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Wstęp 
 

Jednym z działań  projektu „Jak zostać prosumentem”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest przeprowadzenie Diagnozy procedur i regulaminów 

stosowanych przez Operatorów Systemów  Dystrybucyjnych oraz organy administracji publicznej, 

mających związek z procesem planowania i wdrażania rozwiązań w zakresie mikroinstalacji OZE, w 

rozumieniu art. 2 pkt)19 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1.  

 

Razem z przeprowadzoną analizą stanu prawnego i zbiorem dobrych praktyk, który udało się stworzyć w 

czasie realizacji projektu będzie to miarodajne źródło informacji na temat sytuacji prawnej i rynkowej 

prosumentów na polskim rynku. W ramach działań projektowych należało poddać analizie zarówno treść 

przepisów, mających wpływ na sytuację prosumentów, jak również praktykę ich stosowania, bowiem 

częstokroć ma to większy wpływ na adresatów regulacji, aniżeli sama ich treść. Istotne jest bowiem nie 

tylko to, czy przedsiębiorstwa wypracowały konkretne procedury współpracy z prosumentami, ale także 

czy są one jednolite oraz czy prosumenci mają dostęp do ich treści.  Zainstalowania mikroinstalacji 

prosumenckich dokonuje co prawda uprawniony instalator lub elektryk posiadający stosowne 

uprawnienia, jednak to konsument jest stroną ponoszącą koszty inwestycji. W naszej ocenie musi on być 

w stanie ocenić ryzyko inwestycji, także w kwestii przyłączenia i dalszej współpracy z przedsiębiorstwem 

energetycznym.  

 

W celu prawidłowej realizacji w/w działania opracowana została szczegółowa metodologia (Załacznik nr 

1), dzięki czemu wyniki badania będą nie tylko miarodajne, ale także będzie można porównać procedury 

poszczególnych OSD. Na podstawie całokształtu zebranych informacji będzie można nie tylko dokonać 

ocen konkretnych praktyk rynkowych, ale także sformułować zestaw rekomendacji na przyszłość.  

 

 

  

                                                           
1 Zgodnie z treścią przepisu za mikroinstalację uważa się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o 
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. 
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 Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

 

Badanie objęło przede wszystkim procedury i praktyki postępowania pięciu największych spółek, 

zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, czyli:  

1. RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. 

2. Enea Operator 

3. Tauron Dystrybucja 

4. Energa Operator 

5. PGE Dystrybucja 

Są to podmioty, do których sieci przyłączona jest i będzie przeważająca większość polskich prosumentów. Z 

tego względu ważne jest, aby przeanalizować, w jaki sposób załatwiane są ich sprawy, jak również czy 

potencjalni prosumenci są w stanie ustalić, jakie procedury trzeba będzie przeprowadzić.  

Analiza prowadzona jest przede wszystkim pod kątem realizacji procesu przyłączenia prosumentów do sieci 

elektroenergetycznej konkretnego operatora oraz fazy kontraktowania w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Autorzy przyjęli założenie, że podstawowym trybem, w 

ramach którego odbywać się będą przyłączenia mikroinstalacji prosumenckich, będzie tryb określony w art.  

7 ust. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 8d(4) (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn zm.), 

rzadziej na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy poprzez złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do 

sieci w przedsiębiorstwie energetycznym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie oraz późniejsze 

zawarcie umowy o przyłączenie do sieci. 

Poza kwestią zgodności stosowanych przez przedsiębiorstwa procedur z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa zwrócona zostanie szczególna uwaga na sposób, w jaki przedsiębiorstwo nawiązuje 

kontakt z konsumentem i komunikuje mu opracowane przez siebie procedury, także ich zawiłość oraz 

dostępność wzorów podstawowej dokumentacji.  

Nawet w przypadku entuzjastów procedury związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego 

jawią się jako bardzo zawiłe. Z punktu widzenia przyszłego i aktualnego prosumenta kwestią kluczową jest 

przede wszystkim poznanie schematu działania konkretnej procedury, dzięki czemu będzie mu znacznie 

prościej dopełnić formalności i zgromadzić niezbędną w procesie dokumentację.  

Dodatkowo analiza obejmie także w wąskim zakresie zagadnienia związane z odsprzedażą nadwyżek energii 

wyprodukowanej w instalacji. Oczywiście odkupującym nie jest operator systemu dystrybucyjnego, jednak 

w przypadku instancji on-grid zawarcie takiej umowy jest elementem istotnym w całej inwestycji.    

Materiał badawczy, który posłużył do zbudowania niniejszej analizy, zgodnie z przyjętą metodologią  został 

zebrany na trzy sposoby, które obejmowały:   

a. Wywiady przeprowadzone metodą mystery client z przedstawicielami OSD, przeprowadzone 

zgodnie z przyjętymi wcześniej scenariuszami (Załącznik 2). Dodatkowo, niejako subsydiarnie w 

stosunku do osobistych wywiadów prowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstwa, 

korzystano z dostępnych możliwości porozumiewania się na odległość, w szczególności infolinii.  
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b. Analiza dostępnej dokumentacji, w szczególności wyłożonej w punktach obsługi klienta, oraz 

dostępnej w witrynach internetowych poszczególnych spółek.  

c. Wywiady prowadzone z prosumentami przyłączonymi do sieci konkretnego OSD.  

Zgromadzony materiał badawczy pozwala w sposób rzetelny przeprowadzić analizę, której celem będzie 

wskazanie na konkretne obszary, w których procedury stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne 

zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej są zgodne z prawem i wychodzą naprzeciw potrzebom 

prosumentów.    

Kolejność podmiotów przedstawionych w niniejszej analizie jest przypadkowa.   



 
 

 

Strona 6 

 

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
  

Charakterystyka podmiotu 

Zgodnie z informacjami, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa2, RWE Stoen Operator 

zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego na terenie 

Warszawy i okolic. 

Spółka w obecnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje od 1 lipca 2007r., co oczywiście spowodowane jest 

rozdzieleniem sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Energia dostarczana jest 964 tysiącom klientów.  

Klienci indywidualni mogą korzystać z pomocy jednego Biura Obsługi Klientów (ul. Rudzka 18, Warszawa), 

czynnego od poniedziałku do piątku oraz infolinii (+48 22 821 3131), która czynna jest przez 24 godziny na 

dobę, siedem dni w tygodniu. Możliwe jest także zadawanie pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

pod adresem operator@rwe.pl. Do użytku konsumentów oddano także stronę internetową 

http://www.rwestoenoperator.pl  

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki3 wynika, że w drugim 

półroczu roku 2013 do sieci przedsiębiorstwa nie była przyłączona ani jedna mikroinstalacja prosumencka. 

Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r. -  30.06.2014 r. zawiera informacje o siedmiu instalacjach. Sprawozdanie 

za okres 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r. o trzynastu. Na koniec roku 2014 przedsiębiorstwo przyłączyło 20 

mikroinstalacji prosumenckich. Na dzień przygotowania niniejszej analizy nie opublikowano jeszcze 

nowszych danych, w szczególności obejmujących rok 2015r.   

Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

W przypadku RWE Stoen Operator analiza obejmowała przede wszystkim materiały dostępne na stronie 

przedsiębiorstwa. Prowadzony był także wywiad osobisty w punkcie obsługi klienta, jak również wykonano 

połączenia na infolinię w celu uzyskania informacji dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. Nie zebrano 

informacji w postaci wywiadu z właścicielem instalacji prosumenckiej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej 

przedsiębiorstwa ze względu na przyczyny o charakterze obiektywnym.  

Sposób publikacji materiałów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz ich dostępność w punktach 

obsługi klienta 

W zasadzie jedynym źródłem materiałów związanych z mikroinstalacją prosumencką jest strona internetowa 

przedsiębiorstwa. W punkcie obsługi klienta nie udostępniono osobie przeprowadzającej badanie 

jakichkolwiek materiałów, kierując na stronę internetową.  

Sposób prezentacji treści na stronie internetowej http://www.rwestoenoperator.pl/ jest natomiast mało 

przyjazny dla prosumentów.  

                                                           
2 http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1639884/o-rwe-stoen-operator/o-nas/ 
3 http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje 

mailto:operator@rwe.pl
http://www.rwestoenoperator.pl/
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Witryna jest dość prosta, co czyni ją przejrzystą i łatwą w nawigacji. Jest podzielona na trzy główne działy: 

Dla Domu, Dla Biznesu, Przydatne Informacje. Informacje i wzory dokumentów interesujące przyszłych 

prosumentów dostępne są w dziale pierwszym oraz pośrednio w trzecim. Zaczynając od końca, jako 

informacja przydatna przedstawiony jest program instalacji liczników zdalnego odczytu zatytułowany  

„Inteligentne liczniki - Realny Wymiar Energii”. Informacje te przydatne są dla przyszłego prosumenta 

pośrednio, bowiem w teorii w systemie sieci inteligentnej (Smart Grid) korzystanie z mikroinstalacji jest 

łatwiejsze i otwiera przed konsumentem nowe możliwości. Niestety w dziale nie zamieszczono jakichkolwiek 

informacji związanych z wymianą liczników i siecią inteligentną dla prosumentów.  

Dział Dla Domu  podzielony jest na kilka podkategorii, z których z punktu widzenia prosumenta istotna jest 

kategoria związana z przyłączeniami oraz repozytorium dokumentów. Podkategoria opisująca proces 

przyłączeniowy zaprojektowana została w sposób bardzo przemyślany i jest czytelna dla odbiorcy. W siedmiu 

krokach4 opisuje procedurę przyłączeniową. Kolejne etapy logicznie z siebie wynikają, zaś interaktywny 

przewodnik pozwala dobierać konkretne dokumenty do wypełnienia. Całość uzupełniona jest bazą definicji 

oraz sekcją z często zadawanymi pytaniami. Jest również repozytorium dokumentów. Niektóre pozycje 

mogłyby być bardziej szczegółowo opisane, jednak konsument z pewnością będzie w stanie zorientować się 

w funkcjonującej w tym zakresie procedurze.  

Niestety powyższy opis odnosi się wyłącznie do procesu przyłączenia odbiorcy energii do sieci 

elektroenergetycznej. W przypadku mikroinstalacji brak jest jakichkolwiek wskazówek, którymi prosument 

mógłby kierować się przy planowaniu czy rozpoczynaniu inwestycji. Strona nie eksponuje w żaden sposób 

możliwości działania prosumenta, który realizuje własną instalację. Z punktu widzenia edukacyjnego jest to 

nieprawidłowe, bowiem osoby mniej zorientowane, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z 

zagadnieniem mikrogeneracji mogą odnieść wrażenie, że w przypadku Warszawy możliwość taka w ogóle 

nie istnieje.  

W repozytorium dokumentów do pobrania na stronie internetowej osoby zainteresowane przyłączeniem 

mikroinstalacji odnajdą dwie grupy wzorów dokumentów.  Wzory dokumentów potrzebnych do dokonania  

przyłączenia dostępne są w repozytorium wzorów dokumentów związanych z procesem przyłączenia, gdzie 

nie wyróżniono żadnej dodatkowej kategorii, zaś wzory umów koniecznych w procesie przyłączenia znajdują 

się w oddzielnym repozytorium, które jest stosownie opisane. Takie ich rozmieszczenie, w połączeniu z 

brakiem schematu sprawia, że  realizacja całości procesu może być kłopotliwa.  

Procedury i regulaminy stosowane przez OSD w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumenckich 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalacją do sieci RWE Stoen Operator, na 

stronie internetowej znajdą następujące materiały dotyczące procesu przyłączenia:  

1. Wniosek o usunięcie kolizji zamierzeń inwestycyjnych Klienta z siecią elektroenergetyczną RWE Stoen 

Operator Sp. z o.o. 

2. Wniosek o podanie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych 

                                                           
4 O procesie, 1. Wypełnij wniosek, 2. Złożenie wniosku, 3. Oczekujesz na warunki, 4. Otrzymanie propozycji umowy, 5. Realizacja  
umowy o przyłączenie, 6. Podpisujesz umowę sprzedaży, 7. Korzystasz z energii elektrycznej, Pytania i odpowiedzi, Pojęcia i 
definicje, Dokumenty do pobrania.; źródło: http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1642552/kontakt/mapa-serwisu/ 
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3. Zgłoszenie gotowości przyłączenia instalacji wytwórczej 

4. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji 

5. Pełnomocnictwo RWE Stoen Operator 

 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalacją do sieci RWE Stoen Operator, na 

stronie internetowej znajdą następujące materiały, związane z procesem zawarcia umowy:  

1. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji - (wersja 

z dnia 16.07.2015) 

2. Wzór oświadczenia wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w 

mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji 

3. Wzór oświadczenia wytwórcy o ilości energii wyprodukowanej w mikroinstalacji 

4. Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w 

mikroinstalacji 

5. Ogólne warunki umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w 

mikroinstalacji - (wersja z dnia 16.07.2015) 

6. Mikroinstalacja - instrukcja współpracy ruchowej 

Na wstępie należy zauważyć, że brak jakiegokolwiek schematu procesu przyłączeniowego na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa jest istotnym utrudnieniem także w zakresie wyboru dokumentacji, jaką 

należy zgromadzić. Przyłączenie mikroinstalacji, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

może odbyć się w dwóch różnych trybach.  

Na podstawie art. 7 ust. 3a pr. ener. podmiot ubiegający się o przyłączenie składa wniosek o określenie 

warunków przyłączenia do sieci w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci chce się przyłączyć, co 

może skutkować koniecznością przeprowadzenia wielostopniowej procedury. W takim przypadku 

przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. 

Druga możliwość obejmuje przyłączenie podmiotu do sieci na podstawie zgłoszenia, zgodnie z  art. 7 ust 

8d(4) pr. ener.  i statuuje niejako tryb uproszczony, z którego skorzystać można po spełnieniu pewnych 

warunków.  

Powyższe oznacza, że spółka opracowała procedury zarówno na wypadek, gdy podmiot ubiegający się o 

przyłączenie do sieci będzie spełniał warunki do przyłączenia na podstawie zgłoszenia, jak również na 

podstawie umowy o przyłączenie.  W dostępnym repozytorium dokumentów znajduje się zarówno Wniosek 

o podanie warunków przyłączenia urządzeń wytwórczych, jak i Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji.  

Zatem przyjąć należy, że przedsiębiorstwo dokonało opracowania stosownych procedur w obu tych 

wypadkach.  

W przypadku dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lektura wzoru tego dokumentu pozwala 

pozyskać podstawowe informacje, takie jak brak konieczności uiszczania opłaty z tytułu przyłączenia. Sam 

wzór dokumentu nie jest nadmiernie rozbudowany, ale napisany dość skomplikowanym językiem. O ile w 

pewnych przypadkach nie da się tego uniknąć, to opracowanie wyjaśnień dla osób mniej zorientowanych z 

pewnością ułatwiłoby prowadzenie całości procesu. Warto wspomnieć także kwestię lokalizacji inwestycji. 
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Wzór dokumentu wprost przewiduje, że mikroinstalacja może zostać umieszczona przez osobę prywatną, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej, na budynku wielorodzinnym (np. na podstawie najmu czy 

użyczenia). Zamieszczono także pouczenie, że prosument nie musi być w obecnym stanie prawnym 

przedsiębiorcą.  

Dokument zaopatrzono także w sześciopunktowy wykaz czynności, które należy przeprowadzić, aby możliwe 

było rozpoczęcie wytwarzania energii. Jak już wspomniano powyżej, jest on sformułowany w sposób dość 

skomplikowany. W niewystarczającym stopniu, w ocenie autorów analizy, uwypuklono konieczność 

zainstalowania instalacji przez osobę legitymującą się konkretnymi uprawnieniami. Przykładowo określenie  

[… ]oświadczenia uprawnionego wykonawcy robót instalacyjnych urządzeń wytwórczych o spełnieniu 

wymagań technicznych RWE Stoen Operator Sp. z o.o.   dałoby się zapisać zdecydowanie prościej.  

Zgodnie z treścią wzoru dokumentu, aby przeprowadzić poprawnie proces zgłoszenia mikroinstalacji, należy 

zamieścić lub dołączyć: 

1. Uproszczony szkic instalacji wewnętrznej (od miejsca przyłączenia do sieci OSD) z zaznaczeniem 

miejsca podłączenia mikroinstalacji wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym (do naniesienia we 

wniosku) 

2. Uzgodnioną dokumentację oraz schemat jednokreskowy przyłączanych urządzeń wytwórczych z 

określeniem zabezpieczeń i typu pomiarów rozliczeniowych  

3. Kopię Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla energii wytwarzanej 

4. Oświadczenie uprawnionego wykonawcy robót instalacyjnych urządzeń wytwórczych o spełnieniu 

wymagań technicznych RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

5. Zgłoszenie gotowości instalacji wytwórczej do przyłączenia oraz do sprawdzenia wewnętrznej linii 

zasilającej 

Nie wszystkie z tych dokumentów dostępne są na stronie internetowej (dostępne są dokumenty z pkt 3 i 5). 

Oczywiście osoba posiadająca stosowane uprawnienia powinna być przygotowana do ich sporządzenia, 

jednak zamieszczenie wzorów lub przykładowych szkiców dla najpowszechniejszych schematów instalacji 

istotnie uprościłoby i przyśpieszyłoby procedury oraz dało klientom narzędzia do weryfikacji, czy 

dokumentacja została wykonana w prawidłowym formacie.    

Na stronie internetowej znaleźć można również dokument Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz 

wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego 

napięcia RWE Stoen Operator Sp. z o.o.. Jest to dokument techniczny, z którego korzystać będą 

zdecydowanie osoby dokonujące zainstalowania mikroinstalacji, nie zaś prosumenci. Ważne jest jednak, że 

został opublikowany, ponieważ w przypadku odmowy przyłączenia podmiot wnioskujący powinien otrzymać 

uzasadnienie takiego stanowiska.    

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji istotne jest także zapewnienie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej 

stronie stosowny wzór. Jest to dokument zwięzły i napisany w miarę prostym językiem. Na uwagę zasługuje 

wyraźne wyszczególnienie zestawu załączników. Z reguły fakt dołączenia do dokumentu umowy kolejnych 
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wzorców nie jest eksponowany, co prowadzi do konfliktów na linii przedsiębiorstwo - klient w sytuacji, gdy 

to pierwsze podnosi, że któryś z zapisów wzorca w postaci przykładowo regulaminu nie został dotrzymany.  

Na szczególną uwagę zasługuje sposób rozwiązania kwestii odkupu energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo oddaje do dyspozycji klienta dokument, za pośrednictwem którego może 

on dokonać zgłoszenia lub aktualizacji sprzedawcy odkupującego energię wytworzoną w mikroinstalacji. Jest 

to rozwiązanie w pełni odpowiadające wymogom zliberalizowanego rynku i jako takie zasługujące na pełną 

aprobatę.  

Podobnie jak w przypadku przyłączenia brak jest szczegółowej części edukacyjnej, z której klient 

dowiedziałby się o procedurze zawarcia, ale także o prowadzeniu dalszej współpracy z przedsiębiorstwem, 

w tym wzajemnych rozliczeniach.  

OSD akcentuje także konieczność wypełniania obowiązków informacyjnych przez prosumentów, co związane 

jest z wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. W dniu 10 października 2015 r. 

zamieszczono na stronie internetowej przedsiębiorstwa następujący komunikat :  

W nawiązaniu do Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii przypominamy o obowiązku informacyjnym 
wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji dotyczącym przekazania do RWE Stoen Operator 
następujących informacji za III kwartał 2015 r. 

1. Dla wytwórców w mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną z instalacji wykorzystujących do produkcji energii 
elektrycznej nośniki inne niż biogaz rolniczy lub biopłyny: 
ilości: 
a. wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji 
b. energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału 
[…] 
Jednocześnie wraz z przekazaniem informacji, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej, zgodnie z Art. 5 ust. 2 pkt. 4 oraz Art. 20 ust. 
2 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii prosimy o przesłanie informacji o dacie: 
a. wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub 
b. zakończenia modernizacji mikroinstalacji 
Prosimy o przesłanie informacji w formie pisemnej na adres: 
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Usługi Dystrybucyjne 
ul. Piękna 46 
00-672 Warszawa 
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info_operator@rwe.pl    

Obowiązek ten jest często krytykowany przez prosumentów, którzy wskazują na nadmierny formalizm i 

biurokrację, podnosząc jednocześnie, że  żądane informacje przedsiębiorstwo mogłoby z łatwością ustalić na 

podstawie danych pomiarowych. Obowiązek jednak wynika z ustawy, zatem przedsiębiorstwo nie może 

odstąpić od żądania przedstawienia w/w danych. Na aprobatę zasługuje możliwość przekazania ich drogą 

elektroniczną i niewskazywanie, że jego niespełnienie wiązać się może z sankcją.  

Zamieszczenie tekstu w dziale z aktualnościami również sugeruje potrzebę stworzenia działu z informacjami 

przydatnymi dla prosumentów.    

Informacje handlowe  
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W materiałach, takich jak dokument zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, które należy złożyć na etapie 

procesu przyłączeniowego, znajduje się pole wyboru z  zapisem o treści Wyrażam zgodę na przesyłanie 

informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną.  

Jest zastanawiające, czemu zapis taki miałby służyć. Działalność OSD jest działalnością o charakterze 

regulowanym, a podmioty te mają pozycję naturalnych monopolistów na rynkach właściwych, na których 

operują. Dlatego też, co do zasady, nie jest dozwolone, aby przedsiębiorstwa dystrybucyjne trudniły się 

działalnością innego typu, dla rozwoju której potrzebne byłoby budowanie tego typu bazy klientów.  

 

Podsumowanie i rekomendacje: 

Podsumowując, należy uznać, że z zebranego materiału wynika, że przedsiębiorstwo wypracowało procedury 

załatwiania spraw związanych z procesem przyłączania i dystrybucją energii elektrycznej wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Zapewnia dostęp do podstawowych wzorów dokumentów, związanych z przyłączeniem 

mikroinstalacji i usługą dystrybucji, na stronie internetowej. Katalog ten mógłby zostać rozszerzony o wzory 

wszystkich potrzebnych schematów lub dokumentów.  Niestety przedsiębiorstwo nie informuje klientów o 

przebiegu całego procesu oraz o sekwencji czynności, które należy podjąć, aby zakończyć go w sposób 

optymalny. Brak jest też informacji o możliwościach działania konsumenta w sytuacji odmowy przyłączenia 

mikroinstalacji. Na etapie analizy nie doszukano się rażącej niezgodności stosowanych procedur z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, jednak dziwi praktyka polegająca na zbieraniu zgód konsumentów w 

celu przekazywania informacji handlowej drogą elektroniczną w sytuacji, w której podmiot wykonuje 

wyłącznie działalność regulowaną.    

