 2009.07.17 2009.07.20 2025.12.31 DEE/95/18543/W/2/2009/PJ

Polontex S.A. 42-360 Poraj, ul. Armii 
Krajowej 43 2014.04.24 2014.07.01 2023.10.07 DEE/319/21860/W/OKA/2013/RZ

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A.

09-411 Płock,
ul. Chemików 7 2007.09.07 2007.09.10 2025.12.31 PEE/4/554/U/1/98/PM

POTESTIA Sp. z o.o. 00-133 Warszawa,
al. Jana Pawła II 22 2019.04.10 2019.05.01 2026.12.30 DEE/376/28062/W/OLO/2017/DSa

Power 21 Sp. z o.o. 03-710 Warszawa,
ul. Stefana Okrzei 26/1 2012.12.10 2013.01.01 2027.11.25 DEE/57/13885/W/2/2007/MB

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej i Gospodarki 
Wodno-Ściekowej
„ENWOS” Sp. z o.o.

32-660 Chełmek, Plac 
Kilińskiego 1 2012.05.30 2012.08.01 2025.01.01 PEE/217/443/W/1/2/2000/AS

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Legionowo
Sp. z o.o.

05-120 Legionowo,
ul. Sowińskiego 37 2015.04.22 2015.07.01 2030.12.31 DEE/336/248/W/OŁO/2014/KK

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Końskich
Sp. z o.o.

26-200 Końskie, ul. Armii 
Krajowej 5 2011.01.12 2011.03.01 2029.10.31 PEE/182/351/W/1/2/99/AS

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
Brodzik Sp.j.

42-400 Zawiercie,
ul. 11-go Listopada 2/4 2014.02.19 2014.05.01 2043.12.31 DEE/315/4158/W/DRG/2013/KL

Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze”

00-906 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 1 2012.04.05 2012.06.01 2030.12.31 PEE/279/4746/W/2/2004/BT

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe 
„STOREM” Sp. z o.o.

32-340 Wolbrom,
ul. 1-go Maja 100 2012.04.27 2012.08.01 2030.12.31 PEE/110/3647/U/OKA/99/BM

PS Operator Sp. z o.o. 41-501 Chorzów,
al. Różana 2 2014.04.29 2014.09.01 2023.10.24 DEE/321/22523/W/DRE/2013/ZJ

PSSE Media Operator 
Sp. z o.o.

80-873 Gdańsk,
ul. Na Ostrowiu 15/20 2015.07.10 2015.09.01 2025.01.01 DEE/338/23550/W/OGD/2014/KG
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Rafineria Gdańska
Sp. z o.o.

80-718 Gdańsk,
ul. Elbląska 135 2021.11.02 2021.11.02 2031.11.02 DEE/421/15124/W/OGD/2021/WA

Rampton Sp. z o.o. 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 98 2019.09.30 2019.10.11 2030.12.31 DEE/397/64518/W/OLO/2019/MGG

RCEkoenergia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dzie-
dzice, ul. Łukasiewicza 2 2011.11.10 2012.01.01 2026.01.31 PEE/225/1928/W/1/2/2001/AS

SIDE I Sp. z o.o. 51-162 Wrocław, ul. Jana 
Długosza 42-46 2021.04.27 2021.05.20 2030.12.31 DEE/414/68495/W/OWR/2020/AM

SIDE Sp. z o.o. 51-162 Wrocław,
ul. Długosza 42-46 2014.12.31 2015.03.01 2030.12.31 DEE/324/22726/W/OWR/2014/RP

Sopla Sp. z o.o. 30-347 Kraków,
ul. Wadowicka 3B 2013.01.10 2013.03.01 2024.10.05 PEE/281/11545/W/2/2004/BT

Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń S.A.

41-914 Bytom, ul. Strzelców 
Bytomskich nr 207 2012.04.03 2012.06.01 2030.12.31 DEE/293/1493/W/2/2011/BT

STALPRODUKT S.A. 32-700 Bochnia, Wygoda 69 2012.02.13 2012.04.01 2029.08.25 PEE/176/1553/U/1/2/99/RG

STALPRODUKT S.A. 32-700 Bochnia, Wygoda 69  − 2022.08.01 2029.08.25 PEE/176/1553/U/1/2/99/RG

Synthos Dwory 7
Sp. z o.o. Sp.j.

