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Działamy zgodnie z EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko
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W odpowiedzi na petycję z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych 
zmieniających obecne zasady dotyczące pobierania przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat z tytułu 
zmiany mocy umownej, uprzejmie przedstawiam nasze stanowisko.

W obecnym stanie prawnym przedmiotowe zagadnienie regulowane jest ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). Zgodnie z normą prawną 
wyrażoną w art. 5 ust 1 pkt 2) wskazanej ustawy, moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian 
określa umowa dystrybucji energii zawierana pomiędzy jej odbiorcą a przedsiębiorstwem 
energetycznym. Ponadto § 47 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 503 z późn. zm.) stanowiącego akt wykonawczy do ww. ustawy wskazuje umowę jako 
podstawę do przeprowadzenia rozliczeń w sytuacji gdy moc umowna jest zmieniana w trakcie 
obowiązywania taryfy.

Wskazane powyżej normy znajdują swoje odzwierciedlenie w zapisach Taryfy dla energii elektrycznej 
spółki Tauron Dystrybucja SA świadczącej usługi dystrybucji energii dla Pana przedsiębiorstwa.
 Należy odnotować, że w taryfie na 2021 r., zgodnie z jej pkt 4.2.4. w przypadku, gdy moc umowna jest 
zmieniana w trakcie obowiązywania taryfy, szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń określa 
umowa. Natomiast zgodnie z pkt 4.2.5. odbiorcy zamawiają moc umowną, na następny rok, w terminie 
określonym w umowie a w przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym
terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy umownej, według której 
odbiorca był dotychczas rozliczany.

Dodatkowo, podkreślić należy, że odbiorcy energii przysługują środki prawne, wynikające chociażby
 z art. 8 ustawy Prawo energetyczne pozwalające na kontrolę prawidłowości działań przedsiębiorstw 
energetycznych i ochronę usprawiedliwionych interesów.

W naszej ocenie przedstawione powyżej regulacje, przy zachowaniu swobody w kształtowaniu stosunku 
obligacyjnego pomiędzy odbiorcą energii a przedsiębiorstwem świadczącym usługę jej dystrybucji,
 w prawidłowy sposób równoważą interesy stron i chronią dobro odbiorców energii elektrycznej. 
Tym samym nie znajdujemy jakichkolwiek podstaw do zmiany przepisów prawnych w tym zakresie.  
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