 

Jako główną rekomendację wskazać należy aktualizację i uzupełnienie strony internetowej przedsiębiorstwa 

o informacje dotyczące przebiegu procesu przyłączenia mikroinstalacji i rozpoczęcia współpracy z 

przedsiębiorstwem energetycznym. Informacje te powinny być konkretne i napisane prostym językiem. 

Warto dodać i wzbogacić sekcje z objaśnieniami pojęć oraz najczęściej zadawanymi pytaniami o zagadnienia 

istotne z punktu widzenia prosumentów. Strona internetowa OSD jest ważnym elementem pozyskiwania 

informacji o mikroinstalacjach. Umieszczenie na niej wskazanych zagadnień z pewnością przyczyni się do 

zwiększenia pewności obrotu.  

Wskazane jest także położenie większego nacisku na zapewnienie koniecznego wsparcia dla przyszłych 

prosumentów przez biuro obsługi klienta przedsiębiorstwa.     
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ENEA Operator Sp. z o.o.  

Charakterystyka podmiotu 

Zgodnie z informacjami, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa5, Enea Operator 

zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego w województwie 

wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz niewielkiej części województwa 

dolnośląskiego oraz pomorskiego. 

Spółka w obecnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje od 2007 r., co oczywiście spowodowane jest 

rozdzieleniem sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Energia dostarczana jest do 2 460 758 klientów. 

Obszar działania przedsiębiorstwa podzielony jest na pięć oddziałów dystrybucyjnych: Bydgoszcz, Gorzów 

Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Zielona Góra. 

Klienci indywidualni mogą korzystać z pomocy Biur Obsługi Klienta (Bydgoszcz, Chojnice, Nakło nad Notecią, 

Świecie, Inowrocław, Mogilno, Gorzów Wlkp., Dębno, Międzychód, Choszczno, Sulęcin, Poznań, Poznań, Piła, 

Wałcz, Chodzież, Szamotuły, Opalenica, Gniezno, Września, Leszno, Kościan, Szczecin Prawobrzeże, Stargard 

Szczeciński, Goleniów, Gryfice, Międzyzdroje, Zielona Góra, Nowa Sól, Wolsztyn, Żary, Krosno Odrzańskie, 

Świebodzin) oraz infolinii (+48  61 850 40 00 - oddział bydgoski i szczeciński, +48  95 720 95 95 – oddział 

gorzowski, +48  61 856 19 99 - oddział poznański i zielonogórski). Możliwe jest także zadawanie pytań za 

pośrednictwem formularza kontaktowego6. Do użytku konsumentów oddano także stronę internetową 

http://www.operator.enea.pl/  

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki7 wynika, że w drugim 

półroczu roku 2013 do sieci przedsiębiorstwa nie była przyłączona ani jedna mikroinstalacja prosumencka. 

Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r. - 30.06.2014 r. zawiera informacje o piętnastu instalacjach. 

Sprawozdanie za okres 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r. o osiemdziesięciu siedmiu. Na koniec roku 2014 

przedsiębiorstwo przyłączyło 102 mikroinstalacje prosumenckie. Na dzień przygotowania niniejszej analizy 

nie opublikowano jeszcze nowszych danych, w szczególności obejmujących rok 2015r.   

Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

W przypadku Enea Operator analiza obejmowała materiały dostępne na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa. Prowadzony był także wywiad osobisty w punktach obsługi klienta, jak również 

wykonywano połączenia na infolinię w celu uzyskania informacji dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. 

Zebrano informacje w postaci wywiadu z właścicielami instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej przedsiębiorstwa.  

                                                           
5 http://www.operator.enea.pl/29/O-NAS/Kim-jestesmy-906.html 
6 https://www.operator.enea.pl/37/Dla-domu/Napisz-do-nas-870.html 
7 http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje 
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Sposób publikacji materiałów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz ich dostępność w punktach 
obsługi klienta 

Podstawowym źródłem materiałów związanych z mikroinstalacją prosumencką jest strona internetowa 

przedsiębiorstwa. Ocena poziomu obsługi przyszłego prosumenta, sprawdzana w ramach wywiadu 

prowadzonego przez przedstawicieli Federacji Konsumentów w biurach obsługi klienta, dała 

niejednoznaczne rezultaty. Osoby przeprowadzające wywiady wskazywały na bardzo wysoki lub bardzo niski 

poziom merytorycznego przygotowania przedstawicieli przedsiębiorstwa. W części przypadków, a wywiady 

odbywały się już po przyjęciu do polskiego prawodawstwa regulacji, które umożliwiały przyłączenie 

mikroinstalacji prosumenckich, nikt w danym BOK nie był zorientowany w obowiązujących w tym zakresie 

procedurach, odsyłając zainteresowanego na stronę internetową przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak w BOK była 

osoba, która podejmowała się udzielenia porady, to z reguły dysponowała szczegółową wiedzą i 

przekazywała w przystępny sposób wyczerpujące informacje, zdecydowanie pozwalające na rozeznanie się 

w całym procesie. Jako źródło dokumentacji wskazywano co prawda stronę internetową, jednak w takich 

wypadkach oferowano możliwość wydruku dokumentów koniecznych dla zakończenia procesu w punkcie. 

Dlatego też ciężko czynić zarzut z braku papierowych wersji dokumentów w BOK.  

Celem projektu ani działania nie jest analiza sposobu bieżącej działalności konkretnych BOK, a zagadnienie 

związane z analizą procedur stosowanych przez konkretne przedsiębiorstwa w obrocie z prosumentami. 

Dlatego też autorzy analizy poprzestaną na prezentacji ogólnych wniosków po jego przeprowadzeniu. Jako 

uprawniony w świetle przeprowadzonych czynności jawi się wniosek, że poziom obsługi klienta w zakresie 

przyłączania mikroinstalacji jest krańcowo zróżnicowany.  

W ramach procesu gromadzenia materiału badawczego wykonywano także połączenia na infolinię 

prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Ogólny efekt należy określić jako pozytywny. Przedsiębiorstwo, 

planując pracę infolinii, przewidziało zapewne, że pojawiać się będą zapytania związane w szczególności z 

przyłączaniem mikroinstalacji i dodało opcję tonowego wybrania zagadnienia, które dzwoniący będzie chciał 

poruszyć w rozmowie z konsultantem.  

Na pytania związane z procesem przyłączenia mikroinstalacji konsultanci odpowiadali w sposób rzeczowy, 

używając przy tym prostego języka. Byli również w stanie wskazać lokalizację wzorów dokumentów oraz 

najbliższy BOK, do którego należy się zgłosić.    

Ankietowani wskazują, że uzyskanie informacji na początku inwestycji było utrudnione, zdarzało się, że 

osoba, z którą nawiązywali kontakt, nie była zorientowana w szczegółach,  jednak już po dokonaniu 

zgłoszenia proces przebiegał sprawnie. Większość ankietowanych, zapytana o to, jak długo trwał proces 

przyłączenia, wskazywała, że było to około miesiąca. Po złożeniu dokumentacji nie byli wzywani o jej 

uzupełnienie.  

Sposób prezentacji treści na stronie internetowej http://www.operator.enea.pl/ jest natomiast nieprzyjazny 

dla prosumentów.  

Witryna jest prosta, przejrzysta i łatwa w nawigacji. Jest podzielona na główne działy: Start, O Nas, Dla Domu, 

Dla Biznesu, Dla Samorządu, Info O Sieci, Instrukcje, Zmiana Sprzedawcy, Kontakt.  
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Dział Dla Domu  podzielony jest na trzy podkategorie: Taryfa Enea Operator, Przyłączenia do sieci, Zawieranie 

umowy.  Z punktu widzenia prosumenta istotna jest kategoria związana z przyłączeniami oraz repozytorium 

dokumentów. Dodatkowo w sekcji Na skróty znajdują się odnośniki do następujących sekcji: Pliki do 

pobrania, Odczyty on-line, Planowane wyłączenia, Zgłoś awarię, E-BOK.  

Podkategoria opisująca proces przyłączeniowy zaprojektowana została w sposób bardzo przemyślany i jest 

czytelna dla odbiorcy. Szczególną uwagę zwraca osadzony na stronie ponadsiedmiominutowy film 

animowany, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces przyłączeniowy oraz szczegółowo informuje 

konsumenta o kolejnych jego etapach. Zawarto w nim także informacje o kryteriach wyboru mocy umownej 

czy przybliżonych wartościach rocznego zużycia energii dla różnych rodzajów gospodarstw domowych oraz 

różnych powierzchni lokali, których przyłączenie może dotyczyć.  

Poza tym opis na stronie w czterech krokach8 opisuje procedurę przyłączeniową. Kolejne etapy logicznie z 

siebie wynikają. Z poziomu opisu konkretnych czynności dostępne są także wzory dokumentów, które na 

danym etapie należy wypełnić i złożyć do przedsiębiorstwa.  

Całość uzupełniona jest odniesieniem do sekcji zatytułowanej Praktyczne porady - zanim rozpoczniemy 

budowę9, która istotnie zawiera szereg przydatnych informacji, które ułatwią przyszły proces 

przyłączeniowy. Jest również repozytorium dokumentów, opisane jako Pliki do pobrania. Niektóre pozycje 

mogłyby być bardziej szczegółowo opisane, jednak konsument z pewnością będzie w stanie zorientować się 

w funkcjonującej w tym zakresie procedurze.  

Niestety, jak miało to miejsce w poprzednim przypadku, powyższy opis odnosi się wyłącznie do procesu 

przyłączenia odbiorcy energii do sieci elektroenergetycznej. W przypadku mikroinstalacji brak jest 

wyodrębnionej sekcji, która w wyraźny sposób wskazywałaby, jakimi kryteriami i na podstawie  jakich zasad 

przedsiębiorstwo dokonuje procesu przyłączenia mikroinstalacji.  

Strona nie eksponuje również w żaden sposób możliwości działania prosumenta, który realizuje własną 

instalację. Z punktu widzenia edukacyjnego jest to nieprawidłowe, bowiem osoby mniej zorientowane, które 

dopiero rozpoczynają swoja przygodę z zagadnieniem mikrogeneracji, mogą uznać, że możliwość taka w 

ogóle nie istnieje.  

Nie oznacza to jednak, że procedura taka nie istnieje i nie została przedstawiona do wykorzystania przez 

konsumentów. Przedsiębiorstwo opracowało i opublikowało procedurę związaną z przyłączeniem 

mikroinstalacji prosumenckich. 

Również w  repozytorium dokumentów do pobrania na stronie internetowej osoby zainteresowane odnajdą 

dwie grupy wzorów dokumentów.  Wzory dokumentów potrzebnych do dokonania  przyłączenia są dostępne 

oraz wzory umów związanych z dystrybucją energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.  Brak 

                                                           
8 OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA, WARUNKI PRZYŁĄCZENIA ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, REALIZACAJA 
UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI.; źródło: http://www.operator.enea.pl/37/DLA-
DOMU/Przylaczenia-do-sieci-847.html 
9 http://www.operator.enea.pl/37/dla-domu/praktyczne-porady/zanim-rozpoczniemy-budowe-1009.html 
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niestety graficznego schematu z odpowiednim rozmieszczeniem konkretnych wzorów dokumentów, co 

sprawia, że  realizacja całości procesu może być kłopotliwa.  

Procedury i regulaminy stosowane przez OSD w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumenckich 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalację do sieci Enea Operator, na stronie 

internetowej znajdą następujące materiały dotyczące procesu przyłączenia i nawiązywania współpracy z 

przedsiębiorstwem energetycznym:  

Wnioski i formularze do pobrania dotyczące przyłączenie do sieci mikroinstalacji: 

Plik do probrania (PDF 73 KB) Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie przyłączania do sieci mikroinstalacji - aktualizacja 

z dnia 04.05.2015r. 

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia (art. 7 ust. 8d4 PE) 

Plik do pobrania (PDF 234 KB) [z-mi] - Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci gdy moc zainstalowana mikroinstalacji, 

nie jest większa niż istniejąca moc określona dla tego odbiorcy końcowego, wraz z złącznikami. 

Przyłączenie mikroinstalacji w trybie z wydaniem warunków przyłączenia 

Plik do pobrania (PDF 185 KB) [w-mi]  - Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji, wraz z załącznikami. 

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Wytwórcy energii 

elektrycznej w mikroinstalacji: 

Plik do pobrania (PDF 372 KB) Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Wytwórcy energii 

elektrycznej w mikroinstalacji. 

Plik do pobrania (PDF 1 MB) Ogólne warunki umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wytwórcy energii 

elektrycznej w mikroinstalacji. 

Plik do pobrania (PDF 510 kB) Wzór oświadczenia Wytwórcy o ilości energii elektrycznej. 

Plik do pobrania (PDF 87 KB) Wzór oświadczenia Wytwórcy o wyborze Kupującego energię elektryczną wytworzoną w 

mikroinstalacji. 

Plik do pobrania (PDF 515 KB) Wzór oświadczenia Wytwórcy dotyczącego mikroinstalacji. 

Plik do pobrania (PDF 248 kB) Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza 

odstąpienia od umowy. 

 

Na potrzeby opisu należało zachować formatowanie źródłowe strony tak, aby pokazać, że choć brak 

jakiegokolwiek graficznego schematu procesu przyłączeniowego na stronie internetowej przedsiębiorstwa 

jest istotnym utrudnieniem, to sposób opisu kategorii i opisu samych plików jest tu pewnym ułatwieniem.    

http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/Komunikat_ENEA_Operator_mikroinstalacja_04_05_2015.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/z_mi_zgloszenie.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/w_mi_wniosek.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/Um_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/Um_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenie_ilosci_energii.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenie_o_kupujacym.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenia_o_mikroinstalacji.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/instrukcje/2014/IRiESD/ENEA_Operator_pouczenie_formularz_20141225.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/Komunikat_ENEA_Operator_mikroinstalacja_04_05_2015.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/z_mi_zgloszenie.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/w_mi_wniosek.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/Um_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_ENEA_Operator_mikroinstalacja.pdf
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenie_ilosci_energii.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenie_o_kupujacym.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/umowy_dystrybucyjne/2015/mikroinstalacja/OWU_oswiadczenia_o_mikroinstalacji.docx
http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/instrukcje/2014/IRiESD/ENEA_Operator_pouczenie_formularz_20141225.pdf
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Na uwagę zasługuje także bardzo przyjazny z punktu widzenia przyszłego prosumenta sposób publikacji 

wzorców umownych. Inaczej niż ma to zazwyczaj miejsce przy masowym charakterze świadczenia umów, 

przedsiębiorstwo zebrało wzory umów wraz z załącznikami do jednego pliku. Jest to bardzo niewielka 

czynność, jednak mająca kapitalne znaczenie dla edukacji konsumenckiej. Spory pomiędzy przedsiębiorcami 

a konsumentami na tle niedostarczenia wzorca umownego są powszechne. Osoba, która na początku 

zapozna się z treścią wzorów dostępnych na stronie internetowej przedsiębiorstwa, będzie bardziej 

świadoma na etapie zawierania samej umowy dystrybucyjnej czy dokonywania zgłoszenia.  

Analizę treści dokumentacji oddanej do dyspozycji przyszłego prosumenta rozpocząć należy od dokumentu 

o charakterze generalnym. Jest to  Komunikat ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie przyłączania do sieci 

mikroinstalacji - aktualizacja z dnia 4.05.2015r.  

Już sam tytuł dokumentu sugeruje, że procedura przyłączania mikroinstalacji prosumenckich na obszarze 

dystrybucyjnym Enea Operator została opracowana na wcześniejszym etapie i jest sukcesywnie 

aktualizowana. Na etapie gromadzenia materiału badawczego na potrzeby niniejszej analizy udało się 

dotrzeć do historycznych wersji dokumentu.  Każdorazowej publikacji nowej wersji dokumentu towarzyszy 

krótka wzmianka. Warto porównać ich wydźwięk.  

W dniu 30 września 2013r., przy okazji publikacji procedury na stronie internetowej przedsiębiorstwa w 

dziale Aktualności, zamieszczono następującą informację:  

W dniu 11.09.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (PE) regulująca m.in. przyłączanie 

mikroinstalacji – tj. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW. 

Mimo uchwalenia tej ważnej dla rozwoju energetyki odnawialnej zmiany, aktualny stan prawa nie pozwala na pełną 

realizację celów ustawodawcy w sposób satysfakcjonujący właścicieli mikroinstalacji. Stan ten wynika z faktu, iż jeszcze 

nie wydano przepisów wykonawczych przewidzianych nowelizacją, a obecnie obowiązujące przepisy wykonawcze nie 

regulują adekwatnie przyłączeń mikroinstalacji10. […] 

W dniu 4 maja 2015r., przy okazji publikacji aktualizacji procedury na stronie internetowej przedsiębiorstwa 

w dziale Aktualności, zamieszczono informację o odmiennym wydźwięku: 

ENEA Operator wspierając rozwój energetyki odnawialnej, między innymi poprzez umożliwienie wszystkim 

zainteresowanym korzystania z regulacji ustawy Prawo energetyczne (PE), opracowała jednolite zasady, jakie stosuje 

przy przyłączaniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. 

Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie równego traktowania użytkowników sieci oraz transparentności w zakresie 

przyłączania mikroinstalacji11. […] 

Można zatem zaryzykować twierdzenie, że w miarę zmian legislacyjnych sytuacja prawna prosumentów, 

podejmujących czynność przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej, poprawia się.  

                                                           
10 http://www.operator.enea.pl/news/11/aktulanosci/2013-09-30/komunikat-enea-operator-sp_z-o_o_w-sprawie-przylaczania-
do-sieci-mikroinstalacji-852.html 
11 http://www.operator.enea.pl/news/11/2015-05-04/komunikat-enea-operator-sp_z-o_o_w-sprawie-przylaczania-do-sieci-
mikroinstalacji-aktualizacja-z-dnia-04_05_2015r_-935.html 
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Wracając natomiast do dokumentu zaktualizowanego i jego przydatności dla procesu przyłączenia 

mikroinstalacji z punktu widzenia prosumenta, po zapoznaniu się, należy zwrócić uwagę na następujące 

kwestie:  

Dokument pozbawiony jest bardziej rozbudowanej szaty graficznej. Zgodnie z treścią - celem jego publikacji 

jest zapewnienie równego traktowania użytkowników sieci oraz transparentności w zakresie przyłączania 

mikroinstalacji.  

Dokument porusza następujące zagadnienia:  

1. Wymagania techniczne i eksploatacyjne, które muszą spełniać mikroinstalacje.  

2. Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia (art. 7 ust. 8d4 PE). 

3. Przyłączenie mikroinstalacji w trybie z wydaniem warunków przyłączenia.  

4.  Wnioski i formularze. 

Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla mikroinstalacji zostały określone przez przytoczenie właściwych 

przepisów prawa energetycznego. Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 8d(9) przyłączane mikroinstalacje muszą 

spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1.  Wspomniany przepis zawiera 

katalog ogólnych wymagań. Poprzestano na ich zacytowaniu.    

Następnie wskazano, że instalacje muszą spełniać wymogi określone w przepisach prawa budowlanego, o 

ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej oraz w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej ENEA Operator (dostępnej na stronie ENEA Operator) oraz w wydanych warunkach 

przyłączenia, o ile istnieje konieczność ich wydania.  

Mając na względzie, że dokument jest adresowany także do przyszłych prosumentów, wydaje się napisany 

w sposób zbyt skrótowy. Z punktu widzenia osoby, która planuje zainwestować w mikroinstalację,                        

ciężko będzie zrozumieć ustawowe określenia, które siłą rzeczy zapisane zostały w sposób generalny i 

abstrakcyjny. W sytuacji, w której przedsiębiorstwo decyduje się na opublikowanie dokumentu opisującego  

wewnętrzne procedury, celowe byłoby rozwinięcie różnych kwestii z zachowaniem jego wewnętrznej 

spójności.  

W sposób bardziej rozbudowany należałoby także przedstawić zagadnienia związane z koniecznością 

spełnienia wymogów innych niż określone w ustawie Prawo energetyczne i dodatkowo zacytowanych. 

Procedura wskazuje na konieczność  spełnienia warunków określonych w IRiESD Enea Operator oraz, tam 

gdzie może mieć to zastosowanie,  w wydanych warunkach przyłączenia. Dokument IRiESD jest dokumentem 

o charakterze technicznym i z pewnością nie będzie zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy.  Co do pozostałych 

wymogów, spełnienie których może być wymagane w myśl innych regulacji, takich jak określone w 

przepisach prawa budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, wydaje się, 

że jedynie wzmiankowanie zakresu regulacji jest niewystarczające. Oceniając możliwości i realność przyszłej 

inwestycji i perspektywy przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej, prosument powinien zostać 

poinformowany o przykładowych przynajmniej wymogach, które będzie musiał spełnić. Zagadnienie jest 

oczywiście dość złożone, ale w przypadku procedury uproszczonej jest prostsze niż przyłączenie do sieci 

instalacji odbiorczej, który to proces udało się pokazać przedsiębiorstwu w sposób bardzo przystępny.  
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Analizując dalszą część dokumentu, należy wskazać, że przedsiębiorstwo opracowało procedury 

przyłączeniowe zarówno na  podstawie art. 7 ust. 3a pr. ener., gdzie  podmiot ubiegający się o przyłączenie 

składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, a przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na 

podstawie umowy, jak i procedury przyłączeniowe, gdy przyłączenie podmiotu do sieci odbywa się na 

podstawie zgłoszenia - zgodnie z  art. 7 ust 8d(4) pr. ener.   