32-600 Oświęcim,
ul. Chemików 1 2008.07.24 2008.09.01 2030.12.31 PEE/239/3273/W/2/2001/MS

Tauron Dystrybucja S.A. 31-035 Kraków,
ul. Podgórska 25A 2008.12.31 2009.01.01 2025.12.31 PEE/19/2698/U/1/98/JK

TB 2 Energia Sp. z o.o. 
Sp. kom.

94-111 Łódź,
ul. Dolinna 27 2020.10.27 2020.12.01 2029.10.31  ‒

TB ENERGIA Sp. z o.o. 94-103 Łódź, ul. Walerego 
Wróblewskiego 86 2018.06.18 2018.08.01 2028.04.16 DEE/378/31776/W/OLO/2018/JKr1

TELENERG-BIS ENERGIA 
Sp. z o.o.

94-111 Łódź,
ul. Dolinna 27 2014.12.15 2015.01.01 2030.12.31 DEE/330/23926/W/OLO/2014/KK

Terawat Dystrybucja 
Sp. z o.o.

41-902 Bytom,
ul. Wrocławska 94 2013.06.13 2013.07.01 2022.12.31 DEE/309/21618/W/OKA/2012/RZ

TOKAI COBEX Polska 
Sp. z o.o.

47-400 Racibórz,
ul. Piastowska 29 2022.04.06 2022.05.01 2030.12.31 zamknięty system dystrybucyjny

TOKAI COBEX Polska 
Sp. z o.o.

47-400 Racibórz,
ul. Piastowska 29 2017.04.24 2017.07.01 2030.12.31 DEE/367/23522/W/DRE/2017/ZJ

Toruńskie Zakłady 
Urządzeń Młyńskich 
SPOMASZ S.A.

87-100 Toruń,
ul. Grudziądzka 124/126 2011.12.20 2012.03.01 2025.12.31 DEE/62/2424/W/OPO/2008/MT

Towarzystwo Inwestycyjne 
Elektrownia-Wschód S.A.

20-209 Lublin,
ul. Frezerów 13 2011.08.26 2011.10.01 2024.03.05 PEE/268/4399/W/2/2004/MS

Unihut S.A. 30-969 Kraków,
ul. Jezierskiego 7 2013.04.23 2013.07.01 2030.12.31 PEE/97/9106/W/1/98/MS

Veolia Energia Poznań 
S.A.

61-016 Poznań,
ul. Energetyczna 3 2010.09.15 2010.09.15 2030.12.31 DEE/89/154/W/OPO/2009/AJ

Veolia Powerline Kaczyce 
Sp. z o.o.

43-417 Kaczyce,
ul. Morcinka 17 2011.03.10 2011.05.01 2030.12.31 DEE/228/18728/W/2/2009/MZn

Veolia Wschód Sp. z o.o. 22-400 Zamość,
ul. Hrubieszowska 173 2017.06.13 2017.08.01 2029.08.01 DEE/371/878/W/OKR/2017/MGi
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Węglokoks Energia ZCP 
Sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska,
ul. Szyb Walenty 32 2017.04.24 2017.04.28 2027.04.28 DEE/369/207/W/OKA/2017/PS

Wind Field Korytnica 
Sp. z o.o.

02-626 Warszawa,
al. Niepodległości 69 2020.03.20 2020.04.07 2030.12.31 DEE/400/24732/W/OLO/2019/KK

WIND SERVICE
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

02-683 Warszawa,
ul. Gotarda 9 2015.12.21 2015.12.22 2030.12.31 DEE/360/26440/W/DRE/2015/MFr

WM Malta Sp. z o.o. 41-303 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Budowlanych 6/1A 2020.04.08 2020.05.14 2030.05.14 DEE/393/18846/W/OKA/2019/JAd

Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Robót 
Drogowych S.A.

40-321 Katowice,
ul. Miedziana 5 2012.02.29 2012.05.01 2030.12.31 PEE/271/1256/W/2/2004/BT

Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik” S.A.

21-045 Świdnik,
al. Lotników Polskich 1 2014.01.09 2014.04.01 2033.02.01 DEE/311/770/W/OLB/2013/ASZ

Wyższa Szkoła Techniczna 
w Katowicach

40-555 Katowice,
ul. Rolna 43 2016.02.19 2016.04.01 2025.01.01 DEE/337/21961/W/OKA/2014/RZ

Zakład Dostaw Nośników 
Energetycznych Sp. z o.o.

