
																														 																																														 Warszawa,	dnia	23	października	2013	r.	

																												PREZES	

	 URZĘDU	REGULACJI	ENERGETYKI	

	

	

	

KOMUNIKAT	

Prezesa	Urzędu	Regulacji	Energetyki	(nr	33	/2013)	

w	sprawie	zmiany	niektórych	przepisów	ustawy	–	Prawo	energetyczne	

dotyczących	operatora	systemu	dystrybucyjnego	oraz	operatora	systemu	

magazynowania		
	

	
	
Ustawa	z	dnia	26	lipca	2013	r.	o	zmianie	ustawy	‐	Prawo	energetyczne	oraz	niektórych	
innych	ustaw	(Dz.	U	z	2013	r.,	poz.	984,	zwana	dalej:	„ustawą	zmieniającą”)	wprowadziła	
nowe	 zasady	 funkcjonowania	 operatorów	 systemów	przesyłowych	 (OSP),	 operatorów	
systemów	 dystrybucyjnych	 (OSD),	 operatora	 systemu	 magazynowania	 (OSM),	 jak	
i	podmiotów	 świadczących	 usługi	 przesyłania,	 dystrybucji,	 magazynowania	 paliw	
gazowych,	skraplania	gazu	ziemnego	lub	regazyfikacji	skroplonego	gazu	ziemnego.	
	
W	art.	9d	ustawy	–	Prawo	energetyczne	ustanowione	zostały	nowe	zasady	unbundlingu	
OSP,	 OSD,	 a	 także	 OSM.	 W	 szczególności,	 przepis	 nakłada	 na	 operatora	 systemu	
dystrybucyjnego	 oraz	 operatora	 systemu	 magazynowania,	 będącego	 częścią	
przedsiębiorstwa	 zintegrowanego	 pionowo	 obowiązek	 zamieszczenia	 w	 statucie	 lub	
w	umowie	 spółki	 postanowień	 umożliwiających	 członkom	 zarządu	 podejmowanie	
niezależnych	działań.	Ponadto	obowiązkiem	ww.	OSD	i	OSM	jest	wyznaczenie	inspektora	
do	spraw	zgodności,	którego	zadaniem	 jest	monitorowanie	realizacji	 tzw.	 „programów	
zgodności”,	 tj.	 programów,	 w	 których	 operatorzy	 ci	 określają	 przedsięwzięcia,	 jakie	
należy	 podjąć	 w	 celu	 zapewnienia	 niedyskryminacyjnego	 traktowania	 użytkowników	
systemu,	 w	 tym	 szczegółowe	 obowiązki	 pracowników	wynikające	 z	 tych	 programów.	
Inspektor	zgodności	do	dnia	31	marca	każdego	roku	jest	zobligowany	do	przedstawienia	
Prezesowi	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 sprawozdania	 zawierającego	 opis	 działań	
podjętych	w	roku	poprzednim	w	celu	realizacji	programów	zgodności.	

Ustawa	 zmieniająca	 stanowi,	 iż	 zapewnienie	 przez	 OSP,	 OSD	 oraz	 OSM	 spełnienia	
kryteriów	 niezależności,	 o	 których	 mowa	 w	 zmienionym	 art.	 9d	 ustawy	 –	 Prawo	
energetyczne	jest	wymagane	w	terminie	6	miesięcy	od	dnia	wejścia	w	życie	tej	ustawy,	
tj.	do	dnia	11	marca	2014	r.	
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Jednocześnie	 ustawa	 zmieniająca	 rozszerzyła	 wyłączenia	 ustawowe	 spod	 obowiązku	
unbundlingu	 OSD.	 W	 świetle	 nowych	 uregulowań	 obowiązek	 wydzielenia	 prawnego	
i	organizacyjnego	 OSD	 gazowego	 nie	 dotyczy	 przedsiębiorstwa	 zintegrowanego	
pionowo	 obsługującego	 mniej	 niż	 sto	 tysięcy	 odbiorców	 przyłączonych	 do	 systemu	
dystrybucyjnego	gazowego	wchodzącego	w	skład	tego	przedsiębiorstwa,	jeżeli	sprzedaż	
paliw	 gazowych	 przez	 to	 przedsiębiorstwo	w	 ciągu	 roku	 nie	 przekracza	 150	mln	m³,	
a	także	przedsiębiorstwa	zintegrowanego	pionowo	obsługującego	mniej	niż	sto	tysięcy	
odbiorców	przyłączonych	do	systemu	dystrybucyjnego	gazowego	wchodzącego	w	skład	
tego	 przedsiębiorstwa,	 jeżeli	 sprzedaż	 przez	 to	 przedsiębiorstwo	 dotyczy	 paliw	
gazowych	innych	niż	gaz	ziemny	wysokometanowy	lub	zaazotowany,	w	tym	skroplony	
gaz	 ziemny,	 dostarczanych	 siecią	 gazową.	 W	 przypadku	 OSD	 elektroenergetycznego	
wskazany	 obowiązek	 nie	 obejmuje	 przedsiębiorstwa	 zintegrowanego	 pionowo	
obsługującego	 mniej	 niż	 sto	 tysięcy	 odbiorców	 przyłączonych	 do	 systemu	
dystrybucyjnego	elektroenergetycznego	wchodzącego	w	skład	tego	przedsiębiorstwa.	