Jako pierwszy trafnie wskazano tryb przyłączenia na podstawie zgłoszenia, który można określić mianem 

uproszczonego.  Trafnie, jako drugie wskazano procedury w trybie z wydaniem warunków przyłączenia. W 

przypadku obu trybów opisano  w uproszczony sposób schemat działania i brak opłaty przyłączeniowej.  

W przypadku dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w trybie pierwszym, na podstawie 

zgłoszenia, należy pobrać i wypełnić dokument Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci, gdy moc 

zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż istniejąca moc określona dla tego odbiorcy końcowego, 

wraz z złącznikami. Jak już wcześniej wspomniano bardzo dobrym posunięciem było zamknięcie wszystkich 

dokumentów potrzebnych do zgłoszenia w jednym pliku. Sam wzór dokumentu nie jest nadmiernie 

rozbudowany, ale napisany dość skomplikowanym językiem. Wzór dokumentu wprost przewiduje, że 

mikroinstalacja może zostać umieszczona przez osobę prywatną, która nie prowadzi działalności 

gospodarczej (jest odpowiednie pole wyboru). Brak jest natomiast bezpośredniej sugestii, że instalacja może 

zostać posadowiona na budynku wielorodzinnym (np. na podstawie najmu czy użyczenia). Można to jednak 

opisać w kolumnie nazwa lub rodzaj obiektu.  

Dokument dostosowany jest do dwóch najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji: turbin wiatrowych i 

instalacji pv. Na końcu pierwszej strony umieszczono informację, gdzie szukać pomocy, jeżeli osoba 

wypełniająca ma problem z uzupełnieniem kolumn12.  

Pewne zastrzeżenia budzi sekcja IV dokumentu, zatytułowana INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO.  

Punkt 1 sekcji w brzmieniu: W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym dokumenty 

dołączone do Zgłoszenia są niepełne, niepoprawnie wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są 

niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, złożone 

Zgłoszenie nie zostanie uznane za Zgłoszenie w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, punkt 3 sekcji w 

brzmieniu: Wszystkie strony załączników muszą być podpisane przez Zgłaszającego oraz punkt 4 sekcji w 

brzmieniu Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem 

zamieszczonym na stronie internetowej ENEA Operator Sp. o.o. http://www.operator.enea.pl oraz w Biurach 

Obsługi Klienta. Niedopuszczalna jest ingerencja w formularz Zgłoszenia poprzez np. dopisywanie, 

wstawianie nowych komórek, itp. Dodatkowe informacje należy przedstawić w postaci załącznika do 

                                                           
12 Szanowny Kliencie, masz pytania? Udzielimy odpowiedzi: - telefonicznie - Call Center 61 850 40 00 - elektronicznie - 

e-mail: kontakt@operator.enea.pl - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl, 

http://www.operator.enea.pl/img/pliki_do_pobrania/wnioski/mikroinstalacje/z_mi_zgloszenie.pdf  

 

http://www.operator.enea.pl/
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Zgłoszenia w opinii analizujących z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uznane za niedozwolone 

postanowienia umowne. Stosowanie tego typu postanowień w obrocie jest zakazane.  

Zgodnie z art. 385(1) k.c. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie 

wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco 

naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających 

główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób 

jednoznaczny.  

Sytuacja jest bardzo ciekawa, bowiem wzór daje się zastosować zarówno dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, jak i dla osób, które działalności tego typu nie prowadzą. Teoretycznie  więc osoby, które 

prowadzą działalność gospodarczą i dokonują zgłoszenia w związku z tą działalnością gospodarczą, nie mogą 

powoływać się na abuzywność w/w zapisów. Sama jednak konstrukcja przekazania informacji o tym, czy 

osoba dokonująca zgłoszenia prowadzi działalność gospodarczą jest niejasna. O tym poniżej.    

Należałoby także na wstępie rozważyć, czy druk zgłoszenia w ogóle daje się zakwalifikować jako wzorzec 

umowny. Na tak postawione pytanie należy z całą pewnością odpowiedzieć twierdząco. O ile w   art. 7 ust 

8d(4) pr. ener.  Ustawodawca dokonał rozróżnienia trybów przyłączenia, posługując się pojęciem  na 

podstawie zgłoszenia i na podstawie umowy o przyłączenie do sieci, to sam fakt, że przyjęto niecywilistyczną 

terminologię, nie może zmieniać charakteru czynności. Obie bowiem prowadzą do tego samego celu, jakim 

jest przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej i rozpoczęcie dystrybucji tak wyprodukowanej 

energii. W sytuacji, gdy zarówno w jednym, jak i drugim trybie powstaje pomiędzy przyszłym prosumentem 

a przedsiębiorstwem stosunek obligacyjny, należy przyjąć, że jego elementy podlegają kontroli przewidzianej 

dla wzorców umownych, pod warunkiem spełnienia dodatkowych przesłanek wskazanych w 385(1) k.c.  

W przypadku punktu 1 sekcji należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca przyznaje sobie prawo do 

dyskrecjonalnej interpretacji treści zgłoszenia przedłożonego przez konsumenta, nie wskazując przy tym 

jakiegokolwiek wzorca zachowań czy kryteriów oceny.  Posłużenie się niezamkniętym katalogiem nieostrych 

przyczyn nieuznania zgłoszenia, takich jak: niepełne, niepoprawnie wypełnione, niejasne, nieczytelne, 

zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. oznacza, że przedsiębiorca de facto dowolnie ustali, które 

zgłoszenie można zakwalifikować jako złożone w odpowiednim trybie, a które nie. Dodatkowo z treści 

wynika, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego wypełnienia, nie skontaktuje się z 

konsumentem celem uzupełnienia, a zwyczajnie zignoruje dokonaną przez konsumenta czynność.  W ocenie 

analizujących jest to ewidentny przykład ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób 

sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Oceniając ten zapis należy również powołać 

art. 385(3) k.c., który zawiera katalog postanowień, które w razie wątpliwości należy poczytywać za 

niedozwolone. Art. 385(3) k.c. pkt) 9 wskazuje na postanowienia, które przyznają kontrahentowi 

konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, zaś pkt) 11 na postanowienia, które 

przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.  

Sekcja 2 wymaga od konsumenta podpisania nie tylko druku zgłoszenia, ale również wszystkich załączników. 

Jest to w naszej ocenie wymóg nadmierny, należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa powszechnie 

obowiązującego tego nie wymaga. W szczególności niepodjęcie się procedowania zgłoszenia podpisanego z 



 
 

 

Strona 20 

 

dołączonymi niepodpisanymi załącznikami jawi się jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, praktyką 

kontraktową i rażąco naruszające interesy konsumenta.  

Sekcja 3 zaś odnosi się do budowy wzorca jako takiego i w naszej ocenie można traktować ją zarówno w 

kategoriach abuzywności, jak i w kategoriach bezpośredniej niezgodności z prawem. Statuuje ona wymóg, 

aby wzorzec był aktualny na dzień dokonywania zgłoszenia, nie wolno także nanosić żadnych adnotacji. 

Wszelkie dodatkowe informacje powinny być dodane w postaci załącznika. W tym miejscu należy odnieść się 

do  art. 7 ust 8d(4) pr. ener., który to przepis ustanawia warunki, które musi spełniać zgłaszający i samo 

zgłoszenie, aby zainicjować procedurę. Ustawodawca nie zobligował przedsiębiorstwa do wydania 

formularza czy innego rodzaju wzorca zgłoszenia, stąd ciężko znaleźć racjonalne uzasadnienie dla niepodjęcia 

zgłoszenia, które zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, ale dokonane jest na nieaktualnym 

formularzu czy z pominięciem formularza w ogóle. Należy mieć na względzie, że przedsiębiorca będzie miał 

większą swobodę w tworzeniu wzorców umownych w momencie, gdy czynność wymaga zgody stron. W 

przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nie ma elementu zgody przedsiębiorstwa. Ma ono 

obowiązek poczynić działania nakierowane na ustalenie, czy zgłaszający i samo zgłoszenie spełnia wymogi 

opisane w ustawie. Jeżeli sprawdzenie takie daje odpowiedź twierdzącą, przedsiębiorca nie może nie 

dokonać przyłączenia. W tego typu przypadkach tworzenie wzorców ma za zadanie uprościć i przyśpieszyć 

proces dokonywania zgłoszenia. Stąd nie znajduje podstawy prawnej nieprzyjęcie np. zgłoszenia dokonanego 

z pominięciem wzorca w ogóle.  

Przedsiębiorstwo powinno zatem podjąć działania w celu usunięcia lub zmiany w/w zapisów. 

Jak wzmiankowano powyżej, zastrzeżenia budzi także sposób, w jaki przedsiębiorca odbiera od zgłaszającego 

oświadczenie w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to zapewne podyktowane 

koniecznością prawidłowego zakwalifikowania osoby, która dokonuje czynności. Wymóg zaznaczenia 

określonego pola w sekcji VI dokumentu jest jednak niejasny.  Prosument ma do dyspozycji dwa 

oświadczenia:  Oświadczam, że wykonuję działalność gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie 

działalności gospodarczej lub nie wykonuję działalności gospodarczej.  

W przypadku niewykonywania działalności sytuacja jest prosta. W przypadku osoby, która działalność 

prowadz zaznaczenie takiego pola może okazać się bardzo mylące. Zapewne OSD zależy na ustaleniu, czy 

czynność dokonywana jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. W takiej 

sytuacji oświadczenie to powinno być skonstruowane w ten właśnie sposób.  Samo określenie, że chodzi o 

działalność regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest nieprecyzyjne. Ustawa ta 

reguluje podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, ale zawiera także katalog działalności 

regulowanej, w stosunku do której inne mogą być warunki prowadzenia i tryb rozpoczynania.  Osoba, której 

zadaje się pytanie w ten sposób, może być co najmniej w dwóch sytuacjach prawnych: prowadzi działalność 

zbieżną z dokonywaną czynnością, prowadzi działalność gospodarczą w ogóle. Jeżeli prowadzi działalność w 

ogóle, ale o innym profilu i zgłoszenia dokonuje prywatnie, np. na potrzeby gospodarstwa domowego, 

zaznaczając pole pierwsze, wprowadzi przedsiębiorstwo w błąd, zaś zaznaczając pole drugie poda informację 

nieprawdziwą. Inna rzecz, że przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do zbierania informacji niezwiązanej z 

procesem przyłączenia, a taką jest właśnie informacja, czy zgłaszający prowadzi działalność w sytuacji, gdy 

dokonuje zgłoszenia prywatnie.       
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Kwestie tę należy doprecyzować.  

Należy także zwrócić uwagę na treść zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przyjmuje ona  następujący 

kształt.  

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Strzeszyńskiej 58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o 

przyłączenie do sieci i realizacji przyłączenia oraz w celach archiwalnych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 

podmiotom w celu realizacji procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich  

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku. 

W trybie zgłoszenia czynności zaznaczonych na czerwono nie przeprowadza się, stąd nie jest konieczne 

przetwarzanie w tym celu danych osobowych, wzorzec powinien być w tym zakresie zmieniony tak, aby 

dostosować go do dokonywanych realnie czynności.  

Do opisanego wzorca w zasadzie nie ma dalszych uwag. Jako element pozytywny należy wskazać, że 

przedsiębiorstwo wskazało konkretne treści oświadczeń, których oczekuje w załączeniu.  

 

W przypadku dokumentu Przyłączenie mikroinstalacji w trybie z wydaniem warunków przyłączenia 

aktualne pozostają powyższe rozważania z sekcji INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY, bowiem 

zakwestionowane postanowienia są wspólne w obu dokumentach. Inna jest numeracja. Będzie to 

odpowiednio punkt 1, 4, 5. Nie ma potrzeby zatem powtarzać poprzednich uwag.  

Również analogicznie do poprzedniego dokumentu w sposób niejasny opisano kwestię odebrania 

oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.  

W odniesieniu do ochrony danych osobowych należy stwierdzić, że treść oświadczenia powstała na potrzeby 

tego rodzaju wniosku, gdyż w takim układzie wydaje się być prawidłowa. Nieprawidłowo skopiowaną ją 

jednak do dokumentu zgłoszenia.  

Na zakończenie rozważań warto poruszyć zagadnienie często spotykane w praktyce, a związane z danymi 

technicznymi inwerterów. OSD wymaga, aby […] dla każdego typu falownika do wniosku należy dołączyć 

informacje dotyczące badań emisji harmonicznych, udziału poszczególnych harmonicznych oraz całkowity 

współczynnik odkształcenia wraz z protokołem weryfikacji zgodności poszczególnych harmonicznych prądu z 

EN 61000-3-1213.  Zgodnie z sekcją IV wszelkie informacje te powinny być dostarczone w języku polskim lub 

z uwierzytelnionym tłumaczeniem.  

Nie budzi wątpliwości sformułowanie tego rodzaju wymogu w sytuacji, w której jest to niezbędne dla 

prawidłowej pracy urządzenia w sieci. Jest to jednak  wymóg istotny i powinien być bardziej wyeksponowany.  

                                                           
13 Załącznik B do wniosku o określenie warunków przyłączenia m i k r o i n s t a l a c j i, przypis 1 
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Na stronie internetowej znaleźć można również dokument Kryteria przyłączania oraz wymagania 

techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jest to dokument techniczny, z którego korzystać będą zdecydowanie 

osoby dokonujące zainstalowania mikroinstalacji, nie zaś prosumenci. Ważne jest jednak, że został 

opublikowany, ponieważ w przypadku odmowy przyłączenia podmiot wnioskujący powinien otrzymać 

uzasadnienie takiego stanowiska.    

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji istotne jest także zapewnienie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej 

stronie stosowny wzór. Jest to dokument zwięzły i precyzyjny. Wyjątkiem jest sposób odebrania 

oświadczenia w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej, analogicznie jak w przypadku 

dokumentów związanych z przyłączeniem do sieci.  Na uwagę zasługuje praktyczne zebranie wszystkich 

dokumentów w dwóch plikach, zawierających wzór umowy oraz wzór OWU i załączników. Z reguły fakt 

dołączenia do dokumentu umowy kolejnych wzorców nie jest eksponowany, co prowadzi do konfliktów na 

linii przedsiębiorstwo - klient w sytuacji, gdy to pierwsze podnosi, że któryś z zapisów wzorca w postaci 

przykładowo regulaminu nie został dotrzymany. Plusem, z punktu widzenia prosumentów, jest 

przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej także w wersjach edytowalnych14 kwestionariuszy, 

które Ci muszą składać zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez ustawę OZE.  

Na szczególną uwagę zasługuję sposób rozwiązania kwestii odkupu energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo oddaje do dyspozycji klienta dokument, za pośrednictwem którego może 

on dokonać zgłoszenia lub aktualizacji sprzedawcy odkupującego energię wytworzoną w mikroinstalacji. Jest 

to rozwiązanie w pełni odpowiadające wymogom zliberalizowanego rynku i jako takie zasługujące na pełną 

aprobatę.  

Podobnie jak w przypadku przyłączenia brak jest szczegółowej części edukacyjnej, z której klient 

dowiedziałby się o procedurze zawarcia, ale także o prowadzeniu dalszej współpracy z przedsiębiorstwem, 

w tym wzajemnych rozliczeniach.  

OSD, poza wzmiankami w umowie, nie akcentuje na stronie internetowej także konieczności wypełniania 

obowiązków informacyjnych przez prosumentów, co związane jest z wejściem w życie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii. Może to być problem w kontekście zagrożenia sankcją zarówno dla 

przedsiębiorstwa, jak i dla prosumentów.  

Podsumowanie i rekomendacje: 

Podsumowując, należy uznać, że z zebranego materiału wynika, że przedsiębiorstwo wypracowało procedury 

załatwiania spraw związanych z procesem przyłączania i dystrybucją energii elektrycznej wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Zapewnia na stronie internetowej dostęp do znakomitej większości wzorów dokumentów 

związanych z przyłączeniem mikroinstalacji i usługą dystrybucji.  Choć badania w tym zakresie przyniosły 

                                                           
14 takich jak: OŚWIADCZENIE WYTWÓRCY O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3) w zw. z art. 6 ust. 3 pkt. 1) 
lit. a) i b) oraz art. 20 ust. 2 pkt. 4) w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 
OŚWIADCZENIE WYTWÓRCY DOTYCZĄCE MIKROINSTALACJI zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 2) i 3) oraz art. 20 ust. 2 pkt. 3) i 5) ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
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niejednoznaczne rezultaty, to można założyć, że przedsiębiorstwo stale szkoli swoich przedstawicieli tak, aby 

przyszli prosumenci mogli liczyć na fachową pomoc przez infolinię lub w BOK.   

 

Niestety przedsiębiorstwo w sposób niedostateczny informuje klientów o przebiegu całego procesu oraz o 

sekwencji czynności, które należy podjąć, aby zakończyć go w sposób optymalny. Brak jest też informacji o 

możliwościach działania konsumenta w sytuacji odmowy przyłączenia mikroinstalacji. Na etapie analizy 

doszukano się niezgodności stosowanych procedur z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które 

zostały szczegółowo wskazane w części opisowej niniejszego opracowania. Należy oczekiwać, że zostaną 

wkrótce usunięte.   

 

Jako główną rekomendację wskazać należy aktualizację i uzupełnienie strony internetowej przedsiębiorstwa 

o informacje dotyczące przebiegu procesu przyłączenia mikroinstalacji i rozpoczęcia współpracy z 

przedsiębiorstwem energetycznym. Pożądane jest, aby prosumenci otrzymywali informację podaną w taki 

sposób, jak osoby chcące przyłączyć instalację odbiorczą, gdyż te uzyskują ją na bardzo wysokim poziomie.  

Co prawda przedsiębiorstwo opublikowało skrótowy komunikat w tym zakresie, ale  Informacje te winny być 

konkretne i napisane prostym językiem. Warto wzbogacić sekcje z objaśnieniami pojęć oraz najczęściej 

zadawanymi pytaniami o zagadnienia istotne z punktu widzenia prosumentów. Strona internetowa OSD jest 

ważnym elementem pozyskiwania informacji o mikroinstalacjach. Umieszczenie na niej wskazanych 

zagadnień z pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu.  

Wskazane jest także położenie większego nacisku na zapewnienie koniecznego wsparcia dla przyszłych 

prosumentów przez biuro obsługi klienta przedsiębiorstwa.    

  



 
 

 

Strona 24 

 

 

ENERGA Operator S.A.  

Charakterystyka podmiotu 

Zgodnie z informacjami, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa15, Energa Operator 

zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego w północnej i 

środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-

mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-

pomorskiego). 

Energia dostarczana jest 2 900 000 klientów. Obszar działania przedsiębiorstwa podzielony jest na sześć 

oddziałów dystrybucyjnych: Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Płock, Kalisz. 

Klienci indywidualni mogą korzystać z pomocy PUNKTÓW OBSŁUGI PRZYŁĄCZEŃ (Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, 

Tczew, Wejherowo, Jarocin, Kalisz, Kępno, Koło, Konin, Ostrów Wielkopolski, Turek, Białogard, Bytów, 

Człuchów, Drawsko Pomorskie, Kołobrzeg, Koszalin, Lębork, Słupsk, Szczecinek, Lidzbark Warmiński, 

Ostróda, Szczytno, Kętrzyn, Olsztyn, Elbląg, Kwidzyn, Płock, Kutno, Ciechanów, Mława, Grudziądz, Toruń, 

Brodnica, Włocławek) oraz infolinii (+48 801 404 404). Możliwe jest także zadawanie pytań za 

pośrednictwem formularza kontaktowego16. Do użytku konsumentów oddano także stronę internetową 

http://www.energa-operator.pl/  

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki17 wynika, że w 

drugim półroczu roku 2013 do sieci przedsiębiorstwa nie była przyłączona ani jedna mikroinstalacja 

prosumencka. Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r. - 30.06.2014 r. zawiera informacje o siedmiu instalacjach. 

Sprawozdanie za okres 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r. o stu siedemdziesięciu czterech. Na koniec roku 2014 

przedsiębiorstwo przyłączyło 181 mikroinstalacji prosumenckich. Na dzień przygotowania niniejszej analizy 

nie opublikowano jeszcze nowszych danych, w szczególności obejmujących rok 2015r.   

Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

W przypadku Energa Operator analiza obejmowała materiały dostępne na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa. Prowadzony był także wywiad osobisty w punktach obsługi przyłączeń (POP), jak również 

wykonywano połączenia na infolinię w celu uzyskania informacji dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. 

Zebrano informacje w postaci wywiadu z właścicielami instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej przedsiębiorstwa.  

                                                           
15 http://www.energa-operator.pl/27124.xml 
16 http://www.energa-operator.pl/formularz_zgloszeniowy.xml 
17 http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje 
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Sposób publikacji materiałów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz ich dostępność w punktach 

obsługi klienta 

Podstawowym źródłem materiałów związanych z mikroinstalacją prosumencką jest strona internetowa 

przedsiębiorstwa. Ocena poziomu obsługi przyszłego prosumenta, sprawdzana w ramach wywiadu 

prowadzonego przez przedstawicieli Federacji Konsumentów w punktach obsługi przyłączeń, dała 

niejednoznaczne rezultaty.  Podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw osoby przeprowadzające 

wywiady wskazywały na bardzo wysoki lub bardzo niski poziom merytorycznego przygotowania 

przedstawicieli przedsiębiorstwa. W części przypadków, a wywiady odbywały się już po przyjęciu do 

polskiego prawodawstwa regulacji, które umożliwiały przyłączenie mikroinstalacji prosumenckich, nikt w 

danym BOK nie był zorientowany w obowiązujących w tym zakresie procedurach, odsyłając 

zainteresowanego na stronę internetową przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak w POP była osoba, która 

podejmowała się udzielenia porady, to z reguły dysponowała szczegółową wiedzą i przekazywała w 

przystępny sposób wyczerpujące informacje, zdecydowanie pozwalające na rozeznanie się w całym procesie. 

Jako źródło dokumentacji wskazywano co prawda stronę internetową, jednak w takich wypadkach 

oferowano możliwość wydruku dokumentów koniecznych dla zakończenia procesu w punkcie. Dlatego też 

ciężko czynić zarzut z braku papierowych wersji dokumentów w POP.  

