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Poprawka nr 1 

do Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw - druk senacki nr 368 

 

W art. 2 w art. 26c ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach dodaje się nowe ustępy 7 

i 8, które otrzymują brzmienie: 

„7. Termin odroczenia dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze użytkowanie 

przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 1, dla których w 2020 r. została wydana 

decyzja o odroczeniu terminu legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie 

przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568), wydłuża 

się do 12 miesięcy, bez konieczności ponownego złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 8.  

8.  Wniosek o odroczenie terminu legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie 

przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 1 i 7, może być składany ponownie dla 

tych samych przyrządów pomiarowych, w każdym roku w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo występowania niebezpieczeństwa 

szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej. Przepisy ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio.” 

 

Uzasadnienie 

Od ponad roku branża energetyczna boryka się z wieloma problemami wynikającymi 
z obostrzeń, które spowodowała sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem SARS-
CoV-2 (COVID-19). W marcu 2021 r. nastąpiło nasilenie (trzecia fala) epidemii, a miesiąc ten 
był dla Polski najtrudniejszym okresem od początku trwania pandemii. Aby zmniejszyć tempo 
rozwoju COVID-19, Rada Ministrów od 20 marca br. wprowadziła rozszerzone zasady 
bezpieczeństwa w całej Polsce, mające na celu ograniczenie aktywności społecznej 
i rozprzestrzeniania koronawirusa. Wprowadzenie tych obostrzeń miało bardzo duże 
bezpośrednie przełożenie na możliwość realizacji prac planowych oraz doraźnych przez 
Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w szczególności zadań wymagających 



bezpośredniego kontaktu z odbiorcami energii elektrycznej. Jednym z takich zadań jest 
okresowa wymiana liczników energii elektrycznej, ze względu na upływającą ważność cech 
uprawniających do dalszego ich wykorzystywania w rozliczeniach z odbiorcami. 

OSD zrzeszeni w PTPiREE, w 2020 roku – na mocy przepisów Ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym art. 26c Ustawy prawo o 
miarach – złożyli do Okręgowych Urzędów Miar wnioski o odroczenie terminu dokonania 
legalizacji ponownej i dalszego użytkowania liczników dla ponad 600 tys. szt. liczników (plan 
na rok 2020 obejmował ok. 2 mln liczników do wymiany legalizacyjnej, z czego z powodu 
COVID-19 nie udało się wymienić ponad 600 tys.), a działanie to pozwoliło na odroczenie 
terminu legalizacji liczników o 6 miesięcy. Po zakończeniu pierwszego kwartału 2021 r. z tej 
populacji wymieniono około 200 tys. szt. liczników, a więc do wymiany pozostaje nadal ponad 
400 tys. szt. Oprócz tego w 2021 roku wymiany wymaga również około 2 mln szt. liczników 
(cecha legalizacyjna traci ważność w br.), co w sumie z odroczonymi wymianami z 2020 roku 
daje łącznie około 2,6 mln szt. liczników do wymiany w 2021 r. Obecna sytuacja i 
wprowadzone od marca br. obostrzenia powodują, że uzyskane przesunięcie o 6 miesięcy 
terminu dokonania legalizacji ponownej i dalszego użytkowania liczników, nie jest 
wystarczające. 

Należy podkreślić, że oprócz ograniczeń sanitarnych, które powodują mniejsze tempo 
wymiany liczników, jak również ograniczoną dostępnością pracowników OSD (zachorowania, 
kwarantanny), najczęstszym powodem braku możliwości wymiany liczników jest brak dostępu 
do nich, ze względu na zlokalizowanie wewnątrz lokalu Odbiorcy. Nasi przedstawiciele, 
pomimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa, nie są wpuszczani do lokalu. Jest to 
zupełnie zrozumiałe w obecnej sytuacji, niemniej jednak nie pozwala na wypełnienie 
obowiązków ciążących na OSD w zakresie wymian liczników. 

Zgodnie z brzmieniem art. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 368), w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii odroczenie terminu dokonania legalizacji 
ponownej i dalszego użytkowania liczników będzie możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Mając to na uwadze zasadne jest wprowadzenie przepisu dla tych liczników, które 
już otrzymały odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na ich dalsze 
użytkowanie na okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie poprzednich zapisów ustawy 
COVID, tj. wprowadzenie dla nich na mocy prawa wydłużenia terminu odroczenia dokonania 
legalizacji ponownej i dalszego ich użytkowania również do 12 miesięcy. Ponadto w 
przypadku, gdy stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii trwa dłużej niż rok, na bazie 
dotychczasowych doświadczeń, zasadne będzie wprowadzenie możliwości ponownego 
odraczania terminu dokonania legalizacji ponownej i dalszego użytkowania liczników. 

Powyższa propozycja zmiany ustawy nie została zgłoszona na etapie prac sejmowych, 
ponieważ ostatnie dodatkowe obostrzenia zostały wprowadzone w marcu br., 
a z prowadzonych przez OSD od początku roku prac wynikało początkowo, że możliwa będzie 
do czerwca br. wymiana liczników, dla których uzyskano już decyzje. Jednak obecna sytuacja 
epidemiczna oraz wyniki dokonanego w ostatnim czasie podsumowania pierwszego kwartału 
br., wskazują jednak wyraźnie, że wymian tych nie uda się zrealizować.  

 