44-203 Rybnik,
ul. Przemysłowa 1 2012.03.12 2012.07.01 2028.12.31 PEE/25/1381/U/OT-2/98/RK

Zakład Elektryczny EL-WO 
Marta Żelazowska

27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski,
ul. Bałtowska 274/2

2011.12.12 2012.02.01 2025.05.20 DEE/1/13360/W/2/2005/BP

Zakład Energetyczny 
Użyteczności Publicznej 
S.A.

05-091 Ząbki,
ul. Radzymińska 326 2016.12.05 2017.02.01 2030.12.31 DEE/363/25009/W/OŁO/2016/KK

Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

78-200 Białogard,
ul. Słowińska 1 2020.04.29 2020.06.01 2029.06.06 DEE/395/417/W/OSZ/2019/APo1

Zakład Energoelektryczny 
ENERGO-STIL Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wielkopolski, 
ul. Walczaka 25 2011.06.24 2011.09.01 2030.12.31 PEE/50/40/W/1/98/MS

Zakład Instalacji 
Elektroenergetycznych 
Leszek Klak

63-100 Śrem,
ul. Witkiewicza 25 2012.02.13 2012.04.01 2025.06.15 DEE/3/13482/W/2/2005/BP

Zakład Usług Technicznych 
MEGA Sp. z o.o.

82-300 Elbląg,
ul. Hetmańska 15L 2011.06.01 2011.07.01 2030.12.31 PEE/258/4136/W/1/2002/BT

Zakład Usług Technicznych 
Sp. z o.o.

38-540 Zagórz,
ul. Bieszczadzka 5 2011.01.12 2011.03.01 2028.12.31 PEE/99/1445/U/OT3/98/RW

Zakłady Chemiczne 
„Siarkopol” Tarnobrzeg 
Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Chemiczna 3 2012.05.30 2012.09.01 2031.11.30 PEE/243/3473/W/2/2001/AS

Zakłady Górniczo-Hutnicze 
„Bolesław” S.A.

32-332 Bukowno,
ul. Kolejowa 37 2011.05.05 2011.07.01 2030.12.31 DEE/84/605/W/OKR/2008/JM

Zakłady Mechaniczne 
„Bumar-Łabędy” S.A.

44-109 Gliwice,
ul. Mechaników 9 2011.03.18 2011.06.01 2028.12.15 PEE/74/676/U/OT-2/98/HM

Zakłady Tworzyw Sztucz-
nych „Izo-Erg” Sp. z o.o.

44-100 Gliwice,
ul. Śliwki 86 2011.11.02 2011.12.01 2030.09.21 DEE/280/1081/W/OKA/2010/KT

ZAMET-Budowa Maszyn 
S.A.

42-680 Tarnowskie Góry, 
ul. Zagórska 83 2010.12.13 2010.12.13 2024.08.11 DEE/325/6562/W/DRE/2014/BT

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

Zarząd Morskich Portów 
Szczecin i Świnoujście 
S.A.

70-603 Szczecin,
ul. Bytomska 7 2012.03.21 2012.05.20 2030.05.17 DEE/246/827/W/OSZ/2010/BO

Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk S.A.

80-955 Gdańsk,
ul. Zamknięta 18 2020.05.06 2020.05.21 2030.12.31 DEE/409/1064/W/DRE/2020/KCh

Zarząd Morskiego Portu 
Gdynia S.A.

81-337 Gdynia,
ul. Rotterdamska 9 2010.12.30 2011.02.01 2025.12.31 DEE/25/1608/W/2/2006/MB

ZEM Łabędy Sp. z o.o. 44-109 Gliwice, ul. Anny 
Jagiellonki 45 2013.10.16 2014.01.01 2030.12.31 PEE/186/864/W/1/2/99/AS

Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich
Kogeneracja S.A.

50-220 Wrocław,
ul. Łowiecka 24 2019.12.09 2020.01.01 2029.12.31 DEE/399/1276/W/OWR/2019/SS

Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A.