Celem projektu nie jest analiza sposobu bieżącej działalności konkretnych POP, ale zagadnienie związane z 

analizą procedur stosowanych przez konkretne przedsiębiorstwa w obrocie z prosumentami. Dlatego też 

autorzy analizy poprzestaną na prezentacji ogólnych wniosków po jej przeprowadzeniu. Jako uprawniony w 

świetle przeprowadzonych czynności jest wniosek, że poziom obsługi klienta w zakresie przyłączania 

mikroinstalacji jest krańcowo zróżnicowany.  

W ramach procesu gromadzenia materiału badawczego wykonywano także połączenia na infolinię 

prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Ogólny efekt należy wskazać jako pozytywny. Na pytania związane z 

procesem przyłączenia mikroinstalacji konsultanci odpowiadali w sposób rzeczowy, używając przy tym 

prostego języka. Byli również w stanie wskazać lokalizację wzorów dokumentów oraz najbliższy POP, do 

którego należy się zgłosić.    

W przypadku przeprowadzonych z prosumentami wywiadów należy oceniać je przez pryzmat tego, że 

wszyscy zostali przyłączeni i nawiązali współpracę z przedsiębiorstwem energetycznym. Ankietowani 

prosumenci generalnie  dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorstwem. Wskazują, że uzyskanie informacji 

na początku inwestycji było utrudnione, zdarzało się, że osoba, z którą nawiązywali kontakt, nie była 

zorientowana w szczegółach,  jednak już po dokonaniu zgłoszenia proces przebiegał sprawnie. Większość 

ankietowanych zapytana o to, jak długo trwał proces przyłączenia, wskazywała, że było to około miesiąca. 

Po złożeniu dokumentacji nie byli wzywani o jej uzupełnienie.  

Sposób prezentacji treści na stronie internetowej http://www.energa-operator.pl/ jest natomiast mało 

przyjazny dla prosumentów.  

Witryna jest prosta, przejrzysta i łatwa w nawigacji. Jest podzielona na główne działy: USŁUGI, 

INFRASTRUKTURA, LICZNIKI INTELIGENTNE, DOSTAWCY I PRZETARGI, O NAS.  
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Zgodnie z informacjami publikowanymi przez spółkę, Energa Operator jest operatorem systemu 

dystrybucyjnego, który do dnia dzisiejszego zainstalował największą liczbę liczników zdalnego odczytu, 

zwanych licznikami inteligentnymi. Informacje te przydatne są pośrednio dla przyszłego prosumenta. 

Pośrednio, bowiem w teorii w systemie sieci inteligentnej (Smart Grid) korzystanie z mikroinstalacji jest 

łatwiejsze i otwiera przed konsumentem nowe możliwości. Niestety w dziale nie zamieszczono jakichkolwiek 

informacji związanych z korzyściami, związanymi z wdrożeniem sieci inteligentnej dla prosumentów. 

Informacje przydatne dla przyszłych prosumentów znajdują się w zakładce Usługi>Przyłączenie do sieci   

Podkategoria opisująca proces przyłączeniowy zaprojektowana została w sposób bardzo przemyślany i jest 

czytelna dla odbiorcy. W podzakładce dotyczącej przyłączenia do sieci zainteresowany znajdzie odniesienia 

do następujących kategorii: PRZYŁĄCZENIE ODBIORCY ENERGII, PRZYŁĄCZENIE WYTWÓRCY ENERGII, 

ZWIĘKSZENIE MOCY, ROZDZIAŁ INSTALACJI, PUNKTY OBSŁUGI PRZYŁĄCZEŃ, INFORMACJE O STANIE 

PRZYŁĄCZEŃ W SIECI, TYMCZASOWE PODŁĄCZENIE DO SIECI, CZASOWE ODŁĄCZENIE ZASILANIA, DEFINICJE.  

Jako ciekawostkę z punktu widzenia konsumenta należy wskazać informacje publikowane w zakładce 

dotyczącej stanu przyłączeń w sieci Energa Operator. OSD informuje, że wg. stanu na dzień 30 czerwca 2015r. 

do sieci niskiego napięcia OSD przyłączono źródła wiatrowe o mocy 0,47 MW, źródła fotowoltaiczne o mocy 

3,72 MW18.  

W przeciwieństwie do poprzednio opisywanych przedsiębiorstw Energa Operator na stronie internetowej 

opublikował osobną zakładkę dla osób, które chcą przyłączyć mikroinstalację, z graficznym przedstawieniem 

procesu przyłączenia. W sposób bardziej szczegółowy i w dużo bardziej rozbudowanej formule 

przedstawiony został proces przyłączania instalacji odbiorczej. Nie mniej jednak sekcja, która opisuje proces 

przyłączenia mikroinstalacji, również została opracowana w sposób, który wskazywałby, na podstawie jakich  

zasad przedsiębiorstwo dokonuje procesu przyłączenia mikroinstalacji.  

W repozytorium dokumentów do pobrania na stronie internetowej osoby zainteresowane odnajdą dwie 

grupy wzorów dokumentów, które są szczególnie dla nich przydatne.  Wzory dokumentów potrzebnych do 

dokonania  przyłączenia19 oraz wzory umów związanych z dystrybucją energii elektrycznej wytworzonej w 

mikroinstalacji.  Brak niestety graficznego schematu z odpowiednim rozmieszczeniem konkretnych wzorów 

dokumentów, co sprawia, że potencjalny prosument może mieć problemy z odnalezieniem się.  

Procedury i regulaminy stosowane przez OSD w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumenckich 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalację do sieci Energa Operator, na stronie 

internetowej znajdą opis procedur przyłączeniowych, zarówno na  podstawie art. 7 ust. 3a pr. ener., gdzie  

podmiot ubiegający się o przyłączenie składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, a 

przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie umowy, jak i procedury przyłączeniowe, gdy 

przyłączenie podmiotu do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia - zgodnie z  art. 7 ust 8d(4) pr. ener.   

                                                           
18 http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/podmioty_przylaczanie/oze_w_sieci_eop.pdf 
19 http://www.energa-operator.pl/dokumenty_i_formularze/przylaczenia_do_sieci/wytworca.xml 
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Jako pierwszy trafnie wskazano tryb przyłączenia na podstawie zgłoszenia, który można określić mianem 

uproszczonego.  Trafnie, jako drugie wskazano procedury w trybie z wydaniem warunków przyłączenia. W 

przypadku obu trybów opisano  w uproszczony sposób schemat działania.  

Po wybraniu następującej ścieżki dostępu użytkownik znajdzie się na stosownej podstronie na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa: 

Usługi>Przyłączenie do sieci>Przyłączenie wytwórcy energii>Mikroinstalacja>Podłączenie źródła w trybie 

Zgłoszenia.  

Osoba odwiedzająca stronę zostanie w pierwszej kolejności przekierowana do sekcji opisującej przyłączenie 

mikroinstalacji w trybie zgłoszenia: 

 

Rysunek 1: źródło: http://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/przylaczenie_wytworcy_energii/mikroinstalacja_zgloszenie.xml 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na graficzne opisanie trybów. Użycie cyfr 1 i 2 oraz znaku >, jak 

również umieszczenie komendy dalej na dole strony sugerować może, że - aby przyłączyć instalację - należy 

wykonać obie czynności. Warto byłoby to sprecyzować.  

Następnie w dość skrótowy sposób opisano wymogi dotyczące dokonania zgłoszenia. Co do zasady, opis jest 

zgodny z wymogami ustawowymi.   

Poniżej przedsiębiorstwo zamieszcza graficzny schemat procedury przyłączenia na podstawie zgłoszenia.  
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Na dole strony znajdują się jeszcze cztery opisane zakładki, po których rozwinięciu pojawia się dodatkowy, 

następujący tekst:  

ODBIORCA KOŃCOWY 

Odbiorcą końcowym jest osoba, która: 

dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby 
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji), 

jest stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od 
tego czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność gospodarczą 

Jeżeli jesteś odbiorcą końcowym i nie prowadzisz działalności gospodarczej, to chcąc sprzedawać energię elektryczną 
wytworzoną w mikroinstalacji nie musisz uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 

ZAINSTALOWANIE MIKROINSTALACJI 

Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji 
oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. 
Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych. Uprawniony instalator 
powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. 

ZGŁOSZENIE ENERGA-OPERATOR SA FAKTU ZAINSTALOWANIA MIKROINSTALACJI 

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie ENERGA-OPERATOR SA. Aby zgłosić przyłączenie 
mikroinstalacji należy wypełnić Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. 
Wzory wniosków i formularzy określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej. Wzory 
wniosków i formularzy można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń. 
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Zgłoszenie zawiera: 
 
dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji, 
dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację, 
dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla 
instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej – w/w dokumentów należy wymagać od 
dostawcy mikroinstalacji, natomiast schemat ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej wykonuje 
uprawniony instalator). 
Zgłoszenie można wysłać pocztą lub złożyć osobiście we właściwym terytorialnie Wydziale Obsługi Odbiorców. 
 
ENERGA-OPERATOR SA dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości zawarcia 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
 
Na podstawie informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisz z 
ENERGA-OPERATOR SA umowę, na podstawie której będzie możliwa dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji. 
 
Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, podpisz również umowę sprzedaży 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 
 

PODPISANIE UMOWY REGULUJĄCEJ DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 
Po zawarciu umowy sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym lub innym wybranym sprzedawcą na odsprzedaż 
wyprodukowanej energii, ENERGA-OPERATOR SA w uzgodnionym terminie zamontuje/dostosuje układy 
zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej 
w mikroinstalacji. 

 
Dokonując analizy, należy przede wszystkim stwierdzić, że - o ile procedura przyłączeniowa została 

przygotowana w formie graficznej, w przeciwieństwie do opisywanych poprzednio przedsiębiorstw – jednak  

rysunek nie zawiera szczegółowych wyjaśnień, jest jak się wydaje nieprecyzyjny, a zamieszczone poniżej 

opisy są z nim niespójne.  

 

Przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę, że zamieszczony schemat nie opisuje całości procesu 

przyłączenia. Zaczyna się on  od zainstalowania mikroinstalacji, przez dokonanie zgłoszenia do Energa 

Operator, następnie przygotowanie miejsca do zainstalowania licznika dwukierunkowego, do podpisania 

umowy regulującej sprzedaż energii elektrycznej. Jako dodatkowy krok dla odbiorców energii prowadzących 

działalność gospodarczą wskazano zabudowę układu pomiarowego dla energii wytworzonej w 

mikroinstalacji w sposób uzgodniony z OSD. Ostatnim elementem jest przekazanie informacji dotyczącej 

funkcjonowania instalacji.  

 

Schemat opisuje zatem pięć lub sześć głównych kroków, jakie wykonać musi prosument. Dołączone opisy 

precyzują tylko trzy i obejmują jedną kategorię nieopisaną na schemacie. Przede wszystkim pomija 

konieczność zawarcia umowy dystrybucyjnej i nie wskazuje, które z czynności należy dokonać z OSD, a które 

z przedsiębiorstwem obrotu. W szczególności nie opisano dodatkowego kroku dla osób, które prowadzą 

działalność gospodarczą. Opisy poniżej schematu nie do końca precyzują jak przebiega cały proces.  
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Zestawiając treść przedstawioną na schemacie z treścią zamieszczonych opisów, należy zwrócić uwagę na 

następujące kwestie.  

Zakładka opisująca sylwetkę odbiorcy posługuje się terminologią zbliżoną do ustawowej. Mogłaby być 

bardziej rozbudowana i opisana prostszym językiem. Wskazuje również na informacje nieaktualne, 

informując, że nie istnieje wymóg uzyskania koncesji wyłącznie w odniesieniu do odbiorców 

nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby prowadzące taką działalność odsyła do strony 

internetowej Urzędu Regulacji Energetyki. Tymczasem art. 3 ustawy oze stanowi, że - choć zasadą w 

przypadku podjęcia i wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych jest konieczność uzyskania koncesji - to produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji nie 

jest objęta tym obowiązkiem. Należałoby  informację tę sprostować.  

 

Odnosząc się do zagadnienia związanego z elementem prowadzenia przez odbiorcę działalności 

gospodarczej, w całości zachowują aktualność uwagi sformułowane przy okazji analizy procedur 

stosowanych przez Enea Operator. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa irrelewantne jest, czy odbiorca 

prowadzi działalność gospodarczą. Istotne jest, czy prowadzi albo planuje prowadzić działalność związaną z 

produkcją energii elektrycznej w mikroinstalacji, choćby akcesoryjnie. Dlatego też zagadnienia związane z 

działalnością gospodarczą należałoby doprecyzować tak, aby odbiorca informacji miał jasność, kiedy to, że 

prowadzi taką działalność, ma znaczenie z punktu widzenia posiadania mikroinstalacji on-grid.   

 

Zakładka opisująca proces zainstalowania mikroinstalacji traktuje w zasadzie o konieczności zainstalowania 

instalacji przez uprawnionego instalatora, wskazując, że powinien on dokonać zainstalowania mikroinstalacji 

zgodnie z dokumentacją techniczną. Przede wszystkim należy przy tej okazji zwrócić uwagę na dwie kwestie. 

Po pierwsze, przedsiębiorstwo powinno wyjaśnić odbiorcy, jakiego rodzaju uprawnienia powinien mieć 

instalator. Na rynku trwa dość ożywiona dyskusja, co do możliwości dokonywania zainstalowania 

mikroinstalacji nie tylko przez instalatorów posiadających uprawnienia nadane przez prezesa UDT, ale 

również przez uprawnionych elektryków. Spółka powinna przedstawić swoje stanowisko w tym względzie i 

ewentualnie wskazać, że Prezes UDT prowadzi oficjalny publiczny rejestr instalatorów.  Celowe byłoby 

wskazanie również,  o jaką dokumentacje techniczną chodzi i umieszczenie stosownego odsyłacza.            

 

Zakładka opisująca proces zgłoszenia faktu zainstalowania mikroinstalacji. Przy tej okazji warto zwrócić 

uwagę, że przedsiębiorstwo posługuje się określeniem Wzory wniosków i formularzy określa ENERGA-

OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej. Należy przypomnieć, że w przypadku, w którym 

odbiorca dokona kompletnego zgłoszenia poza formularzem, także powinno być ono przyjęte. W tej sekcji 

przedsiębiorstwo powinno dokonać bliższego objaśnienia całości procesu i zamieścić hiperłącza, które będą 

odsyłały do konkretnych dokumentów. Istotne są oczywiście także kwestie techniczne. OSD informuje, że od 

dostawcy instalacji należy wymagać deklaracji zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych 

norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Skoro przedsiębiorstwo 

stawia wymóg w tym zakresie, powinno udzielić odbiorcy bardziej szczegółowej rady na temat dostarczenia 

jakich dokumentów przez sprzedawcę rozwiązania powinien oczekiwać. Instalator, zgodnie z wymaganiami 

powinien wykonać schemat ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej. Bardzo pomocny i 

chyba potrzebny byłby w tym miejscu wzór również tego dokumentu, co pozwoliłoby konsumentowi w 
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większym stopniu kontrolować pracę instalatora. Zgodnie z zaleceniami zgłoszenie należy złożyć osobiście 

lub korespondencyjnie w Wydziale Obsługi Odbiorców. Odbiorca zna już pojęcie Punktu Obsługi Przyłączeń. 

Być może nie należy odwoływać się do kolejnej jednostki. W tym miejscu pojawia się wzmianka o 

konieczności zawarcia umowy dystrybucyjnej. Brak jednak szczegółów i odesłań do wzorów dokumentu.  

 

Zakładka opisująca proces podpisania umowy regulującej dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej także 

opisana jest w sposób skrótowy. Nie budziłoby zapewne zastrzeżeń organu nadzoru, gdyby wskazano, jaki 

podmiot jest na obszarze dystrybucyjnym sprzedawcą zobowiązanym. 

 

Na końcu sekcji znajduje się zapis, który stanowi, że - gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii 

planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu - należy wystąpić z wnioskiem o 

określenie warunków przyłączenia. Powinien on zostać przeniesiony na początek, bowiem na tym etapie nie 

jest już pomocny.  

 

Opisów dalszych elementów schematu brak. Przedsiębiorstwo powinno podjąć działania, aby je uzupełnić. 

W szczególności kwestie związane z przygotowaniem miejsca na licznik oraz zabudową układu pomiarowego 

dla energii wytworzonej w mikroinstalacji. Warto by też umieścić wszędzie bezpośrednie odwołania do 

konkretnych wzorów dokumentów.  

 

W przypadku dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, należy pobrać i 

wypełnić dokument Zgłoszenie przyłączenia/aktualizacji mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 

ENERGA-OPERATOR SA, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż istniejąca moc 

przyłączeniowa określona dla tego odbiorcy końcowego20, wraz z złącznikami. Wzór dokumentu nie jest 

nadmiernie rozbudowany, ale napisany dość skomplikowanym językiem. Wzór dokumentu wprost 

przewiduje, że mikroinstalacja może zostać umieszczona przez osobę prywatną, która nie prowadzi 

działalności gospodarczej (jest odpowiednie pole wyboru) lub przez osobę, która działalność taką prowadzi. 

Jako niefortunne należałoby jednak uznać posłużenie się przez autora określeniami przedsiębiorca i osoba 

fizyczna, bowiem osoba fizyczna może występować zarówno jako konsument, jak i jako przedsiębiorca. Brak 

jest bezpośredniej sugestii, że instalacja może zostać posadowiona na budynku wielorodzinny. Pośrednio 

sugerować może to wpisanie zarówno numeru domu, jak i numeru lokalu.  

Dokument dostosowany jest do wszystkich najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji. Inaczej niż np. w 

przypadku Enea Operator brak jest załączników, które stanowiłyby szczegółową specyfikację konkretnego 

źródła. Wzorce tego typu zostały opracowane, ale dla źródeł innych niż mikroinstalacja. Nie mniej jednak w 

sekcji IX pkt. 2 dokumentu jako wymagany załącznik wskazano Parametry techniczne, charakterystykę 

ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty 

katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. Przedsiębiorstwo powinno rozważyć 

doprecyzowanie i wskazanie przykładów.  

                                                           
20 http://www.energa-
operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/formularze/wspolne/wzor_zg%C5%82oszenie_mikroinstalacji_pop_14_0
7_2015.pdf 
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Pozytywnie należy natomiast ocenić przygotowanie miejsca na uwagi zgłaszającego (sekcja V). 

Analogicznie jak w przypadku Enea Operator zastrzeżenia budzi sekcja (VI) dokumentu, zatytułowana 

INFORMACJE DODATKOWE DLA ZGŁASZAJĄCEGO.  

Punkt 1 sekcji w brzmieniu W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, 

są niekompletne, źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o 

dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich 

wyjaśnień. Zgłoszenie niekompletne nie jest Zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, punkt 2 W 

przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty złożenia Zgłoszenia, złożone dokumenty zostaną zwrócone do Zgłaszającego, punkt 4 sekcji w 

brzmieniu: Wszystkie strony załączników muszą być podpisane przez Zgłaszającego oraz punkt 6 sekcji w brzmieniu Z 

Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie 

internetowej OSD www.energa-operator.pl  

Numeracja konkretnych punktów jest inna, zaś treść nie jest identyczna, jednak widać, że OSD - przygotowując wzorce 

- co najmniej zapoznawały się z treścią wzorców innych OSD. O ile w przypadku Enea Operator w opinii analizujących 

z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne, regulujące wskazane 

powyżej kwestie, o tyle w przypadku Energa Operator stopień pewności jest mniejszy. Pomijając zagadnienia wstępne, 

dotyczące problematyki możliwości badania dokumentu zgłoszenia jak wzorca umownego, należy - aprobując 

poprzednie ustalenia - przejść do uwag szczegółowych.    

W przypadku punktu 1 sekcji należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca przyznaje sobie prawo do dyskrecjonalnej 

interpretacji treści zgłoszenia przedłożonego przez konsumenta, nie wskazując przy tym jakiegokolwiek wzorca 

zachowań czy kryteriów oceny.  Posłużenie się niezamkniętym katalogiem nieostrych przyczyn nieuznania zgłoszenia, 

takich jak: źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy, istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe 

informacje, oznacza, że przedsiębiorca de facto dowolnie ustali, które zgłoszenie można zakwalifikować jako złożone 

w odpowiednim trybie, a które nie. Z treści wynika, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego 

wypełnienia operator skontaktuje się z konsumentem, celem uzupełnienia i wyznaczy dodatkowy, trzydziestodniowy 

termin, a w razie bezskutecznego jego upływu zwróci dokumenty zgłaszającemu, co jest zachowaniem pozytywnym. 

Żądanie to może jednak dotyczyć w gruncie rzeczy nieokreślonego katalogu możliwych informacji lub dokumentów. W 

ocenie analizujących nie jest to może ewidentny przykład ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób 

sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, ale może potencjalnie zostać za taki uznany. 

Oceniając ten zapis należy również przywołać art. 385(3) k.c., który zawiera katalog postanowień, które w razie 

wątpliwości należy poczytywać za niedozwolone. Art. 385(3) k.c. pkt) 9 wskazuje na postanowienia, które przyznają 

kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, zaś pkt) 11 na postanowienia, 

które przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.  

Punkt 4  wymaga od konsumenta podpisania nie tylko druku zgłoszenia, ale również wszystkich załączników. Jest to w 

naszej ocenie wymóg nadmierny, należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego tego nie 

wymaga. W szczególności niepodjęcie się procedowania zgłoszenia podpisanego z dołączonymi niepodpisanymi 

załącznikami jawi się jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, praktyką kontraktową i rażąco naruszające 

interesy konsumenta.  