Niedostosowanie	 się	 do	 wymogów	 unbundlingu	 sankcjonowane	 jest	 karą	 pieniężną.	
W	świetle	 art.	 56	 ust.	 2	 pkt	 20	 i	 21	 ustawy	 –	 Prawo	 energetyczne,	 karze	 pieniężnej	
podlega	 ten,	 kto	 nie	 przestrzega	 warunków	 i	 kryteriów	 niezależności	 operatora	
systemu,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 9d	 ust.	 1‐2,	 a	 także	 ten,	 kto	 nie	 zapewnia	
wyznaczonemu	dla	swojej	sieci	operatorowi	systemu	spełnienia	warunków	i	kryteriów	
niezależności,	o	których	mowa	w	art.	9	d	ust.	1‐2.	

	

Kolejnym	novum	przewidzianym	w	ustawie	zmieniającej	są	uregulowania	ustanowione	
w	art.	4e¹	ustawy	–	Prawo	energetyczne.	Zgodnie	z	tym	przepisem,	usługi	przesyłania,	
dystrybucji,	 magazynowania	 paliw	 gazowych,	 skraplania	 gazu	 ziemnego	 lub	
regazyfikacji	skroplonego	gazu	ziemnego	mogą	być	świadczone	wyłącznie	odpowiednio	
przez	operatora	systemu	przesyłowego,	operatora	systemu	dystrybucyjnego,	operatora	
systemu	magazynowania	paliw	gazowych,	operatora	systemu	skraplania	gazu	ziemnego	
lub	operatora	 systemu	połączonego.	Ustawodawca	 założył	 12‐miesięczne	 vacatio	 legis	
na	 umożliwienie	 zainteresowanym	 podmiotom	 zapoznanie	 się	 z	 przepisem	
i	przygotowanie	do	zmian,	 jakie	nastąpią	wraz	z	 jego	wejściem	w	życie,	 tj.	z	dniem	28	
sierpnia	2014	r.	

Przytoczony	 powyżej	 przepis	 zakłada,	 iż	 uprawnienie	 do	 świadczenia	 wymienionych	
usług	będzie	miał	wyłącznie	odpowiedni	operator.	Zatem	podmiot,	który	do	dnia	28	
sierpnia	2014	r.	nie	uzyska	statusu	operatora,	nie	będzie	mógł	świadczyć	tych	usług.	

Za	 niedostosowanie	 się	 do	 wymogów	 nowego	 art.	 4e¹	 ustawy	 –	 Prawo	 energetyczne	
ustawodawca	 przewidział	 sankcję	 w	 postaci	 kary	 pieniężnej,	 wskazując	 iż	 karze	
pieniężnej	 podlega	 ten,	 kto	 nie	 będąc	 operatorem	 systemu	 przesyłowego,	
dystrybucyjnego,	magazynowania	paliw	gazowych	 lub	operatorem	systemu	skraplania	
gazu	 ziemnego	 lub	 operatorem	 systemu	 połączonego	 wyznaczonym	 na	 podstawie	
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art.	9h	 świadczy	 usługi	 przesyłania,	 dystrybucji,	 magazynowania	 paliw	 gazowych,	
skraplania	gazu	ziemnego	lub	regazyfikacji	skroplonego	gazu	ziemnego.	
	

	

																													Prezes	
Urzędu	Regulacji	Energetyki	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

						Marek	Woszczyk	

	
	