34-441 Niedzica,
ul. Widokowa 1 2011.01.28 2011.03.01 2030.12.31 PEE/188/42/W/1/2/99/MS

Zklaster Dystrybucja 
Sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec, 
Trójca 41 2019.11.29 2019.12.15 2030.12.31 DEE/381/41718/W/OWR/2018/JR

Wykaz przedsiębiorstw wyznaczonych operatorami 
systemów gazowych

(stan na 2022.09.15) 

Operator systemu przesyłowego (OSP):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

Operator Gazociągów 
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

02-337 Warszawa,
ul. Mszczonowska 4 2010.11.17 2010.11.17 2068.12.06

terytorium RP na odcinku 
gazociągu Jamał – Europa 
Zachodnia (obszar określony 
w koncesji SGT EuRoPol GAZ 
S.A. PPG/102/3863/W/2/2008/BP 
z późn. zm.)

Operator Gazociągów 
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

02-337 Warszawa,
ul. Mszczonowska 4 2006.06.23 2006.07.01 2068.12.06 PPG/95/6154/W/2/2004/MS

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

„Huta Pokój” S.A. 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 56 2012.02.29 2012.05.01 2029.07.15 PPG/24/599/U/1/2/99/PK

ALCHEMIA S.A. 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92 2017.06.07 2017.06.08 2027.01.06 DPG/166/5430/W/OLO/2017/DSS
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Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

ANCO Sp. z o.o. 63-200 Jarocin,
ul. Św. Ducha 118B 2011.10.14 2011.11.01 2025.12.31 PPG/27/4017/U/1/2/99/PK

ANWIL S.A. 87-805 Włocławek,
ul. Toruńska 222 2011.06.30 2011.09.01 2030.12.31 PPG/92/738/W/2/2004/AS

ArcelorMittal Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza, 
al. Józefa Piłsudskiego 92 2011.05.23 2011.06.01 2025.12.31 PPG/10A/4336/W/OKA/2003/RK

AVRIO MEDIA Sp. z o.o. 62-025 Kostrzyn,
ul. Wrzesińska 1B 2011.01.26 2011.02.01 2025.12.31 DPG/103/13517/W/2/2006/BP

BARTER S.A. 15-281 Białystok,
ul. Legionowa 28 2015.08.21 2015.08.24 2030.05.05 DPG/159/228/W/DRG/2015/ŁP

Blue LNG Sp. z o.o. 02-305 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 142A 2015.08.17 2015.08.20 2030.12.31 DPG/156/23920/W/DRG/2014/KL

Blue Projekt Sp. z o.o. 78-230 Krzywopłoty 41 2016.03.03 2016.03.04 2030.12.31 DPG/163/24453/W/DRG/2015/MŻ

Boryszew S.A. 00-807 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 92 2012.04.26 2012.06.01 2042.12.31 DPG/137/807/W/OKR/2011/JI

Chemar S.A. 25-663 Kielce,
ul. Olszewskiego 6 2011.09.14 2011.10.01 2030.12.31 PPG/65/9902/W/2/2001/AS

CMC Poland Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie,
ul. Piłsudskiego 82 2011.11.02 2011.12.01 2025.06.30 DPG/2/731/W/2/2005/BT

Dolnośląskie Zakłady 
Usługowo-Produkcyjne 
DOZAMEL Sp. z o.o.

53-609 Wrocław,
ul. Fabryczna 10 2012.11.16 2013.02.01 2025.12.31 PPG/3/459/U/1/99/RG

Duon Dystrybucja
Sp. z o.o.

62-081 Wysogotowo,
ul. Batorowska 15 2014.02.10 2014.03.10 2025.12.31 PPG/69/3491/W/2/2001/MS

ECO Logistyka Sp. z o.o. 45-118 Opole,
ul. Harcerska 15 2021.11.18 2021.11.24 2031.06.01 DPG/186/31813/W/OWR/2021/DB

EI. INVEST Sp. z o.o. 00-107 Warszawa,
ul. Próżna 9 2014.10.30 2014.11.05 2025.09.30 DPG/5/13543/W/2/2005/BP

Elektrociepłownia Milicz 
Sp. z o.o.