Punkt 6 zaś odnosi się do budowy wzorca jako takiego i w naszej ocenie można traktować ją zarówno w kategoriach 

abuzywności, jak i w kategoriach bezpośredniej niezgodności z prawem. Inaczej jednak niż w przypadku Enea Operator 

nie da się z jego treści wyinterpretować konkretnego wzorca zachowań. Otóż  statuuje on wymóg, aby wzorzec był 

aktualny na dzień dokonywania zgłoszenia. Brak jest dodatkowych informacji o zakazie czynienia innych niż oczekiwane 

http://www.energa-operator.pl/
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adnotacji.  Ponownie w  tym miejscu należy odnieść się do  art. 7 ust 8d(4) pr. ener. , który to przepis ustanawia 

warunki, które musi spełniać zgłaszający i samo zgłoszenie, aby zainicjować procedurę. Ustawodawca nie 

zobligował przedsiębiorstwa do wydania formularza czy innego rodzaju wzorca zgłoszenia, stąd ciężko 

znaleźć racjonalne uzasadnienie dla niepodjęcia zgłoszenia, które zawiera wszystkie wymagane prawem 

elementy, ale dokonane jest na nieaktualnym formularzu, czy z pominięciem formularza w ogóle. Należy 

mieć na względzie, że przedsiębiorca będzie miał większą swobodę w tworzeniu wzorców umownych w 

momencie, gdy czynność wymaga zgody stron. W przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nie ma 

elementu zgody przedsiębiorstwa. Ma ono obowiązek poczynić działania nakierowane na ustalenie, czy 

zgłaszający i samo zgłoszenie spełnia wymogi opisane w ustawie. Jeżeli sprawdzenie takie daje odpowiedź 

twierdzącą, przedsiębiorca nie może nie dokonać przyłączenia. W tego typu przypadkach tworzenie wzorców 

ma za zadanie uprościć i przyśpieszyć proces dokonywania zgłoszenia. Stąd nie znajduje podstawy prawnej 

nieprzyjęcie np. zgłoszenia dokonanego z pominięciem wzorca w ogóle. Nie da się jednak na podstawie 

takiego brzmienia wzorca ustalić, czy przedsiębiorstwo - tworząc ten zapis - przyjęło zasadę, że wyłącznie 

dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia na aktualnym wzorcu.  

Przedsiębiorstwo powinno zatem podjąć działania w celu usunięcia lub zmiany w/w zapisów. 

 

Jako aktualne należy powołać zastrzeżenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez 

zgłaszającego, poczynione na etapie oceny wzorca Energa Operator.   

W przypadku osoby, która działalność prowadzi, zaznaczenie takiego pola może okazać się bardzo mylące. 

Jeżeli prowadzi działalność w ogóle, ale o innym profilu i zgłoszenia dokonuje prywatnie, np. na potrzeby 

gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do zbierania informacji niezwiązanej z 

procesem przyłączenia, a taką jest właśnie informacja, czy zgłaszający prowadzi działalność w sytuacji, gdy 

dokonuje zgłoszenia prywatnie. Kwestie tę należy doprecyzować.  

 

Warto także  poruszyć zagadnienie często spotykane w praktyce, a związane z danymi technicznymi instalacji.  

Dokonujący zgłoszenia musi wystarać się o oświadczenie instalatora , że mikroinstalacja w obiekcie została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności z normą PN-EN-5043 i zasadami 

wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia 

wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuje pełną 

odpowiedzialność.  Należy na tę okoliczność przedstawić stosowną dokumentację, a wszelkie informacje 

powinny być dostarczone w języku polskim lub zapewne z uwierzytelnionym tłumaczeniem.  

 

Nie budzi wątpliwości sformułowanie tego rodzaju wymogu w sytuacji, w której jest to niezbędne dla 

prawidłowej pracy urządzenia w sieci. Jest to jednak  wymóg istotny i powinien być bardziej wyeksponowany. 

Z treści wzorca wynika także, że OSD nie wymaga od instalatora wyłącznie uprawnień Certyfikowanego 

Instalatora OZE. Jest to działanie zgodne z prawem i oceniane pozytywnie.  

Do opisanego wzorca w zasadzie nie ma dalszych uwag. Jako element pozytywny należy wskazać, że 

przedsiębiorstwo określiło konkretne treści oświadczeń, których oczekuje w załączeniu.  

Podsumowując tę część, należy przede wszystkim postulować, aby rozbudować, zaktualizować, uzupełnić i 

uszczegółowić opis procedury na stronie internetowej tak, aby unikać sytuacji, w których dopiero z wzoru 
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dokumentu prosument może dowiedzieć się o określonych powinnościach czy dokumentach do przedłożenia 

przedsiębiorstwu. Należy też dodać w konkretnych miejscach hiperłącza do dokumentów, które są aktualnie 

opisywane czy miałyby być złożone. Zabrakło także kluczowej informacji o braku opłaty przyłączeniowej przy 

zgłoszeniu.  

Witryna zawiera także opis drugiego sposobu przyłączenia, czyli przyłączenie na podstawie wnioseku o 

określenie warunków przyłączenia. Procedura jest również przedstawiona graficznie.   

 

 

 

Na dole strony znajdują się jeszcze cztery opisane zakładki, po ich rozwinięciu pojawia się dodatkowy 

następujący tekst:  

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

Złożenie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia 
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem następujących załączników: 
a)dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będzie zainstalowana 
mikroinstalacja, 
b)plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA–OPERATOR SA szkic sytuacyjny, 
określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów, 
c)parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci w tym 
specyfikację techniczną odnawialnego źródła energii, 
d)planowany elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji, 
e)Deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą 
niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej. 
 
Wzory wniosków określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia je na swojej stronie internetowej www.energa-
operator.pl. Wzory wniosków można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń. Wniosek należy przesłać na 
adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń właściwego terytorialnie dla miejsca przyłączenia lub złożyć 
osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń. 

 

ROZPATRZENIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU 
Rozpatrzenie złożonego wniosku: 
a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o konieczności uzupełnienia. 
Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony. 
Po uzupełnienia wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku. 
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b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA potwierdza pisemnie złożenie wniosku 
(określając w szczególności datę złożenia wniosku), następnie określa warunki przyłączenia i przesyła je do 
Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. 
 
PODPISANIE UMOWY REGULUJĄCEJ DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Po zawarciu umowy sprzedaży ze sprzedawcą zobowiązanym lub innym wybranym sprzedawcą na odsprzedaż 
wyprodukowanej energii, ENERGA-OPERATOR SA w uzgodnionym terminie zamontuje/dostosuje układy 
zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej 
w mikroinstalacji. 
 
PODPISANIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE OBIEKTU DO SIECI 
W okresie własności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca może podpisać umowę o 
przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji procesu 
inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. 
 
REALIZACJA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE 
Realizacja umowy w procesie bezinwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna nie wymaga budowy 
przyłącza lub/i rozbudowy sieci) Przyłączenie mikroinstalacji do sieci ENERGA-OPERATOR SA nastąpi po zrealizowaniu 
następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.: 
wykonaniu mikroinstalacji w przyłączanym obiekcie po stronie Wnioskodawcy , 
zgłoszeniu gotowości mikroinstalacji do przyłączenia przez Wnioskodawcę, 
po stronie ENERGA-OPERATOR SA nie ma żadnych prac związanych z przyłączeniem (Czas realizacji – w dniu zawarcia 
umowy), 
Realizacja umowy w procesie inwestycyjny (dotyczy sytuacji gdy sieć elektroenergetyczna wymaga budowy przyłącza 
lub/i rozbudowy sieci) Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie, rozpoczyna się proces realizacji przyłączenia, 
który składa się z dwóch głównych etapów – opracowania dokumentacji projektowej i wybudowania urządzeń 
koniecznych do zasilenia obiektu. Przyłączenie obiektu do sieci ENERGA-OPERATOR SA nastąpi po zrealizowaniu 
następujących obowiązków stron wynikających z umowy tj.:  
Podmiot Przyłączany wykona mikroinstalacje w przyłączanym obiekcie, 
Podmiot Przyłączany dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA projekt zagospodarowania działki lub terenu. 
Podmiot Przyłączany dostarczy do ENERGA-OPERATOR SA decyzję administracyjną na budowę w zakresie obiektu, w 
którym będzie znajdować się mikroinstalacja. 
Podmiot Przyłączany dokona zgłoszenia gotowości mikroinstalacji na druku „Oświadczenie o gotowości instalacji 
przyłączanej”, 
ENERGA-OPERATOR SA dokona realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych w zakresie przyłącza i 
rozbudowy sieci, 
Czas realizacji do 5 miesięcy 
 
kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza (dotyczy głównie przyłączy napowietrznych). W tym terminie 
obowiązkiem Podmiotu Przyłączanego jest przygotowanie wraz z elektrykiem mikroinstalacji w obiekcie. W przypadku 
przyłącza napowietrznego należy wykonać hak umieszczony na budynku oraz mikroinstalacje w obiekcie. 
 
Czas realizacji do 14 miesięcy 
 
gdy wykonanie przez ENERGA-OPERATOR SA projektu dla przyłącza jest niezbędne (realizacja dotyczy głównie przyłączy 
kablowych) i/lub konieczna jest rozbudowa sieci. 
 
Po uzyskaniu przez ENERGA-OPERATOR SA wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnieniu projektu następuje 
końcowy etap prac, którym jest realizacja docelowego przyłącza przez pracowników ENERGA-OPERATOR SA. 
  
Zakończenie realizacji całego procesu przyłączeniowego 
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rozpocznie się z chwilą, gdy ENERGA-OPERATOR SA wystawi Podmiotowi Przyłączanemu "Oświadczenie o wykonaniu 
przyłączenia" Dokument jest podstawą do zawarcia przez Podmiot Przyłączany umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej / umowy kompleksowej ENERGA-OPERATOR SA wyda Podmiotowi Przyłączanemu „Oświadczenie 
o wykonaniu przyłączenia” (tj. dokument stwierdzający możliwość przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci) po 
dokonaniu przez niego zapłaty opłaty za przyłączenie oraz po dostarczeniu Oświadczenia o Gotowości Instalacji 
Przyłączanej. 

 

Analizując tę część, należy wskazać, że jest ona opisana w sposób bardziej precyzyjny. Jest to spowodowane 

de facto  tożsamością procedury z przyłączeniem instalacji odbiorczej. Konsekwencją jednak prostego 

zapożyczenia opisu jest, że nie jest on wkomponowany w całokształt czynności, które powinny być 

przeprowadzone w celu przyłączenia mikroinstalacji. Warto by tę kwestię uzupełnić.  Opis czynności traktuje 

o opłacie przyłączeniowej. Należy jednak wskazać, że przyłączenie mikroinstalacji wolne jest od tej opłaty 

zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt)3 lit)b ustawy Prawo energetyczne. Trzeba też zwrócić uwagę, że schemat 

przedstawiony w tym trybie nie przewiduje konieczności spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych, 

związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem instalacji. Może to spowodować, że prosument nie będzie 

świadomy koniczności ich spełniania.  

 

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwo opracowało odrębny wzorzec - WNIOSEK O OKREŚLENIE 

WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA–OPERATOR 

SA. Odnośnik do niego umieszczony jest w opisie procedury przyłączenia w tym trybie. To jedyny taki 

przypadek. Z sekcji opisującej dane wnioskodawcy może wynikać mylne przeświadczenie, że adresowany jest 

on wyłącznie do osób prowadzących działalność gospodarczą.   

Ponadto zawiera on oświadczenie następującej treści:  

W przypadku, gdy informacje podane przez WNIOSKODAWCĘ, w tym dokumenty dołączone do WNIOSKU, są 

niepełne, źle wypełnione, niejasne, nieczytelne, z a w i e r a j ą  b ł ę d y , s ą  n i e z g o d n e  z  z a k r e s- em  

i t p . l u b  g d y  i s t n i e j e  p o t r z e b a  i c h uzupełnienia o dodatkowe informacje, złożony WNIOSEK nie 

jest Wnioskiem w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne i w związku z tym nie będzie rozpatrzony. 

Jest to bez wątpienia zapis o charakterze abuzywnym, czyli niedozwolonym.   

Na stronie internetowej znaleźć można również dokument Kryteria przyłączania oraz wymagania 

techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego21. Jest to dokument techniczny, z którego korzystać będą 

zdecydowanie osoby dokonujące zainstalowania mikroinstalacji, nie zaś prosumenci. Ważne jest jednak, że 

został opublikowany, ponieważ w przypadku odmowy przyłączenia podmiot wnioskujący powinien otrzymać 

uzasadnienie takiego stanowiska.    

 

                                                           
21 http://www.energa-
operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/uslugi/przylaczenie_do_sieci/wytworcy/mozliwosci_wymagania_tech_m
ikroinstalacji_malych_instalacji_przylaczanych_do_sieci_nnOSD.pdf  

http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/uslugi/przylaczenie_do_sieci/wytworcy/mozliwosci_wymagania_tech_mikroinstalacji_malych_instalacji_przylaczanych_do_sieci_nnOSD.pdf
http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/uslugi/przylaczenie_do_sieci/wytworcy/mozliwosci_wymagania_tech_mikroinstalacji_malych_instalacji_przylaczanych_do_sieci_nnOSD.pdf
http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/uslugi/przylaczenie_do_sieci/wytworcy/mozliwosci_wymagania_tech_mikroinstalacji_malych_instalacji_przylaczanych_do_sieci_nnOSD.pdf
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Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji istotne jest także zapewnienie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej 

stronie stosowne wzory dokumentów: Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania 

i odbioru energii elektrycznej, Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie 

wytwarzania i odbioru energii elektryczne, Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umów o świadczenie usług 

dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektryczne, Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu w 

zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej22. Są to  dokumenty zwięzłe i w miarę precyzyjne. Wydaje 

się, że nie zawierają postanowień, które mogłyby zostać uznane za niedozwolone.   

Z punktu widzenia prosumentów istotne jest przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej 

kwestionariuszy, także w wersjach edytowalnych, które ci muszą składać, by wypełnić nałożone przez ustawę 

OZE. Przygotowano Wzór oświadczenia wytwórcy do przekazania do OSD informacji o ilości energii 

wyprodukowanej w mikroinstalacji oraz  Wzór oświadczenia Wytwórcy o wytworzeniu po raz 

pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu 

modernizacji mikroinstalacji. Warto byłoby umieścić je także w wersji edytowalnej.  

Na szczególną uwagę zasługuje sposób rozwiązania kwestii odkupu energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Z treści dokumentacji wynika, że OSD dopuszcza wybór sprzedawcy odkupującego energię 

wytworzoną w mikroinstalacji. Jest to rozwiązanie w pełni odpowiadające wymogom zliberalizowanego 

rynku i jako takie zasługujące na pełną aprobatę.  

Podobnie jak w przypadku przyłączenia brak jest szczegółowej części edukacyjnej, z której klient 

dowiedziałby się o procedurze zawarcia, ale także o prowadzeniu dalszej współpracy z przedsiębiorstwem, 

w tym wzajemnych rozliczeniach.  

OSD, poza wzmiankami w umowie i odniesieniami na graficznej procedurze przyłączenia na podstawie 

zgłoszenia, nie akcentuje na stronie internetowej także konieczności wypełniania obowiązków 

informacyjnych przez prosumentów, co związane jest z wejściem w życie ustawy o odnawialnych źródłach 

energii. Może to być problem w kontekście zagrożenia sankcją zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla 

prosumentów.  

                                                           
22 http://www.energa-operator.pl/dokumenty_i_formularze/umowy_dystrybucyjne.xml 
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Podsumowanie i rekomendacje: 

Podsumowując, należy uznać, że z zebranego materiału wynika, że przedsiębiorstwo wypracowało procedury 

załatwiania spraw związanych z procesem przyłączania i dystrybucją energii elektrycznej wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Zapewnia dostęp do opisów procedur przyłączeniowych oraz większości wzorów 

dokumentów, związanych z przyłączeniem mikroinstalacji i usługą dystrybucji, na stronie internetowej.  Choć 

badania w tym zakresie przyniosły niejednoznaczne rezultaty, to można założyć, że przedsiębiorstwo stale 

szkoli swoich przedstawicieli tak, aby przyszli prosumenci mogli liczyć na fachową pomoc przez infolonię lub 

w BOK.   

 

Niestety, przedsiębiorstwo w sposób niedostateczny informuje klientów o przebiegu całego procesu oraz o 

sekwencji czynności, które należy podjąć, aby zakończyć go w sposób optymalny. Brak jest też informacji o 

możliwościach działania konsumenta w sytuacji odmowy przyłączenia mikroinstalacji. Na etapie analizy 

doszukano się niezgodności stosowanych procedur z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które 

zostały szczegółowo wskazane w części opisowej niniejszego opracowania. Należy oczekiwać, że zostaną 

wkrótce usunięte.   

 

Jako główną rekomendację wskazać należy aktualizację i uzupełnienie strony internetowej przedsiębiorstwa 

o informacje dotyczące przebiegu procesu przyłączenia mikroinstalacji i rozpoczęcia współpracy z 

przedsiębiorstwem energetycznym. Pożądane jest, aby prosumenci otrzymywali informację podaną w taki 

sposób, jak osoby chcące przyłączyć instalację odbiorczą, gdyż te uzyskują ją na bardzo wysokim poziomie.  

Co prawda, przedsiębiorstwo opracowało graficzne wzory procedur wraz zapisami, jednak wydają się one 

nazbyt skromne. Przede wszystkim należałoby szerzej opisać poszczególne kroki i dokonać unifikacji formy 

opisu procedury na podstawie zgłoszenia oraz o określenie warunków przyłączenia. Powinny stanowić one 

jedną całość. Warto wzbogacić sekcje z objaśnieniami pojęć oraz najczęściej zadawanymi pytaniami o 

zagadnienia istotne z punktu widzenia prosumentów. Należy usunąć nieścisłości i zadbać o to, aby informacje 

we wzorcach dokumentów pokrywały się z opisem procedur. Przy konkretnych opisach pożądane byłoby 

dodanie hiperłączy do wzorów konkretnych dokumentów. Przydatne byłyby też edytowalne wersje. Strona 

internetowa OSD jest ważnym elementem pozyskiwania informacji o mikroinstalacjach. Umieszczenie na niej 

wskazanych zagadnień z pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu.  
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Tauron Dystrybucja S. A.  

Charakterystyka podmiotu 

Zgodnie z informacjami, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa23, Tauron Dystrybucja 

zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego w południowej 

części kraju (obszar ok. 57 940 km2). Na terenie województw: małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, 

śląskiego, częściowo: świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego.  

Energia dostarczana jest do 5 300 000 klientów. Obszar działania przedsiębiorstwa podzielony jest na 

jedenaście oddziałów dystrybucyjnych: Będzin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Jelenia Góra, Kraków, 

Legnica, Opole, Tarnów, Wałbrzych, Wrocław 

Klienci indywidualni mogą korzystać z pomocy PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA (Bielsko-Biała, Bochnia, 

Bolesławiec, Chrzanów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Głogów, Jelenia Góra, 

Katowice, Kędzierzyn Koźle, Kłodzko, Kraków, Legnica, Lubań, Lubin, Lubliniec, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nysa, 

Oleśnica, Opole, Rybnik, Sosnowiec, Strzelin, Tarnów, Wadowice, Wałbrzych, Wrocław, Wrocław, Zabrze, 

Zakopane, Zawiercie) oraz infolinii (32 606 0 616). Możliwe jest także zadawanie pytań za pośrednictwem 

adresu poczty elektronicznej tok.indywidualni@tauron.pl Do użytku konsumentów oddano także stronę 

internetową http://www.tauron-dystrybucja.pl/ . 

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki24 wynika, że w 

drugim półroczu roku 2013 do sieci przedsiębiorstwa przyłączonych było 18 mikroinstalacji prosumenckich. 

Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r. - 30.06.2014 r. zawiera informacje o 114 instalacjach. Sprawozdanie za 

okres 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r. o 299. Na koniec roku 2014 przedsiębiorstwo przyłączyło 431 

mikroinstalacji prosumenckich. Na dzień przygotowania niniejszej analizy nie opublikowano jeszcze 

nowszych danych, w szczególności obejmujących rok 2015 r.   

Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

W przypadku Tauron Dystrybucja analiza obejmowała materiały dostępne na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa. Prowadzony był także wywiad osobisty w punktach obsługi klientów (POK), jak również 

wykonywano połączenia na infolinię w celu uzyskania informacji dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. 

Zebrano informacje w postaci wywiadu z właścicielami instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej przedsiębiorstwa.  

Sposób publikacji materiałów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz ich dostępność w punktach 

obsługi klienta 

Podstawowym źródłem materiałów związanych z mikroinstalacją prosumencką jest strona internetowa 

przedsiębiorstwa. Ocena poziomu obsługi przyszłego prosumenta, sprawdzana w ramach wywiadu 

prowadzonego przez przedstawicieli Federacji Konsumentów w punktach obsługi przyłączeń, dała  ciekawe 

rezultaty.  Osoby przeprowadzające wywiady wskazywały, że poziom informacji otrzymywanych w POK nie 

                                                           
23 http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/Strony/o-spolce.aspx 
24 http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje 

mailto:tok.indywidualni@tauron.pl
http://www.tauron-dystrybucja.pl/
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był wysoki, jednak praktycznie w każdym przypadku osoba, która zgłaszała się z zapytaniami dotyczącymi 

mikroinstalacji, otrzymywała dane konkretnej osoby, która zajmuje się tą tematyką w danym oddziale. Osoby 

te były dostępne i chętnie przekazywały dość szczegółowe informacje dotyczące wymagań OSD w zakresie 

mikroinstalacji. Nie mniej jednak zdarzały się sytuacje, gdy nikt w danym POK nie był zorientowany w 

obowiązujących w tym zakresie procedurach i klient był odsyłany na stronę internetową przedsiębiorstwa.  

Celem projektu nie jest analiza sposobu bieżącej działalności konkretnych POK, lecz zagadnienia związane z 

analizą procedur stosowanych przez konkretne przedsiębiorstwa w obrocie z prosumentami. Dlatego też 

autorzy analizy poprzestaną na prezentacji ogólnych wniosków po jej przeprowadzeniu. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy można sformułować wniosek, że poziom obsługi klienta w zakresie przyłączania 

mikroinstalacji jest przeciętny, zaś rolę tę przejęli pracownicy oddziałów przedsiębiorstwa.  

W ramach gromadzenia materiału badawczego wykonywano także połączenia na infolinię prowadzoną przez 

przedsiębiorstwo. Ogólny efekt należy określić jako pozytywny. Na pytania związane z procesem przyłączenia 

mikroinstalacji konsultanci odpowiadali w sposób rzeczowy, używając przy tym prostego języka. Byli również 

w stanie wskazać lokalizację wzorów dokumentów oraz najbliższy POK, do którego należy się zgłosić.    

