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Plan prezentacji 
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• Ramy prawne działania OSD 
• Mikroinstalacje 
• Zmiana Sprzedawcy 
• Dane Kontaktowe 
• Pytania 



Główne ramy prawne działania OSD 
(Operatora Systemu Dystrybucyjnego) 
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• Ustawa Prawo Energetyczne 
• Ustawa o OZE 
• Taryfa dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej 
• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej 
• Program Zgodności 

 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
• Ustawa o Samorządzie Terytorialnym 



Mikroinstalacje (1): skala zjawiska 
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stan na koniec roku: ilość mikroinstalacji [szt.] przyrost [szt.] 
2013 5 
2014 20 15 
2015 87 67 
2016 564 477 
2017 865 301 
2018 2.158 1293 

Marzec 2019 2.800 642 

Lp. nazwa_urzędu_JST 
info o FV 
(29.03) 

2019 2020 

1 Urząd Gminy Abramów 12 12 0 
2 Urząd Gminy Baranów       
3 Urząd Miejski w Bełżycach     
… ... ...   ...  ... 

110 Urząd Gminy Wojcieszków       
111 Urząd Gminy Zalesie 30 30 0 
112 Urząd Gminy Żyrzyn       

3.109 1.748 1.361 



Mikroinstalacje (2): kolejność zdarzeń 
(prosumenci – odbiorcy indywidualni, szkoły, remizy, itp.) 
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• Zgłoszenie mikroinstalacji do OSD, 
• „Certyfikat” (potwierdzenie możliwości 

świadczenia usługi dystrybucyjnej), 
• Montaż (wymiana) licznika, 
• Umowa ze sprzedawcą/odbiorcą 

wyprodukowanej energii, 
• Formalny „start” mikroinstalacji, 
• Saldowanie energii  (NetMetering) 



Mikroinstalacje (3): NetMetering 
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Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadziła system wsparcia, 
tzw. opusty: prosument będzie rozliczany z różnicy między 
energią przez siebie wprowadzoną i pobraną z sieci. 
 
Za każdą kWh wprowadzoną do sieci prosument pobiera 
energię z sieci bez dodatkowych opłat wg przelicznika: 
1 : 0,8 dla mikroinstalacji PV o mocy do 10 kW (włącznie), 
1 : 0,7 dla mikroinstalacji PV o mocy od 10 kW do  50 kW. 
 
- nadwyżka energii pobieranej jest fakturowana, 
- nadwyżka energii wprowadzonej nie jest rozliczana, 
- opłaty stałe nie ulegają zmianie, 



Zmiana Sprzedawcy (1) 
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• Terminy 
• Zagrożenia 
• Sprzedaż rezerwowa 



Zmiana Sprzedawcy (2) 
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• Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej 
(lub umowy kompleksowej) może nastąpić nie 
wcześniej niż na 90 dni kalendarzowych przed 
planowanym rozpoczęciem sprzedaży, 

• Proces zmiany Sprzedawcy nie powinien przekroczyć 
21 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania 
zgłoszenia, 

• Na dzień zmiany sprzedawcy Odbiorca bezwzględnie 
musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług 
dystrybucji (nie dotyczy zmiany sprzedawcy w 
oparciu o umowę kompleksową).  



Zmiana Sprzedawcy (3) 
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• Sprzedawca lub Odbiorca jest zobowiązany do 
poinformowania OSD o zawarciu nowej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej (lub umowy 
kompleksowej) lub przedłużenia obecnej umowy w 
drodze aneksu w terminie do 14 dni przed upływem 
terminu obowiązywania umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z Odbiorcą na czas określony, 

• W przypadku zakończenia umowy sprzedaży energii  
i braku zgłoszenia nowej umowy sprzedaży 
uruchamiana jest sprzedaż rezerwową (tj. OSD 
zawiera w imieniu Odbiorcy umowę rezerwową 
sprzedaży energii - może się to wiązać z wyższymi 
opłatami za energię elektryczną). 



Dane kontaktowe 
 
 
 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 
Departament Usług Dystrybucyjnych 
 
Wydział Handlu: tel. 81 445 1757, 81 445 1736 
 
e-mail: 
zmiana.sprzedawcy.ol@pgedystrybucja.pl 
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Dziękuję za uwagę 