45-057 Opole,
ul. Ozimska 14-16/213 2018.04.09 2018.04.15 2030.12.31 DPG/171/21272/W/OWR/2017/MK

Elsen S.A.
w restrukturyzacji

42-202 Częstochowa,
ul. Koksowa 11 2012.05.25 2012.06.01 2030.11.30 PPG/50/1612/W/1/2/2000/MS

Energomedia Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia,
ul. Fabryczna 22 2011.04.05 2011.06.01 2030.12.31 PPG/47/90/W/1/2/2000/AS

ENESTA Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1 2012.01.23 2012.03.01 2030.12.31 PPG/35/728/W/3/99/MJ

ESV Wisłosan Sp. z o.o. 39-460 Nowa Dęba,
ul. Metalowca 4 2019.02.27 2019.03.01 2030.12.31 DPG/176/65/W/OKR/2018/EŚ

EWE energia Sp. z o.o. 66-300 Międzyrzecz,
ul. 30 Stycznia 67 2012.04.04 2012.05.01 2025.12.31 PPG/32/9878/W/1/2/99/EB

Federal-Mogul Gorzyce 
Sp. z o.o.

39-432 Gorzyce,
ul. Odlewników 52 2012.09.17 2012.11.01 2025.01.10 PPG/98/673/W/2/2005/BT

Fenice Poland Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Komorowicka 79A 2014.05.27 2014.07.01 2029.04.15 PPG/7/9257/W/1/2/99/MS

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

G.EN. GAZ Energia
Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne, 
ul. Dorczyka 1 2014.03.12 2014.04.01 2025.12.31 DPG/18/2794/U/2/1999/BK

Gaz Mazowsze Dystrybucja 
Sp. z o.o. 09-142 Załuski 62A 2021.06.22 2014.03.01 2030.12.31 DPG/142/69281/W/2/2012/UA

GLOSBE Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz-Jasin, 
ul. Rabowicka 65 2021.09.08 2021.09.10 2031.01.26 DPG/185/49612/W/OPO/2021/MKr1

Gmina Daszyna 99-107 Daszyna 24A 2015.12.08 2016.01.01 2030.12.31 DPG/161/23507/W/OŁO/2015/KK

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „PUŁAWY” S.A.

24-110 Puławy,
al. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 13

2012.08.22 2012.10.01 2030.07.01 PPG/42/590/W/1/2/2000/MS

Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne POLICE S.A.

72-010 Police,
ul. Kuźnicka 1  ‒ 2022.08.24 2042.06.07  ‒

Grupa Kęty S.A. 32-650 Kęty,
ul. Kościuszki 111 2011.07.04 2011.09.01 2030.12.31 DPG/180/693/W/OKR/2020/JPi1

JMP Flowers Power
Sp. z o.o.

08-540 Stężyca,
ul. Zielona 46 2012.02.03 2012.04.01 2030.12.31 DPG/148/4261/W/OLB/2013/MSZ

JSW Koks S.A. 41-800 Zabrze,
ul. Pawliczka 1 2013.11.19 2013.12.01 2030.12.31 PPG/5/1197/U/1/2/99/AS

KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 2010.12.30 2011.01.01 2025.12.31 PPG/26/2678/U/1/2/99/BK

Koksownia Częstochowa 
Nowa Sp. z o.o.

00-867 Warszawa,
ul. Chłodna 51 2013.07.04 2013.08.01 2030.12.31 DPG/145/21390/W/2/2012/KF

Novatek Green Energy 
Sp. z o.o.

31-509 Kraków,
ul. Lubomirskiego 20 2019.07.19 2013.05.01 2030.12.31 DPG/144/18429/W/2/2012/KL

PCC Energetyka
Blachownia Sp. z o.o.

47-225 Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Szkolna 15 2012.02.06 2012.04.01 2030.12.31 PPG/8/9195/W/1/2/99/RG

PCC Rokita S.A. 56-120 Brzeg Dolny,
ul. Sienkiewicza 4 2018.01.29 2018.02.01 2030.12.31 DPG/170/9256/W/OWR/2017/DB

POLENERGIA Kogeneracja 
Sp. z o.o.

00-526 Warszawa,
ul. Krucza 24/26 2012.06.11 2012.07.01 2025.12.31 DPG/126/18628/W/2/2009/BP

Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Woj-
ciecha Bandrowskiego 16 2008.07.01 2008.07.01 2030.12.31 DPG/59-ZTO-B/22378/W/

DRG/2013/KL

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Legionowo Sp. z o.o.

05-120 Legionowo,
ul. Sowińskiego 37 2020.12.15 2020.12.18 2030.12.31  ‒

PSSE Media Operator 
Sp. z o.o.