Przeprowadzono również wywiady z prosumentami. Wszyscy rozmówcy zostali przyłączeni i nawiązali 

współpracę z przedsiębiorstwem energetycznym, co należy brać pod uwagę, analizując uzyskane informacje. 

Ankietowani prosumenci generalnie bardzo dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorstwem. Wskazują, że 

uzyskanie informacji na początku inwestycji nie było utrudnione, nie zdarzało się, że osoba, z którą 

nawiązywali kontakt, nie była zorientowana w szczegółach. Proces przebiegał sprawnie. Większość 

ankietowanych zapytana o to, jak długo trwał proces przyłączenia, wskazywała, że było to około miesiąca. 

Po złożeniu dokumentacji nie byli wzywani o jej uzupełnienie.  

Sposób prezentacji treści na stronie internetowej http://www.energa-operator.pl/ jest przyjazny dla 

prosumentów.  

Witryna jest prosta, przejrzysta i łatwa w nawigacji. Jest podzielona na główne działy: PRZYŁĄCZENIE DO 

SIECI, USŁUGI DYSTRYBUCYJNE, WYŁĄCZENIA, BEZPIECZNA ENERGIA, PRZETARGI, O SPÓŁCE, KONTAKT.  

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez spółkę, Tauron Dystrybucja zainstalował już ponad 100 000 

liczników zdalnego odczytu na swoim obszarze dystrybucyjnym, w szczególności we Wrocławiu25. Informacje 

te są pośrednio przydatne dla przyszłego prosumenta, w teorii bowiem w systemie sieci inteligentnej (Smart 

Grid) korzystanie z mikroinstalacji jest łatwiejsze i otwiera przed konsumentem nowe możliwości. Niestety 

w dziale nie zamieszczono jakichkolwiek informacji związanych z korzyściami związanymi z wdrożeniem sieci 

inteligentnej dla prosumentów. 

Informacje przydatne dla przyszłych prosumentów znajdują się w zakładce Przyłączenie do sieci> 

Mikroinstalacja oraz Przyłączenie do sieci> Źródło wytwórcze. Podkategoria opisująca proces przyłączeniowy 

zaprojektowana została w sposób bardzo przemyślany i jest czytelna dla odbiorcy.  

                                                           
25 http://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/Strony/100-tysiecy-inteligentnych-licznikow-we-wroclawiu.aspx#ad-
image-0 
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W przeciwieństwie do niektórych poprzednio opisywanych przedsiębiorstw Tauron Dystrybucja na stronie 

internetowej opublikował osobną zakładkę dla osób, które chcą przyłączyć mikroinstalację, z 

przedstawieniem procesu przyłączenia. W sposób bardziej szczegółowy i w dużo bardziej rozbudowanej 

formule przedstawiony został proces przyłączania instalacji odbiorczej. Sekcja, która opisuje proces 

przyłączenia mikroinstalacji, również została opracowana w sposób, który wskazywałaby, na podstawie  

jakich zasad przedsiębiorstwo dokonuje procesu przyłączenia mikroinstalacji.  

Bardzo ciekawym pomysłem było umieszczenie na podstronie dotyczącej przyłączeń sekcji ABC Przyłączenia, 

która opisuje podstawowe informacje związane z procesem przyłączeniowym. Niestety tylko dla instalacji 

odbiorczych. Warto by to uzupełnić.  

W repozytorium dokumentów do pobrania na stronie internetowej osoby zainteresowane odnajdą dwie 

grupy wzorów dokumentów, które są  szczególnie dla nich przydatne.  Wzory dokumentów potrzebnych do 

dokonania  przyłączenia26 oraz wzory umów związanych z dystrybucją energii elektrycznej wytworzonej w 

mikroinstalacji.  Brak niestety graficznego schematu z odpowiednim rozmieszczeniem konkretnych wzorów 

dokumentów, co sprawia, że potencjalny prosument może mieć problemy z odnalezieniem się.  

Procedury i regulaminy stosowane przez OSD w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumenckich 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalację do sieci Tauron Dystrybucja, na 

stronie internetowej znajdą opis procedur przyłączeniowych, zarówno dla  podstawie art. 7 ust. 3a pr. ener., 

gdy  podmiot ubiegający się o przyłączenie składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, a 

przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie umowy, jak i procedury przyłączeniowe, gdy 

przyłączenie podmiotu do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia - zgodnie z  art. 7 ust 8d(4) pr. ener.   

Jako niefortunne należy natomiast określić ich położenie. W zakładce Przyłączenie do sieci> Mikroinstalacja 

konsument odnajdzie informację o trybie przyłączenia na podstawie zgłoszenia. W przypadku niespełnienia 

warunków otrzyma informację, że w innym przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków 

przyłączenia. Bez jakiegokolwiek odnośnika.  

Procedura przyłączeniowa na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci opisana jest 

w zakładce Źródło wytwórcze> nowy obiekt.  

Jako pierwszy de facto wskazano tryb przyłączenia na podstawie zgłoszenia, który można określić mianem 

uproszczonego. Brak odnośnika z zakładki dotyczącej zgłoszenia mikroinstalacji może spowodować, że 

zainteresowany nie trafi na informacje dotyczące przyłączenia w innym trybie. Tym bardziej, że w sekcji 

dotyczącej źródeł wytwórczych wyeksponowany jest raczej wątek przyłączenia źródeł o większej niż 

mikroinstalacja mocy, czego skutkiem jest bardziej techniczny, skierowany do innego rodzaju odbiorcy, opis 

procesu przyłączenia. Informacje dodatkowo przemieszane są z wątkami związanymi z przyłączaniem 

obiektów odbiorczych, co zapewne służyło za wzór.  

                                                           
26 http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/dokumenty-do-pobrania/Strony/przylaczenie-klienci-
indywidualni.aspx 
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Na podstronie, która opisuje przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, dostępne są następujące 

informacje: 

Mikroinstalacja 

Jeśli jesteś odbiorcą końcowym*, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej  odnawialne źródło 
energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc 

zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), postępuj według 

poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z wnioskiem o określenie warunków 
przyłączenia. 

 

* Dokonujesz zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji) oraz jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej lub w umowie kompleksowej - niezależnie od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy prowadzisz działalność 

gospodarczą 
  

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, żebyś mógł sprzedawać wytworzoną energię elektryczną 

Znajdź uprawnionego instalatora 

Zainstaluj swoją mikroinstalację 

Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji 

Podpisz umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej 

Wytwarzaj i korzystaj z energii elektrycznej 

Obowiązki informacyjne 

 
 

Kolejne kroki w celu przyłączenia opisane są w następujący sposób:  

 

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, żebyś mógł sprzedawać wytworzoną energię elektryczną 

Zgodnie z art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji 

przez osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej 

ustawy. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na jej 

wytwarzanie– art. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
http://www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia-do-sieci/mikroinstalacja/Strony/mikroinstalacje.aspx
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1. Znajdź uprawnionego instalatora 

Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż 

mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i 

sieci elektroenergetycznej. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż 

źródeł wytwórczych. 

 

2. Zainstaluj swoją mikroinstalację 

Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją 

techniczną, a także w oparciu o Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji 

i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A. 

W istniejącej instalacji elektrycznej należy przygotować dodatkowe miejsce pod zabudowę układu 

pomiarowego do rejestracji energii wytworzonej w mikroinstalacji (energia brutto). Powinien się tam 

znajdować rozłącznik/wyłącznik zainstalowany na przewodach zasilających przed oraz za licznikiem 

w obrębie tablicy licznikowej. Umożliwi to beznapięciową obsługę układów pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej przez służby eksploatacyjne TAURON Dystrybucja S.A. 

  

UWAGA!  Dla zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji dokonywanych od 01 sierpnia 2015 roku TAURON 

Dystrybucja S.A. instaluje licznik energii elektrycznej brutto wyłącznie dla przedsiębiorstw na potrzeby 

potwierdzania świadectw pochodzenia. Chęć potwierdzania świadectw pochodzenia należy 

zadeklarować na druku Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON 

Dystrybucja S.A. (Druk ZM) w rubryce „Dodatkowe uwagi Zgłaszającego”. 

 

3. Poinformuj TAURON Dystrybucja o zainstalowaniu mikroinstalacji 

Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie TAURON Dystrybucja S.A., co najmniej 30 

dni przed jej planowanym uruchomieniem. 

Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, 

którego wzór jest opublikowany na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. - znajdziesz go na 

stronie z dokumentami do pobrania. 

  

Zgłoszenie zawiera: 

Dane odbiorcy końcowego  mikroinstalacji 

Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację 

Dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło 

aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej – w/w 

dokumentów należy wymagać od dostawcy mikroźródła, natomiast schemat ideowy podłączenia 

mikroźródła do instalacji odbiorczej wykonuje instalator) 

Zgłoszenie należy dostarczyć do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK) lub przesłać pocztą 

tradycyjną na adres najbliższej siedziby TAURON Dystrybucja S.A. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

TAURON Dystrybucja S.A. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o 

możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
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Druk do pobrania: 

 

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji (649,1 kB) 

 

4. Podpisz umowy regulujące dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej 

Na podstawie informacji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej podpisz z TAURON Dystrybucja S.A. umowę, na podstawie której będzie możliwa 

dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

 

5. Wytwarzaj i korzystaj z energii elektrycznej 

Po zawarciu umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i 

zgłoszeniu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, TAURON Dystrybucja S.A. w 

uzgodnionym terminie zamontuje układy zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które 

umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji. 

  

Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, podpisz również 

umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

 

6. Obowiązki informacyjne 

Ponadto informujemy, iż na wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w 

mikroinstalacji (zgodnie z art. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii) spoczywa obowiązek 

informowania operatora o: 

 

Terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej mikroinstalacji i jej 

mocy zainstalowanej elektrycznej, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego 

przyłączenia 

Ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz energii elektrycznej sprzedanej 

sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci OSD 

- w terminie do 7 dni od dnia zakończenia kwartału 

Zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia 

zmiany tych danych 

Zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji – w terminie 14 dni 

od tej daty 

Dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia 

modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty 

Szczegóły odnośnie zakresu przekazywanych informacji są zawarte w przedmiotowej ustawie. Nie 

przekazanie stosownych informacji w terminie lub podanie nieprawdziwej informacji podlega karze 

pieniężnej, która jest wymierza przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rozdział 9 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii). 
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Dokumenty do pobrania: 

OZE-O - Oświadczenie wytwórcy o wytworzeniu po raz pierwszy/zawieszeniu produkcji/zakończeniu 

produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacji lub zakończeniu modernizacji mikroinstalacji 

 

OZE-I - Oświadczenie wytwórcy o ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i o ilości 

energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu 

 

Dokonując analizy, należy w pierwszym rzędzie stwierdzić, że - o ile opis procedury przyłączeniowej nie został 

przygotowany w formie graficznej -  to jest czytelny dla odbiorcy.  

 

Schemat opisuje zatem sześć głównych kroków, jakie wykonać musi prosument. Dołączone opisy precyzują 

je w zróżnicowanym zakresie. Nie da się przy okazji dokonywania analizy, oprzeć się wrażeniu, że sposób 

opisania poszczególnych etapów jest w kilku miejscach co najmniej podobny do tego, który przyjąła Energa 

Operator.      

 

Jako pierwsza wskazana jest zakładka opisująca warunki, jakie należy spełnić, aby sprzedawać energię 

wytworzoną w mikroinstalacji. Nie jest ona opisana jako pierwszy krok w procesie instalacji. Prawidłowo i w 

prosty sposób informuje natomiast o treści art. 3 i art. 4 ustawy oze. 

 

Sekcja opisująca proces zainstalowania mikroinstalacji traktuje w zasadzie o konieczności zainstalowania 

instalacji przez uprawnionego instalatora, wskazując, że powinien on zagwarantować poprawny montaż 

mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci 

elektroenergetycznej. Analogicznie jak w przypadku Energa Operator należy przy tej okazji zwrócić uwagę na 

dwie kwestie. Po pierwsze przedsiębiorstwo powinno wyjaśnić odbiorcy, jakiego rodzaju uprawnienia 

powinien mieć instalator. Na rynku trwa dość ożywiona dyskusja, co do możliwości dokonywania 

zainstalowania mikroinstalacji nie tylko przez instalatorów posiadających uprawnienia nadane przez Prezesa 

UDT, ale również przez uprawnionych elektryków. Spółka powinna przedstawić swoje stanowisko w tym 

względzie i ew.entualnie wskazać, że Prezes UDT prowadzi oficjalny publiczny rejestr instalatorów.  Celowe 

byłoby wskazanie również, o jaką dokumentacje techniczną chodzi i umieszczenie stosownego odsyłacza. 

Warto wspomnieć, że lektura wzoru dokumenty zgłoszenia pozwala przyjąć, że przedsiębiorstwo przyłączy 

także instalację zainstalowaną przez uprawnionego elektryka.  

 

Sekcja opisująca proces instalowania mikroinstalacji w sposób przystępny opisuje czynności, które wykonać 

powinien instalator. Powołuje się na dokument Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla 

mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia TAURON 

Dystrybucja S.A.27 Jest to dokument techniczny, z którego korzystać będą zdecydowanie osoby dokonujące 

zainstalowania mikroinstalacji, nie zaś prosumenci. Ważne jest jednak, że został opublikowany, ponieważ w 

przypadku odmowy przyłączenia podmiot wnioskujący powinien otrzymać uzasadnienie takiego stanowiska. 

                                                           
27 http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dokumenty-
przylaczenia/Kryteria_przylaczania_OZE_do_sieci_nN.pdf 
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Ważne jest zastrzeżenie, które przedsiębiorstwo czyni, zgodnie z którym instaluje licznik energii elektrycznej 

brutto wyłącznie dla przedsiębiorstw na potrzeby potwierdzania świadectw pochodzenia.      

 

Zakładka opisująca proces zgłoszenia faktu zainstalowania mikroinstalacji. W tej sekcji przedsiębiorstwo 

powinno dokonać bliższego objaśnienia całości procesu i zamieścić hiperłącza, które będą odsyłały do 

konkretnych dokumentów.  Tak też uczyniono. Istotne są oczywiście także kwestie techniczne. Są one 

analogiczne do przedstawionych przez Energa Operator. OSD informuje, że od dostawcy instalacji należy 

wymagać deklaracji zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji 

niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Skoro przedsiębiorstwo stawia wymóg w tym 

zakresie, powinno udzielić odbiorcy bardziej szczegółowej rady dotyczących, jakie dokumenty powinny być 

dostarczone przez sprzedawcę rozwiązania. Instalator, zgodnie z wymaganiami, powinien wykonać schemat 

ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej. Warto, by zamieścić wzór również tego 

dokumentu, co pozwoliłoby konsumentowi w większym stopniu kontrolować pracę instalatora.  

 

Zgodnie z zaleceniami zgłoszenie należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Wydziale Obsługi. Istotne 

jest, że przedsiębiorca wskazuje termin, w którym dokona jego weryfikacji i prześle informację co do dalszych 

kroków.  

 

Zakładka opisująca proces podpisania umowy regulującej dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej także 

opisana jest w sposób skrótowy. Nie budziłoby zapewne zastrzeżeń organu nadzoru, gdyby wskazano, jaki 

podmiot jest na obszarze dystrybucyjnym sprzedawcą zobowiązanym. 

 

Zakładka opisująca wykorzystanie i wytwarzanie energii elektrycznej wskazuje, że OSD dokona 

zamontowania układów zabezpieczających i pomiarowo – rozliczeniowych po zawarciu umowy o 

świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i zgłoszeniu podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.  Sekcję tę należałoby rozbudować, szczególnie wyjaśniając,  

czym jest bilansowanie handlowe.  

 

Na zakończenie opisano ciążące na prosumencie obowiązki informacyjne związane z zainstalowaniem i 

eksploatacją mikroinstalacji. Tu również opis mógłby być bardziej precyzyjny. Na uwagę zasługuje fakt, że 

zamieszczono bezpośrednie odwołania do konkretnych wzorów dokumentów, co miało też miejsce przy 

innych sekcjach.  

 

 

W przypadku dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia należy pobrać i 

wypełnić dokument Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON 

Dystrybucja S.A28(ZM) wraz z złącznikami. Wzór dokumentu nie jest nadmiernie rozbudowany, ale napisany 

dość skomplikowanym językiem. Wzór dokumentu wprost przewiduje, że mikroinstalacja może zostać 

                                                           
28 http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dokumenty-przylaczenia/ZM.pdf 
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umieszczona przez osobę prywatną, która nie prowadzi działalności gospodarczej (jest odpowiednie pole 

wyboru) lub przez osobę, która działalność taką prowadzi. Uczyniono to analogicznie do wzorów Enea 

Operator i Energa Operator, zatem należy również zwrócić uwagę na poczynione przy opisach procedur tych 

spółek związane z tym uwagi. Brak jest bezpośredniej sugestii, że instalacja może zostać posadowiona na 

budynku wielorodzinny. Pośrednio sugerować może to wpisanie zarówno numeru domu, jak i numeru lokalu.  

Dokument dostosowany jest do wszystkich najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji. Inaczej niż np. w 

przypadku Enea Operator brak jest załączników, które stanowiłyby szczegółową specyfikację konkretnego 

źródła. Nie mniej jednak w sekcji 10 pkt 2 dokumentu, jako wymagany załącznik, wskazano Parametry 

techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym 

specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.  Przedsiębiorstwo 

powinno rozważyć doprecyzowanie i wskazanie przykładów.  

Pozytywnie należy natomiast ocenić przygotowanie miejsca na uwagi zgłaszającego (sekcja 6) 

Analogicznie jak w przypadku Enea Operator i Energa Operator zastrzeżenia budzi sekcja (7) dokumentu, 

zatytułowana INFORMACJE DODATKOWE DLA ZGŁASZAJĄCEGO.  

Punkt 1 sekcji w brzmieniu W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, 

są niekompletne, źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o 

dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich 

wyjaśnień. Zgłoszenie niekompletne nie jest Zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i nie stanowi 

podstawy do przyłączenia mikroinstalacj punkt 2 W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz 

dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia Zgłoszenia, złożone 

dokumenty zostaną zwrócone do Zgłaszającego, punkt 4 sekcji w brzmieniu: Wszystkie strony załączników muszą być 

podpisane przez Zgłaszającego oraz punkt 6 sekcji w brzmieniu Z Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na 

moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej OSD www.tauron-dystrybucja.pl.  

Numeracja konkretnych punktów jest inna, treść nie jest identyczna, jednak widać, że OSD - przygotowując wzorce -  

co najmniej zapoznawały się z treścią wzorców innych OSD. O ile w przypadku Enea Operator w opinii analizujących z 

dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne, regulujące wskazane 

powyżej kwestie, o tyle w przypadku Energa Operator i Tauron Dystrybucja stopień pewności jest mniejszy. Pomijając 

zagadnienia wstępne, dotyczące problematyki możliwości badania dokumentu zgłoszenia jako wzorca umownego, 

należy - aprobując poprzednie ustalenia - przejść do uwag szczegółowych.    

W przypadku punktu 1 sekcji należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca przyznaje sobie prawo do dyskrecjonalnej 

interpretacji treści zgłoszenia przedłożonego przez konsumenta, nie wskazując przy tym jakiegokolwiek wzorca 

zachowań czy kryteriów oceny.  Posłużenie się niezamkniętym katalogiem nieostrych przyczyn nieuznania zgłoszenia, 

takich jak: źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy,  istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe 

informacje, oznacza, że przedsiębiorca de facto dowolnie ustali, które zgłoszenie można zakwalifikować jako złożone 

w odpowiednim trybie, a które nie. Z treści wynika, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego 

wypełnienia operator skontaktuje się z konsumentem celem uzupełnienia i wyznaczy dodatkowy czternastodniowy 

termin, a w razie bezskutecznego jego upływu zwróci dokumenty zgłaszającemu, co ciężko ocenić jednoznacznie. 

Żądanie to może dotyczyć w gruncie rzeczy nieokreślonego katalogu możliwych informacji lub dokumentów. W ocenie 

analizujących nie jest to może ewidentny przykład ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny 

z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, ale może potencjalnie zostać za taki uznany. Oceniając ten zapis 
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należy również powołać art. 385(3) k.c., który zawiera katalog postanowień, które w razie wątpliwości należy 

poczytywać za niedozwolone. Art. 385(3) k.c. pkt) 9 wskazuje na postanowienia, które przyznają kontrahentowi 

konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, zaś pkt) 11 na postanowienia, które 

przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.  

Punkt 4  wymaga od konsumenta podpisania nie tylko druku zgłoszenia, ale również wszystkich załączników. Jest to w 

naszej ocenie wymóg nadmierny, należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego tego nie 

wymaga. W szczególności niepodjęcie się procedowania zgłoszenia podpisanego z dołączonymi niepodpisanymi 

załącznikami jawi się jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, praktyką kontraktową i rażąco naruszające 

interesy konsumenta.  

Punkt 6 zaś odnosi się do budowy wzorca jako takiego i w naszej ocenie można traktować go zarówno w kategoriach 

abuzywności, jak i w kategoriach bezpośredniej niezgodności z prawem. Inaczej jednak niż w przypadku Enea Operator 

we wzorcach Energa Operator i Tauron Dystrybucja, które stosują identyczne zapisy,  nie da się z jego treści 

wyinterpretować konkretnego wzorca zachowań. Otóż statuuje on wymóg, aby wzorzec był aktualny na dzień 

dokonywania zgłoszenia. Brak jest dodatkowych informacji o zakazie czynienia innych niż oczekiwane adnotacji.  

Ponownie w  tym miejscu należy odnieść się do  art. 7 ust 8d(4) pr. ener. , który to przepis ustanawia warunki, 

które musi spełniać zgłaszający i samo zgłoszenie, aby zainicjować procedurę. Ustawodawca nie zobligował 

przedsiębiorstwa do wydania formularza czy innego rodzaju wzorca zgłoszenia, stąd ciężko znaleźć 

racjonalne uzasadnienie dla niepodjęcia zgłoszenia, które zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, 

ale dokonane jest na nieaktualnym formularzu czy z pominięciem formularza w ogóle. Należy mieć na 

względzie, że przedsiębiorca będzie miał większą swobodę w tworzeniu wzorców umownych w momencie, 

gdy czynność wymaga zgody stron. W przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nie ma elementu 

zgody przedsiębiorstwa. Ma ono obowiązek poczynić działania nakierowane na ustalenie, czy zgłaszający i 

samo zgłoszenie spełnia wymogi opisane w ustawie. Jeżeli sprawdzenie takie daje odpowiedź twierdzącą, 

przedsiębiorca nie może nie dokonać przyłączenia. W tego typu przypadkach tworzenie wzorców ma za 

zadanie uprościć i przyśpieszyć proces dokonywania zgłoszenia. Stąd nie znajduje podstawy prawnej 

nieprzyjęcie np. zgłoszenia dokonanego z pominięciem wzorca w ogóle. Nie da się jednak na podstawie 

takiego brzmienia wzorca ustalić, czy przedsiębiorstwo - tworząc ten zapis - przyjęło zasadę, że wyłącznie 

dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia na aktualnym wzorcu.  

Przedsiębiorstwo powinno zatem podjąć działania w celu usunięcia lub zmiany w/w zapisów. 

 

Przechodząc do sekcji 9, zatytułowanej oświadczenia zgłaszającego, w całości zachowują aktualność uwagi 

sformułowane przy okazji analizy procedur stosowanych przez Enea Operator i Energa Operator. Z punktu 

widzenia przedsiębiorstwa irrelewantne jest, czy odbiorca prowadzi działalność gospodarczą. Istotne jest, 

czy prowadzi albo planuje prowadzić działalność związaną z produkcją energii elektrycznej w mikroinstalacji, 

choćby akcesoryjnie. Dlatego też zagadnienia związane z działalnością gospodarczą należałoby 

doprecyzować tak, aby odbiorca miał jasność, kiedy to, że prowadzi taką działalność, ma znaczenie z punktu 

widzenia posiadania mikroinstalacji on-grid.   

 

W przypadku osoby, która działalność prowadzi, zaznaczenie może okazać się bardzo mylące. Jeżeli prowadzi 

działalność w ogóle, ale o innym profilu i zgłoszenia dokonuje prywatnie, np. na potrzeby gospodarstwa 

domowego przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do zbierania informacji niezwiązanej z procesem 
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przyłączenia, a taką jest właśnie informacja, czy zgłaszający prowadzi działalność w sytuacji, gdy dokonuje 

zgłoszenia prywatnie. Kwestie tę należy doprecyzować.  

 

Wzorzec zawiera dwa oświadczenia zgłaszającego, niespotykane wcześniej we wzorcach innych 

przedsiębiorstw.  

 

Sekcja 9, pkt. 2 lit e) stanowi, że zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje 

dane osobowe drogą pocztową. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym 

przypadku dane.  

 

Tego typu zastrzeżenie nie jest dopuszczalne tak w przypadku konsumentów, jak i przedsiębiorców. 

Analogiczne postanowienia znajdują się w rejestrze niedozwolonych postanowień umownych, 

prowadzonym przez Prezesa UOKiK. Po drugie, zgodnie z dyspozycją art. 474 k.c. przedsiębiorstwo 

odpowiadać będzie  za działanie lub zaniechanie osób, z których pomocą wykonuje swoje zobowiązanie, jak 

za własne działanie, stąd zapis ten należałoby usunąć.  

 

W sekcji 9 znajduje się także zapis wraz z polem wyboru o treści: Oświadczam, że energię elektryczną 

wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej będę odsprzedawał sprzedawcy 

zobowiązanemu i w związku z tym wyrażam zgodę na przekazanie przez TAURON Dystrybucja S.A. danych 

zawartych w niniejszym zgłoszeniu sprzedawcy zobowiązanemu. Oświadczenie nie zwalnia mnie z obowiązku 

zaoferowania wytworzonej energii elektrycznej wybranemu sprzedawcy. 

 

Podanie tego typu informacji nie jest obligatoryjne dla skuteczności zgłoszenia. Ze zdania 2 wynika, że po 

dokonaniu przyłączenia i zawarciu umowy dystrybucyjnej mimo wszystko prosument musi dokonać zawarcia 

umowy sprzedaży, stąd zgłaszający z pewnością nie będzie wiedzieć, w jakim celu zapis ten funkcjonuje. 

Należałoby, aby przedsiębiorstwo wyjaśniło zgłaszającemu cel wyrażenia takiej zgody lub zapis usunęło.  

 

Warto także  poruszyć zagadnienie często spotykane w praktyce, a związane z danymi technicznymi Instalacji.  

Dokonujący zgłoszenia musi wystarać się o oświadczenie instalatora, że mikroinstalacja w obiekcie została 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności z normą PN-EN-5043 i zasadami 

wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia 

wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuje pełną 

odpowiedzialność.  Należy na tę okoliczność przedstawić stosowną dokumentację, a wszelkie informacje te 

powinny być dostarczone w języku polskim lub zapewne z uwierzytelnionym tłumaczeniem. Nie budzi 

wątpliwości sformułowanie tego rodzaju wymogu w sytuacji, w której jest to niezbędne dla prawidłowej 

pracy urządzenia w sieci. Jest to jednak  wymóg istotny i powinien być bardziej wyeksponowany. 

 

Z treści wzorca wynika także, że OSD nie wymaga od instalatora wyłącznie uprawnień Certyfikowanego 

Instalatora OZE. Jest to działanie zgodne z prawem i oceniane pozytywnie.  
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Do opisanego wzorca w zasadzie nie ma dalszych uwag. Jako element pozytywny należy wskazać, że 

przedsiębiorstwo wskazało konkretne treści oświadczeń, których oczekuje w załączeniu.  

Podsumowując tę część, należy przede wszystkim postulować, aby rozbudować, uzupełnić i uszczegółowić 

opis procedury na stronie internetowej tak, aby unikać sytuacji, w których dopiero ze wzoru dokumentu 

prosument może dowiedzieć się o określonych powinnościach czy dokumentach do przedłożenia 

przedsiębiorstwu. W szczególności należy podjąć działania w celu zmiany odpowiednich zapisów wzorca.  

 

Witryna zawiera także opis drugiego sposobu przyłączenia, aczkolwiek w zakładce Źródło wytwórcze, czyli 

przyłączenie na podstawie wnioseku o określenie warunków przyłączenia. Procedura jest opisana w sposób 

bardzo precyzyjny. Jest to spowodowane de facto  tożsamością procedury z przyłączeniem instalacji 

odbiorczej oraz z tożsamością procedury przyłączenia źródeł o większej mocy. Konsekwencją jest duży 

stopień skomplikowania opisu, z którym prosument może sobie tak prosto nie poradzić. Opis czynności, 

podobnie jak w przypadku Energa Operator, traktuje o opłacie przyłączeniowej. Należy jednak wskazać, że 

przyłączenie mikroinstalacji wolne jest do tej opłaty zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt)3 lit)b ustawy Prawo 

energetyczne. Trzeba też zwrócić uwagę, że schemat przedstawiony w tym trybie również nie przewiduje 

konieczności spełnienia szeregu obowiązków informacyjnych związanych z uruchomieniem i 

funkcjonowaniem instalacji. Może to spowodować, że prosument nie będzie świadomy konieczności ich 

spełnienia.  W odniesieniu do tego trybu należy zasugerować stworzenie odrębnego opisu dedykowanego 

mikroinstalacjom.  

 

Wnioskując o przyłączenie w tym trybie, należy złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej(WPW)29 wraz z załącznikami. Nie jest to wniosek 

dedykowany mikroinstalacjom, stąd jest dużo bardziej skomplikowany. Co ciekawe, należy zauważyć, że nie 

zawiera on wskazanych i zakwestionowanych powyżej oświadczeń. Celowe byłoby opracowanie odrębnego 

wzoru wniosku dla osób, które chcą przyłączyć mikroźródło.  

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji istotne jest także zapewnienie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo nie udostępnia na 

swojej stronie stosownego wzoru dokumentu.   

Z punktu widzenia prosumentów istotne jest przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej także w 

wersjach edytowalnych kwestionariuszy, które muszą składać, by wypełnić obowiązki nałożone przez ustawę 

OZE.  

                                                           
29 http://www.tauron-dystrybucja.pl/SiteCollectionDocuments/dokumenty-przylaczenia/WPW.pdf 
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Na szczególną uwagę zasługuje sposób rozwiązania kwestii odkupu energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Z treści dokumentacji wynika, że OSD dopuszcza wybór sprzedawcy odkupującego energię 

wytworzoną w mikroinstalacji. Jest to rozwiązanie w pełni odpowiadające wymogom zliberalizowanego 

rynku i jako takie zasługujące na pełną aprobatę. Pozostaje jednak rozstrzygnięcie kwestii oświadczenia o 

przekazaniu danych podmiotu przyłączanego do sprzedawcy zobowiązanego. Należy to wyjaśnić.  

OSD w wystarczającym stopniu akcentuje na stronie internetowej także konieczności wypełniania 

obowiązków informacyjnych przez prosumentów, co związane jest z wejściem w życie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii.  

Podsumowanie i rekomendacje: 

Podsumowując, należy uznać, że z zebranego materiału wynika, że przedsiębiorstwo wypracowało procedury 

załatwiania spraw związanych z procesem przyłączania i dystrybucją energii elektrycznej wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Zapewnia dostęp do opisów procedur przyłączeniowych oraz większości wzorów 

dokumentów związanych z przyłączeniem mikroinstalacji. Brak natomiast wzoru umowy na dystrybucję 

energii wytworzonej w mikroinstalacji. Choć badania w tym zakresie przyniosły niejednoznaczne rezultaty, 

to można założyć, że przedsiębiorstwo stale szkoli swoich przedstawicieli tak, aby przyszli prosumenci mogli 

liczyć na fachową pomoc przez infolinię lub w BOK. Bardzo wysoko ocenić należy gotowość wsparcia, 

podejście do klienta i fachowość osób, które zajmują się procesem przyłączeniowym, ale nie są pracownikami 

BOK. Za każdym razem, gdy konsultant odsyłał przeprowadzającego wywiad do osoby spoza BOK, ten 

otrzymywał kompleksową informację. Ani razu nie został odesłany.     

 

Niestety przedsiębiorstwo w sposób niedostateczny informuje klientów o przebiegu całego procesu oraz o 

sekwencji czynności, które należy podjąć, aby zakończyć go w sposób optymalny. Brak jest też informacji o 

możliwościach działania konsumenta w sytuacji odmowy przyłączenia mikroinstalacji. Na etapie analizy 

doszukano się niezgodności stosowanych procedur z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które 

zostały szczegółowo wskazane w części opisowej niniejszego opracowania. Należy oczekiwać, że zostaną 

wkrótce usunięte.   

 

Jako główną rekomendację wskazać należy aktualizację i uzupełnienie strony internetowej przedsiębiorstwa 

o informacje dotyczące przebiegu procesu przyłączenia mikroinstalacji i rozpoczęcia współpracy z 

przedsiębiorstwem energetycznym, w szczególności w przypadku przyłączenia na podstawie umowy o 

przyłączenie. Należałoby szerzej opisać poszczególne kroki i dokonać unifikacji formy opisu procedury w obu 
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trybach. Powinny stanowić one jedną całość. Warto wzbogacić sekcje z objaśnieniami pojęć oraz najczęściej 

zadawanymi pytaniami o zagadnienia istotne z punktu widzenia prosumentów. Strona internetowa OSD jest 

ważnym elementem pozyskiwania informacji o mikroinstalacjach. Umieszczone na niej wskazanych 

zagadnień z pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu.  
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PGE Dystrybucja S. A.   

Charakterystyka podmiotu 

Zgodnie z informacjami, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa30, PGE Dystrybucja 

zarządza siecią elektroenergetyczną i realizuje zadania operatora systemu dystrybucyjnego we wschodniej i 

centralnej części kraju.  

Spółka w obecnym kształcie organizacyjnym funkcjonuje od 2009 r., co oczywiście spowodowane jest 

rozdzieleniem sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.  Obszar działania przedsiębiorstwa podzielony jest 

na 8 oddziałów dystrybucyjnych: Białystok, Lublin, Łódź-Teren, Łódź-Miasto, Rzeszów, Skarżysko – Kamienna, 

Warszawa, Zamość. 

Oddziały Przedsiębiorstwo podzielone są na Rejony Energetyczne, klienci kontaktują się z przedsiębiorstwem 

za pośrednictwem właściwego rejonu: Białystok Miasto, Białystok Teren, Bielsk Podlaski, Ełk, Łomża, Suwałki, 

Biała Podlaska, Lublin Miasto, Lublin Teren, Puławy, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Sieradz, 

Tomaszów Mazowiecki, Żyrardów, Łódź-Miasto, Krosno, Leżajsk, Mielec, Rzeszów, Sanok, Staszów, Stalowa 

Wola, Busko, Radom, Kielce, Kozienice, Ostrowiec, Skarżysko, Jeziorna, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, 

Ostrołęka, Pruszków, Siedlce, Wyszków, Chełm, Jarosław, Tomaszów Lubelski, Zamość. Do użytku 

konsumentów oddano także stronę internetową http://www.pgedystrybucja.pl oraz formularz 

kontaktowy31.  

Z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki32 wynika, że w 

drugim półroczu roku 2013 do sieci przedsiębiorstwa przyłączonych było 7 mikroinstalacji prosumenckich. 

Sprawozdanie za okres 1.01.2014 r. - 30.06.2014 r. zawiera informacje o 63 instalacjach. Sprawozdanie za 

okres 1.07.2014 r. - 31.12.2014 r. o 217. Na koniec roku 2014 przedsiębiorstwo przyłączyło 287 

mikroinstalacji prosumenckich. Na dzień przygotowania niniejszej analizy nie opublikowano jeszcze 

nowszych danych, w szczególności obejmujących rok 2015r.   

Zakres i cel prowadzonych działań badawczych 

W przypadku PGE Dystrybucja analiza obejmowała materiały dostępne na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa. Prowadzony był także wywiad osobisty w punktach obsługi klientów (POK), 

zlokalizowanych na terenie poszczególnych rejonów dystrybucyjnych, jak również wykonywano połączenia 

na infolinię do konkretnych rejonów w celu uzyskania informacji dotyczących przyłączenia mikroinstalacji. 

Zebrano informacje w postaci wywiadu z właścicielami instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej przedsiębiorstwa.  

                                                           
30 http://www.pgedystrybucja.pl/spolka/o-spolce 
31 http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/formularz-kontaktu 
32 http://bip.ure.gov.pl/bip/mikroinstalacje 

http://www.pgedystrybucja.pl/
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Sposób publikacji materiałów dotyczących przyłączenia mikroinstalacji oraz ich dostępność w punktach 

obsługi klienta 

Podstawowym źródłem materiałów związanych z mikroinstalacją prosumencką jest strona internetowa 

przedsiębiorstwa. Ocena poziomu obsługi przyszłego prosumenta, sprawdzana w ramach wywiadu 

prowadzonego przez przedstawicieli Federacji Konsumentów w punktach obsługi przyłączeń, dała  ciekawe 

rezultaty.  Osoby przeprowadzające wywiady wskazywały, że poziom informacji otrzymywanych w POK nie 

był wysoki, jednak praktycznie w każdym wypadku osoba, która zgłaszała się z zapytaniami dotyczącymi 

mikroinstalacji, otrzymywała dane konkretnej osoby, która zajmuje się tą tematyką w danym oddziale. Osoby 

te były dostępne i chętnie przekazywały dość szczegółowe informacje dotyczące wymagań OSD w zakresie 

mikroinstalacji. Nie mniej jednak  zdarzały się sytuacje, gdzie nikt w danym POK nie był zorientowany w 

obowiązujących w tym zakresie procedurach, odsyłając zainteresowanego na stronę internetową 

przedsiębiorstwa.  

Celem projektu nie jest analiza sposobu bieżącej działalności konkretnych POK, ale zagadnienie związane z 

analizą procedur stosowanych przez konkretne przedsiębiorstwa w obrocie z prosumentami. Dlatego też 

autorzy analizy poprzestaną na prezentacji ogólnych wniosków po jej przeprowadzeniu. Jako uprawniony w 

świetle przeprowadzonych czynności jest wniosek, że poziom obsługi klienta w zakresie przyłączania 

mikroinstalacji jest przeciętny, zaś rolę tę przejęli wskazani pracownicy  przedsiębiorstwa.  

W ramach procesu gromadzenia materiału badawczego wykonywano także połączenia na infolinię 

prowadzoną przez przedsiębiorstwo. Ogólny efekt należy określić jako pozytywny. Na pytania związane z 

procesem przyłączenia mikroinstalacji osoby odpowiadały w sposób rzeczowy, używając przy tym prostego 

języka. Byli również w stanie wskazać lokalizację wzorów dokumentów oraz najbliższy rejon, do którego 

należy się zgłosić. Należy poczynić uwagę, że biorąc pod uwagę strukturę spółki i udostępniany numer 

telefonu, osoba dokonująca badania mogła dodzwonić się bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za 

proces przyłączeniowy, co oczywiście wpływa na zwiększenie poziomu informacji.    

W przypadku przeprowadzonych z prosumentami wywiadów,  oceniając je, należy mieć na uwadze, że 

wszyscy zostali przyłączeni i nawiązali współpracę z przedsiębiorstwem energetycznym. Ankietowani 

prosumenci generalnie bardzo dobrze oceniają współpracę z przedsiębiorstwem. Wskazują, że uzyskanie 

informacji na początku inwestycji nie było utrudnione, nie zdarzało się, że osoba z którą nawiązywali kontakt 

nie była zorientowana w szczegółach. Proces przebiegał sprawnie. Większość ankietowanych, zapytana o to, 

jak długo trwał proces przyłączenia, wskazywała, że było to około miesiąca. Po złożeniu dokumentacji nie 

byli wzywani o jej uzupełnienie.  

Sposób prezentacji treści na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/ jest natomiast bardzo 

przyjazny dla prosumentów.  

Witryna jest prosta, przejrzysta i łatwa w nawigacji. Jest podzielona na główne działy: Dla Klienta, O Spółce, 

Biuro prasowe, Przetargi, Odpowiedzialny biznes.  



 
 

 

Strona 55 

 

Informacje przydatne dla przyszłych prosumentów znajdują się w zakładce Dla Klienta> Przyłączenia do sieci 

PGE Dystrybucja. Podkategoria opisująca proces przyłączeniowy zaprojektowana została w sposób bardzo 

przemyślany i jest czytelna dla odbiorcy.  

W przeciwieństwie do niektórych poprzednio opisywanych przedsiębiorstw, PGE Dystrybucja na stronie 

internetowej opublikował osobną zakładkę dla osób, które chcą przyłączyć mikroinstalację wraz z 

przedstawieniem procesu przyłączenia. Został przedstawiony w sposób szczegółowy i w dość rozbudowanej 

formule. 

W repozytorium dokumentów do pobrania na stronie internetowej osoby zainteresowane odnajdą dwie 

grupy wzorów dokumentów, szczególnie dla nich przydatne. Wzory dokumentów potrzebnych do dokonania  

przyłączenia33 oraz wzory umów, związanych z dystrybucją energii elektrycznej wytworzonej w 

mikroinstalacji.   

Procedury i regulaminy stosowane przez OSD w zakresie przyłączania mikroinstalacji prosumenckich 

Na dzień oddawania analizy osoby, które chcą przyłączyć mikroinstalację do sieci PGE Dystrybucja, na stronie 

internetowej znajdą opis procedur przyłączeniowych, zarówno dla  podstawie art. 7 ust. 3a pr. ener., gdzie  

podmiot ubiegający się o przyłączenie składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, a 

przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie umowy, jak i procedury przyłączeniowe, gdy 

przyłączenie podmiotu do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia, zgodnie z  art. 7 ust 8d(4) pr. ener.   

Na wstępie wskazano generalne informacje dotyczące procesu przyłączania mikroinstalacji. Następnie 

opisano dwa tryby przyłączenia oraz czynności dodatkowe, które należy wykonać. Nie ma obaw, że 

zainteresowany nie trafi na informacje dotyczące przyłączenia w innym trybie.  

Na podstronie, która opisuje przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia dostępne są następujące 

informacje: 

Procedura przyłączania mikroinstalacji 

 

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne 

źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. 

Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej 

elektrycznej nie większej ni  40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 

niż szym niż  110 kV. 

 

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być: 

a) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej, 

b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

                                                           
33 http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#wniosek-o-przylaczenie-wytworcy-oraz-
zgloszenie-przylaczenia-mikroinstalacji 
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c) pozostałe podmioty prawa. 

 

Regulacja prawna (ustawa Prawo energetyczne) wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku 

przyłączenia mikroinstalacji: 

a) w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia. 

Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy 

moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest 

przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy. 

b) w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. 

o określenie warunków przyłączenia. 

 

W przypadku ubiegania się o przyłączenie mikroinstalacji poprzez złożenie wniosku o określenie 

warunków przyłączenia, w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy 

przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci. 

Wzory dokumentów, które należy złożyć w celu przyłączenia mikroinstalacji tzn. druki zgłoszenia oraz 

wniosku o określenie warunków przyłączenia i załączniki, dostępne są TUTAJ, zakładka "Proces 

przyłączeniowy". 

 

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie. 

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią 

elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia: 

certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na 

biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich 

systemów geotermalnych, 

lub 

zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E, 

uprawnienia budowlane (jeśli wymagane). 

 

Jeżeli moc instalowana w budowanej mikroinstalacji wymaga wymiany zabezpieczenia głównego 

wynikającego ze zwiększenia mocy dla istniejącego obiektu, Podmiot zobowiązany jest do złożenia 

wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla tego obiektu. 

 

Zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej 

 

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie 

 

Szablony niżej wymienionych druków do wypełnienia można pobrać T U T A J, zakładka "Wnioski oraz 

zgłoszenia dla Wytwórców" 

 

Wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji” 

należy dostarczyć do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego. Do zgłoszenia należy dołączyć 

następujące dokumenty: 

a) plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci, 

b) w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych: 
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załącznik A – Specyfikacja Techniczna Turbiny Wiatrowej – wypełniany dla turbin wiatrowych, 

  

załącznik B – Specyfikacja Techniczna Turbiny i Generatora – wypełniany dla innychniż turbiny wiatrowe 

jednostek wytwórczych, 

  

załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej – wypełniany dlaźródeł 

fotowoltaicznych, 

 

c) elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem, 

d) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), 

e) pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu 

(jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika). 