80-873 Gdańsk,
ul. Na Ostrowiu 15/20 2015.03.12 2015.03.16 2024.12.04 DPG/157/23550/W/OGD/2014/BP

RCEkoenergia Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dzie-
dzice, ul. Łukasiewicza 2 2011.11.10 2011.12.01 2026.01.31 PPG/54/1928/W/1/2/2001/AS

SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew,
ul. 1 Maja 18 2012.07.12 2012.10.01 2025.12.31 DPG/124/8054/W/2/2009/BP

Tarnogrodzki Zakład 
Komunalny Sp. z o.o.

23-420 Tarnogród,
ul. Biłgorajska 33A 2013.12.05 2014.01.01 2031.12.31 DPG/139/20602/W/2/2011/KJu

UNIMOT System
Sp. z o.o.

02-305 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 142A 2014.11.26 2014.12.01 2030.12.31 DPG/155/24106/W/DRG/2014/TA
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Zakład Budowlany
Stanisław Andrysiewicz

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Kopernika 32 2017.10.31 2017.11.01 2030.12.31 DPG/169/13702/W/OKR/2017/MPo

Zakład Dostaw Nośników 
Energetycznych Sp. z o.o.

44-203 Rybnik,
ul. Przemysłowa 1 2012.03.12 2012.05.01 2029.06.30 PPG/17/1381/U/1/2/99/BK

Zakłady Chemiczne 
„Siarkopol” Tarnobrzeg 
Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Chemiczna 3 2012.11.07 2013.03.01 2031.11.30 DPE-4721-28-(1)/2010/3473/ŁG

Zakłady Górniczo-Hutnicze 
„Bolesław” S.A.

32-332 Bukowno,
ul. Kolejowa 37 2017.12.14 2018.01.02 2030.12.31 DPG/172/605/W/OKR/2017/RF

Zakłady Mechaniczne 
„Bumar-Łabędy” S.A.

44-109 Gliwice,
ul. Mechaników 9 2011.03.18 2011.04.01 2029.07.15 PPG/25/676/U/1/2/99/PK

ZEM Łabędy Sp. z o.o. 44-109 Gliwice, ul. Anny 
Jagiellonki 45 2013.07.12 2013.09.01 2030.12.31 PPG/33/864/W/1/2/99/AS

Operator systemu magazynowania paliw gazowych (OSM):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

Gas Storage Poland
Sp. z o.o.

81-198 Dębogórze,
ul. Rumska 28 2012.05.22 2012.06.01 2023.05.31 MPG/4/19163/W/2/2012/BT

Operatorzy systemów skraplania gazu ziemnego (OSGZ):

Nazwa operatora Adres Data
wyznaczenia

Data
obowiązywania Obszar działania − zgodnie 

z koncesją nr:
od do

BLUE COLD Sp. z o.o. 03-901 Warszawa,
al. Ks. J. Poniatowskiego 1 2016.12.30 2017.01.02 2030.12.31 SGZ/20/28303/W/DRG/2016/KL

Duon Dystrybucja
Sp. z o.o.

62-081 Wysogotowo,
ul. Batorowska 15 2014.08.22 2014.08.27 2030.12.31 SGZ/1/3491/W/2/2006/BP

G.EN. GAZ Energia
Sp. z o.o.

62-080 Tarnowo Podgórne, 
ul. Dorczyka 1 2019.02.12 2019.02.20 2030.12.31 SGZ/22/2794/W/DRG/2019/TA

LNG-Silesia Sp. z o.o. 40-153 Katowice,
al. Korfantego 193 2015.03.19 2015.03.23 2024.10.30 SGZ/16/13956/W/DRG/2014/KL

Operator Gazociągów 
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

02-337 Warszawa,
ul. Mszczonowska 4 2016.05.11 2016.05.12 2030.12.31 SGZ/19/6154/W/DRG/2016/KL

Polska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Woj-
ciecha Bandrowskiego 6 2013.07.01 2011.08.01 2030.12.31 SGZ/10A/22378/W/DRG/2013/KL

Zakład Budowlany
Stanisław Andrysiewicz

39-400 Tarnobrzeg,
ul. Kopernika 32 2018.08.13 2018.08.14 2030.12.31 SGZ/21/13702/W/DRG/2018/MSi1

Foto: J. Skrago