 

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych 

za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek lub zgłoszenie jest niekompletne, Spółka 

zwraca się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów. 

 

W przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne 

potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Termin 

przyłączenia będzie zależny od zakresu rzeczowego inwestycji, jaki należy wykonać w sieci 

dystrybucyjnej umożliwiający przyłączenie. W ustalonym ze Zgłaszającym terminie pracownicy Spółki 

realizują prace dostosowawcze sieci do wprowadzania energii elektrycznej. 

 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z przedłożonymi dokumentami i 

wymaganiami, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej”. 

Następnym etapem jest zawarcie przez Zgłaszającego z PGE Dystrybucja S.A. Umowy o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze 

Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. 

 

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków 

przyłączenia 

 

Wypełniony druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia” należy dostarczyć do właściwego 

miejscowo Rejonu energetycznego. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć 

następujące dokumenty: 

 

a) plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu 

względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie 

poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci. 

 

załącznik A – Specyfikacja Techniczna Turbiny Wiatrowej – wypełniany dla turbin wiatrowych, 

 

załącznik B – Specyfikacja Techniczna Turbiny i Generatora – wypełniany dla innych niż turbiny wiatrowe 

jednostek wytwórczych, 
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załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej – wypełniany dla źródeł 

fotowoltaicznych, 

 

b) elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem, 

 

c) planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji 

elektroenergetycznej źródła (dotyczy III gr. przyłączeniowej) oraz długości i typy linii 

elektroenergetycznych zasilających źródło, 

 

d) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), 

 

e) pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli 

zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika). 

 

Złożone dokumenty podlegają merytorycznej weryfikacji przez pracowników spółki odpowiedzialnych za 

proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, spółka zwraca się do 

wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów. 

 

W przypadku kompletności wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji wnioskodawca 

otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku. Warunki przyłączenia są wydawane wraz z 

projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo 

energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. 

W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, 

termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność 

stron i zasady rozstrzygania sporów. 

 

Realizacja procesu przyłączenia po stronie spółki rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o 

przyłączenie. Po realizacji przez strony swoich zobowiązań, wynikających z umowy o przyłączenie, 

następują etapy: 

 

- odbiór urządzeń wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A., 

 

a 

 

- po stronie wnioskodawcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje 

Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac. 

 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, PGE Dystrybucja 

S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”. 

 

Następnym etapem jest zawarcie przez wnioskodawcę z PGE Dystrybucja S.A. umowy dystrybucji energii 

elektrycznej i ze sprzedawcą - kupującym umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci 

dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. IV. 

 

Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci 

dystrybucyjnej z mikroinstalacji. 

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja S.A., 

należy po realizacji procesu inwestycyjnego zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę 
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sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. 

Do zawarcia wyżej wymienionych umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia 

usługi dystrybucji energii elektrycznej”, o którym wspomniano wcześniej. Z dokumentem tym należy 

zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej 

koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja 

S.A.) w celu zawarcia wyżej wymienionych umów. 

 

Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, 

zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ 

pomiarowo-rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci 

dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający. 

 

Wymagania dodatkowe 

 

- Wybudowanie mikroinstalacji odbywa się we własnym zakresie przez podmiot ubiegający się o 

przyłączenie. Wybudowania instalacji mikroinstalacji dokonuje podmiot ubiegający się o przyłączenie 

poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i 

funkcjonowanie mikroinstalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy mikroinstalacji i 

współpracy z siecią elektroenergetyczną nN (SN) PGE Dystrybucja S.A. 

 

- Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo 

energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej. 

 

- Przy budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadkach 

sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację mikroinstalacji z siecią 

w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy mikroinstalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy 

zaniku napięcia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. 

wymagań należy zastosować zespół zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci 

dystrybucyjnej, działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować 

fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach, gdy w sieci zasilającej w skutek uszkodzenia w 

jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji 

odbiorczej. 

 

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji pod względem danych ze 

zgłoszenia. 

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji polegać będzie na 

sprawdzeniu rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika. 

 

Dla inwertera przetwarzającego energię ze źródła fotowoltaicznego przyłączonego do sieci nN nastawy powinny być 

zgodne z poniższą tabelą. 
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Dokonując analizy, należy przede wszystkim stwierdzić, że,  - o ile opis procedury przyłączeniowej nie został 

przygotowany w formie graficznej - to jest czytelny dla odbiorcy.  

 

Schemat opisuje główne kroki, jakie wykonać musi prosument. Dołączone opisy precyzują je w 

zróżnicowanym zakresie. Z jednej strony opis jest bardziej kompleksowy niż w przypadku innych spółek. Z 

drugiej zaś użycie technicznego języka może czynić go mniej czytelnym.  

 

Tworząc procedurę, przedsiębiorstwo zdecydowało się skupić na samym procesie przyłączenia, pomijając 

aspekty związane z wykonaniem mikroinstalacji.  Warto jednak wspomnieć, że  spółka przedstawiła swoje 

stanowisko co do uprawnień, jakie w jej ocenie konieczne są, aby dokonać zainstalowania.  Zamieszczony 

opis w dużej mierze ogranicza się do opisu, jakie dokumenty należy wypełnić i złożyć oraz jakie dołączyć 

załączniki. W przypadku przyjęcie tego typu formuły dobrym uzupełniniem byłoby przedstawienie wzoru 

prawidłowo wypełnionego zgłoszenia. Metodologia taka przyjęta została w obu trybach przyłączenia 

mikroinstalacji.  

 

Zakładka opisująca proces podpisania umowy regulującej dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej była 

także bardzo skrótowa. Nie budziłoby zapewne zastrzeżeń organu nadzoru, gdyby wskazano, jaki podmiot 
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jest na obszarze dystrybucyjnym sprzedawcą zobowiązanym. Warto także wyjaśnić prosumentom pojęcie 

bilansowania handlowego.  Jest to jedyne miejsce, gdzie brak jest odniesienia do konkretnych wzorów 

dokumentów.  

 

Dwie ostatnie sekcje będą przydatne raczej dla instalatora, jednak ich umieszczenie pozwoli prosumentowi 

w ograniczonym stopniu kontrolować jego pracę.  

 

Przedsiębiorstwo, tworząc procedurę, nie opisało ciążących na prosumencie obowiązków informacyjnych, 

związane z zainstalowaniem i eksploatacją mikroinstalacji. Może to powodować problemy z klientami w 

przyszłości. W repozytorium zamieszczono stosowne wzory dokumentów.  

 

 

W przypadku dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia należy pobrać 

pod uwagę i wypełnić dokument Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji34 wraz z złącznikami. Wzór 

dokumentu nie jest nadmiernie rozbudowany, ale napisany dość skomplikowanym językiem. Wzór 

dokumentu przewiduje, choć nie wprost, że mikroinstalacja może zostać umieszczona przez osobę prywatną, 

która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przez osobę, która działalność taką prowadzi. Uczyniono to 

analogicznie do wzorów Enea Operator i Energa Operator, zatem należy również zwrócić uwagę na 

poczynione przy opisach procedur tych spółek związane z tym uwagi. Brak jest bezpośredniej sugestii, że 

instalacja może zostać posadowiona na budynku wielorodzinnym. We wzorze znajduje się także miejsce, 

gdzie składający oświadcza, że jest lub nie jest konsumentem. Nie jest jasne, w jakim celu. 

Dokument dostosowany jest do wszystkich najpopularniejszych rodzajów mikroinstalacji. Opracowano 

szczegółowe załączniki dla konkretnych rodzajów instalacji, podobnie jak w przypadku Enea Operator. 

Pozytywnie należy natomiast ocenić przygotowanie miejsca na uwagi zgłaszającego (sekcja 5) 

Analogicznie jak w przypadku Enea Operator i Energa Operator zastrzeżenia budzi sekcja (6) dokumentu, 

zatytułowana INFORMACJE DODATKOWE DLA ZGŁASZAJĄCEGO.  

Punkt 1 sekcji w brzmieniu W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, 

są niekompletne, źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o 

dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich 

wyjaśnień. Zgłoszenie niekompletne nie jest Zgłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i nie stanowi 

podstawy do przyłączenia mikroinstalacj punkt 2 W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz 

dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia Zgłoszenia, złożone 

dokumenty zostaną zwrócone do Zgłaszającego, punkt 4 sekcji w brzmieniu: Wszystkie strony załączników muszą być 

podpisane przez Zgłaszającego oraz punkt 7 sekcji w brzmieniu Z Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na 

moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej OSD www.tauron-dystrybucja.pl.  

Numeracja konkretnych punktów jest inna, treść nie jest identyczna, jednak widać, że OSD przygotowując wzorce co 

najmniej zapoznawały się z treścią wzorców innych OSD. O ile w przypadku Enea Operator w opinii analizujących z 

dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uznane za niedozwolone postanowienia umowne, regulujące wskazane 

                                                           
34 http://www.pgedystrybucja.pl/media/pdf/Zgloszenie_mikroinstalacji_01.07.2015.pdf 
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powyżej kwestie, o tyle w przypadku Energa Operator i Tauron Dystrybucja stopień pewności jest mniejszy. Pomijając 

zagadnienia wstępne, dotyczące problematyki możliwości badania dokumentu zgłoszenia jako wzorca umownego 

należy - aprobując poprzednie ustalenia - przejść do uwag szczegółowych.    

W przypadku punktu 1 sekcji należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca przyznaje sobie prawo do dyskrecjonalnej 

interpretacji treści zgłoszenia przedłożonego przez konsumenta, nie wskazując przy tym jakiegokolwiek wzorca 

zachowań czy kryteriów oceny.  Posłużenie się niezamkniętym katalogiem nieostrych przyczyn nieuznania zgłoszenia, 

takich jak: źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy,  istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe 

informacji oznacza, że przedsiębiorca de facto dowolnie ustali, które zgłoszenie można zakwalifikować jako złożone w 

odpowiednim trybie, a które nie. Z treści wynika, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego 

wypełnienia operator skontaktuje się z konsumentem celem uzupełnienia i wyznaczy dodatkowy, trzydziestodniowy 

termin, a w razie bezskutecznego jego upływu zwróci dokumenty zgłaszającemu, co ciężko ocenić jednoznacznie. 

Żądanie to może dotyczyć w gruncie rzeczy nieokreślonego katalogu możliwych informacji lub dokumentów. W ocenie 

analizujących nie jest to może ewidentny przykład ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny 

z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy, ale może potencjalnie zostać za taki uznany. Oceniając ten 

zapis, należy również powołać art. 385(3) k.c., który zawiera katalog postanowień, które w razie wątpliwości należy 

poczytywać za niedozwolone. Art. 385(3) k.c. pkt) 9 wskazuje na postanowienia które, przyznają kontrahentowi 

konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy, zaś pkt) 11 na postanowienia, które 

przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.  

Punkt 4.  wymaga od konsumenta podpisania nie tylko druku zgłoszenia, ale również wszystkich załączników. Jest to 

w naszej ocenie wymóg nadmierny, należy zaznaczyć, że żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego tego nie 

wymaga. W szczególności niepodjęcie się procedowania zgłoszenia podpisanego z dołączonymi niepodpisanymi 

załącznikami jawi się jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, praktyką kontraktową i rażąco naruszające 

interesy konsumenta.  

Punkt 7 zaś odnosi się do budowy wzorca jako takiego i w naszej ocenie można traktować ją zarówno w kategoriach 

abuzywności, jak i w kategoriach bezpośredniej niezgodności z prawem. Inaczej jednak niż w przypadku Enea Operator 

we wzorcach Energa Operator i Tauron Dystrybucja, które stosują identyczne zapisy  nie da się z jego treści 

wyinterpretować konkretnego wzorca zachowań. Otóż  statuuje on wymóg, aby wzorzec był aktualny na dzień 

dokonywania zgłoszenia. Brak jest dodatkowych informacji o zakazie czynienia innych niż oczekiwane adnotacji.  

Ponownie w  tym miejscu należy odnieść się do  art. 7 ust 8d(4) pr. ener. , który to przepis ustanawia warunki, 

które musi spełniać zgłaszający i samo zgłoszenie, aby zainicjować procedurę. Ustawodawca nie zobligował 

przedsiębiorstwa do wydania formularza czy innego rodzaju wzorca zgłoszenia, stąd ciężko znaleźć 

racjonalne uzasadnienie dla niepodjęcia zgłoszenia, które zawiera wszystkie wymagane prawem elementy, 

ale dokonane jest na nieaktualnym formularzu czy z pominięciem formularza w ogóle. Należy mieć na 

względzie, że przedsiębiorca będzie miał większą swobodę w tworzeniu wzorców umownych w momencie, 

gdy czynność wymaga zgody stron. W przypadku zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji nie ma elementu 

zgody przedsiębiorstwa. Ma ono obowiązek poczynić działania nakierowane na ustalenie, czy zgłaszający i 

samo zgłoszenie spełnia wymogi opisane w ustawie. Jeżeli sprawdzenie takie daje odpowiedź twierdzącą, 

przedsiębiorca nie może nie dokonać przyłączenia. W tego typu przypadkach tworzenie wzorców ma za 

zadanie uprościć i przyśpieszyć proces dokonywania zgłoszenia. Stąd nie znajduje podstawy prawnej 

nieprzyjęcie np. zgłoszenia dokonanego z pominięciem wzorca w ogóle. Nie da się jednak na podstawie 

takiego brzmienia wzorca ustalić, czy przedsiębiorstwo - tworząc ten zapis -  przyjęło zasadę, że wyłącznie 

dopuszczalne jest dokonanie zgłoszenia na aktualnym wzorcu.  
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Przedsiębiorstwo powinno zatem podjąć działania w celu usunięcia lub zmiany w/w zapisów. 

 

Do opisanego wzorca w zasadzie nie ma dalszych uwag. Jako element pozytywny należy wskazać, że 

przedsiębiorstwo zamieściło konkretne treści oświadczeń, których oczekuje w załączeniu.  

Podsumowując tę część, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że opis procedury jest dość czytelny i 

zawiera wymagany zestaw załączników. Warto opisać obowiązki informacyjne przedsiębiorstwa.  

 

Witryna zawiera także opis drugiego sposobu przyłączenia. Jest on opisany analogicznie do przyłączenia na 

podstawie zgłoszenia.  

 

Wnioskując o przyłączenie w tym trybie należy złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla 

wytwórców 35 wraz z załącznikami. Nie jest to wniosek dedykowany mikroinstalacjom, stąd jest dużo bardziej 

skomplikowany. Należy zauważyć, że  zawiera on wskazane i zakwestionowane powyżej oświadczenia. 

Celowe byłoby opracowanie odrębnego wzoru wniosku dla osób, które chcą przyłączyć mikroźródło.  

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mikroinstalacji istotne jest także zapewnienie usługi 

dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej 

stronie stosowne wzory dokumentów36. Są to  dokumenty zwięzłe i w miarę precyzyjne. Wydaje się, że nie 

zawierają postanowień, które mogłyby zostać uznane za niedozwolone. Pozytywnie należy określić 

dostarczanie umowy i wszystkich załączników w formie skompresowanej, w jednym pliku.    

Z punktu widzenia prosumentów istotne jest przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej 

kwestionariuszy, które ci muszą składać, także w wersjach edytowalnych, by wypełnić  obowiązki nałożone 

przez ustawę OZE. Przygotowano takie kwestionariusze. Warto byłoby umieścić je w wersji edytowalnej.  

Na szczególną uwagę zasługuję sposób rozwiązania kwestii odkupu energii wyprodukowanej w 

mikroinstalacji. Z treści dokumentacji wynika, że OSD dopuszcza wybór sprzedawcy odkupującego energię 

wytworzoną w mikroinstalacji. Jest to rozwiązanie w pełni odpowiadające wymogom zliberalizowanego 

rynku i jako takie zasługujące na pełną aprobatę. Pozostaje jednak rozstrzygnięcie kwestii oświadczenia o 

przekazaniu danych podmiotu przyłączanego do sprzedawcy zobowiązanego. Należy to wyjaśnić.  

OSD w niewystarczającym stopniu akcentuje na stronie internetowej także konieczności wypełniania 

obowiązków informacyjnych przez prosumentów, co związane jest z wejściem w życie ustawy o 

Odnawialnych Źródłach Energii.  

Podsumowanie i rekomendacje 

Podsumowując, należy uznać, że z zebranego materiału wynika, że przedsiębiorstwo wypracowało procedury 

załatwiania spraw związanych z procesem przyłączania i dystrybucją energii elektrycznej wyprodukowanej w 

                                                           
35 http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#wniosek-o-przylaczenie-wytworcy-oraz-
zgloszenie-przylaczenia-mikroinstalacji 
36 http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#umowa-o-swiadczenie-uslug-dystrybucji-
energii-elektrycznej 
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mikroinstalacji. Zapewnia dostęp do opisów procedur przyłączeniowych oraz większości wzorów 

dokumentów, związanych z przyłączeniem mikroinstalacji. Bardzo wysoko ocenić należy gotowość wsparcia, 

podejście do klienta i fachowość osób, które zajmują się procesem przyłączeniowym, ale nie są pracownikami 

BOK. Za każdym razem, gdy konsultant odsyłał przeprowadzającego wywiad do osoby spoza BOK, ten 

otrzymywał kompleksową informację. Ani razu nie został odesłany.     

 

Niestety, przedsiębiorstwo w sposób niedostateczny informuje klientów o przebiegu całego procesu oraz o 

sekwencji czynności, które należy podjąć, aby zakończyć go w sposób najbardziej optymalny. Brak jest też 

informacji o możliwościach działania konsumenta w sytuacji odmowy przyłączenia mikroinstalacji. Na etapie 

analizy doszukano się niezgodności stosowanych procedur z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa, które zostały szczegółowo wskazane w części opisowej niniejszego opracowania. Należy oczekiwać, 

że zostaną wkrótce usunięte.   

 

Jako główną rekomendację wskazać należy uzupełnienie strony internetowej przedsiębiorstwa o informacje 

dotyczące przebiegu procesu przyłączenia mikroinstalacji i rozpoczęcia współpracy z przedsiębiorstwem 

energetycznym. Należałoby szerzej opisać poszczególne kroki, nie tylko w zakresie wypełniania stosownej 

dokumentacji. Koniecznie należy uzupełnić procedurę o kwestię wypełniania przez prosumentów 

obowiązków informacyjnych. Warto wzbogacić sekcje z objaśnieniami pojęć oraz najczęściej zadawanymi 

pytaniami o zagadnienia istotne z punktu widzenia prosumentów. Strona internetowa OSD jest ważnym 

elementem pozyskiwania informacji o mikroinstalacjach. Umieszczone na niej wskazanych zagadnień z 

pewnością przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu.  
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Wnioski końcowe i rekomendacje 
 

Podsumowując przeprowadzoną analizę, wskazać należy, że wszystkie badane przedsiębiorstwa 

dystrybucyjne opracowały procedury związane z przyłączaniem mikroinstalacji i nawiązywaniem współpracy 

z prosumentami. Nie wszystkie uwidoczniły je na swoich stronach internetowych, jednak należy oczekiwać, 

że w najbliższym czasie ulegnie to poprawie. 

Podstawowym zastrzeżeniem, jakie towarzyszyło analizie praktyk kolejnych przedsiębiorstw, był sposób 

komunikacji z konsumentem. Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu komunikują się z klientem w sposób bardzo 

techniczny. Muszą jednak mieć na względzie, że prosument, choć wiele osób z tego grona to pasjonaci 

tematyk, nie jest specjalistą w zakresie energetyki, stąd w przypadku przyłączania mikroźródła należy 

uprościć sposób komunikacji, tak w zakresie procedur, jak i w zakresie przygotowywanych wzorów 

dokumentów.  

OSD mają szczególną rolę na rynku energetycznym. Jako podmioty, które nie są częścią gry konkurencyjnej, 

mogą przyszłym prosumentom udzielić wiele wsparcia w podejmowaniu właściwych decyzji.  

Przeprowadzona analiza pokazuje także, że OSD współpracują ze sobą i obserwują, w jaki sposób układają 

współpracę z prosumentami inni. Co prawda, wspólne dla większości były także te postanowienia, które 

zostały zakwestionowane, jednak być może pozwoli to na szybszą korektę.  

Warto także odnieść się do zagadnień, których żaden z OSD nie poruszył w swoich procedurach, a które 

konsumentów interesują. Przede wszystkim jest to czas. Nigdzie przedsiębiorstwo nie opisało, ile średnio 

trwa przyłączenie do sieci mikroźródła. Pomogłoby to z pewnością planować przyszłe inwestycje.  

W analizowanych danych dotyczących liczby przyłączonych mikroinstalacji nie odnaleźliśmy informacji, żeby 

któryś OSD musiał odmówić przyłączenia mikroinstalacji. W przyszłości jednak, w miarę rozwoju potencjału 

oze, takie sytuacje z pewnością będą mieć miejsce. Warto wskazywać klientom na tę okoliczność właściwe 

tryby odwoławcze.  

Nie poruszono również nigdzie kwestii opłat za przyłączenie. Czasem konsument otrzymywał taką informację 

wprost, czasem ze wzoru dokumentu, czasem w ogóle. Warto o tym mówić, gdyż brak opłaty za przyłączenie 

jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój mikrogeneracji. Wydaje się, że czeka nas jeszcze dyskusja 

na temat opłat w przypadku przyłączenia na podstawie umowy o przyłączenie. Warto także informować 

konsumentów, że nie będą ponosili opłat dystrybucyjnych związanych z przekazaniem energii do sieci 

elektroenergetycznej.        

Jako rekomendację należy także zasugerować zamieszczenie wzorów wypełnionych, prawidłowych zgłoszeń. 

Z pewnością odejmie to pracy OSD i niedogodności prosumentom.  

 

 


