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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku1), 2) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi; 

2) zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych 

z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej; 

3) zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz; 

4) szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody 

amoniakalnej. 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) cena maksymalna – cena energii elektrycznej wynosząca: 

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a, 

b) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 

lit. b–d 

– przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 

1488 i 1561), oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967); 

                                                 

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. 

UE LI 261 z 07.10.2022, str. 1). 
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 

8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawę z dnia 7 października 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 
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2) odbiorca uprawniony: 

a) odbiorca uprawniony w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 

2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. ...), w 

przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia 

energii elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 

oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy, 

b) przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 

974 i 1570) w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

c) jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki 

usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządowa jednostka budżetowa 

oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim 

zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań 

własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu: 

– dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

– transportu zbiorowego,  

– ochrony zdrowia,  

– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,  

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

– budownictwa mieszkaniowego,  

– edukacji publicznej, 

– kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami,  
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– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

magazynu przeciwpowodziowego, 

– utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,  

– polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej,  

– współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), 

– kultury fizycznej i sportu, polegających na prowadzeniu basenów lub 

aquaparków, w zakresie w jakim wykorzystują energię elektryczną na potrzeby 

sportu, rekreacji lub rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób starszych, 

– kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), obejmującej wychowanie fizyczne lub 

rehabilitację ruchową dzieci, młodzieży i osób starszych,  

d) podmiot będący: 

– podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 

potrzeby udzielania tych świadczeń, 

– jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. 

zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby świadczenia 

pomocy społecznej, 

– noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 

rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w 

jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.  2270 oraz z 2022 r. 

poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812 i 1967. 
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– podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.4)), w 

zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 

działalności, 

– podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.5)), w zakresie, w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym 

opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w 

jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną 

na potrzeby działalności niegospodarczej, 

– podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby tej działalności,  

– centrum, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 

1818), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności,  

– kołem gospodyń wiejskich, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 

listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 poz. 2256), w 

zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby swojej działalności, 

                                                 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 

1383, 1700, 1730 i 2089. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 

1010, 1079, 1117 i 1459. 
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– podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 

22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 

potrzeby tej działalności, 

– specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, o których 

mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych, o których mowa w art. 

181a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 

r. poz. 648), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

– podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby 

krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974), w 

zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań 

wynikających z tej ustawy, 

– ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 

1301 i 1964), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

realizacji zadań określonych w tej ustawie, 

– placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i 

art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym 

mowa w art. 53 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na 

potrzeby podstawowej działalności, 

– centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 

218 i 1812), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 
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– klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa energię 

elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 

1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 

ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

– organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię 

elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego, 

– spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), 

w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 

działalności, 

– związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– podmiotem prowadzącym działalność w zakresie kultury fizycznej w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie obejmującej 

wychowanie fizyczne lub rehabilitację ruchową dzieci, młodzieży i osób 

starszych, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

– schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572), w zakresie, w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– azylem dla zwierząt, o którym mowa w art. 5 pkt 1e ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726), ogrodem 

botanicznym, o którym mowa w art. 5 pkt 10 tej ustawy, ogrodem zoologicznym, 

o którym mowa w art. 5 pkt 11 tej ustawy, lub ośrodkiem rehabilitacji zwierząt, 
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o którym mowa w art. 5 pkt 13 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię 

elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

– okręgowym ośrodkiem wychowawczym, zakładem poprawczym lub 

schroniskiem dla nieletnich, o których mowa w art. 343 ustawy z dnia 9 czerwca 

2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), w zakresie, w 

jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności; 

3) punkt poboru energii – punkt poboru energii w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej 

dalej „ustawą – Prawo energetyczne”; 

4) wytwórca energii elektrycznej – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej; 

5) rynek hurtowy energii elektrycznej – rynek, na którym jest prowadzony obrót produktami 

energetycznymi sprzedawanymi: 

a)  przez giełdy towarowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933), rynek 

organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany, zorganizowaną platformę obrotu prowadzoną przez spółkę 

prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz w 

ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych 

przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej,  

b) w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej, w których jedną ze stron jest 

wytwórca energii elektrycznej, oraz w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej 

zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną; 

6) umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa, której przedmiotem jest sprzedaż energii 

elektrycznej z gwarancją fizycznej dostawy tej energii, zawarta: 

a) na rynku hurtowym energii elektrycznej, gdzie jedną ze stron jest wytwórca energii 

elektrycznej albo przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, 

b) między przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną albo wytwórcą energii elektrycznej a odbiorcą 

końcowym; 
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7) rynek bilansujący energii elektrycznej – rynek, o którym mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia Komisji 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6, z późn. zm.6)), w ramach 

którego operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 3 

pkt 24 ustawy – Prawo energetyczne: 

a) nabywa usługi bilansujące świadczone przez dostawców usług bilansujących, o 

których mowa w art. 2 pkt 6 tego rozporządzenia, 

b) prowadzi zintegrowany proces grafikowania, o którym mowa w art. 2 pkt 19 tego 

rozporządzenia, 

c) prowadzi bilansowanie systemu, 

d) zarządza ograniczeniami systemowymi w rozumieniu art. 3 pkt 23b ustawy – Prawo 

energetyczne, 

e) prowadzi mechanizm bilansowania handlowego; 

8) cena rynkowa – cena energii elektrycznej netto określona w zł/MWh ustalona w ramach: 

a) umowy sprzedaży energii elektrycznej; w przypadku przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną cena ta jest ustalona w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej, w 

ramach której to przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną, lub 

b) rynku bilansującego energii elektrycznej;  

9) limit ceny – limit ceny energii elektrycznej netto określony w zł/MWh; 

10) odpis na Fundusz – kwota środków finansowych podlegająca przekazaniu przez wytwórcę 

energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na rachunek Funduszu Wypłaty 

Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. 

zm.7)), zwany dalej „Funduszem”, kalkulowana w odniesieniu do umów sprzedaży energii 

elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym energii 

elektrycznej, na podstawie których dostawa energii elektrycznej została zrealizowana w 

danym dniu; 

                                                 

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, str. 24 oraz 

Dz. Urz. UE L 147 z 30.05.2022, str. 27. 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. 

poz. 1093 oraz z 2022 r. poz. 202, 1477 i 1692. 
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11) biometan – gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego lub wodoru odnawialnego, 

poddanego procesowi oczyszczenia, wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany 

w postaci sprężonej lub skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe lub 

wykorzystany bezpośrednio do celów energetycznych bez konieczności jego transportu. 

Rozdział 2 

Cena maksymalna sprzedaży energii elektrycznej stosowana w rozliczeniach z 

odbiorcami uprawnionymi 

Art. 3. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną 

w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w: 

1) art. 2 pkt 2 lit. a  w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 

października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 

31 grudnia 2023 r.; 

2) art. 2 pkt 2 lit. b–d  w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, którzy 

zawarli po dniu 23 lutego 2022 r. umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 

– Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami 

obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy do dnia wejścia w życie ustawy.  

3. Jeżeli w umowie sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 

energetyczne, albo umowie kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo 

energetyczne, zawartej między podmiotem uprawnionym a odbiorcą uprawnionym jest 

stosowana średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu, niższa niż cena maksymalna, 

ceny określone w umowie stosuje się do dnia ustania ich obowiązywania zgodnie z zawartą 

umową. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref 

ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu. 

4. Cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu oświadczenie, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1.  
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5. Podmiot uprawniony, który po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł z odbiorcami 

uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, umowę sprzedaży, o której mowa w art. 

5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 

5 ust. 3 tej ustawy, z dostawą w terminie do dnia wejścia w życie ustawy, dokonuje z tymi 

odbiorcami rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w 

miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Art. 4. W przypadku gdy podmiot uprawniony zawarł z odbiorcą uprawnionym, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, umowę, w której podmiot ten zobowiązuje się do utrzymania 

niezmiennej ceny energii elektrycznej przez cały okres albo część okresu od dnia 1 grudnia 

2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przepisu ust. 1 nie stosuje się w okresie objętym tą umową. 

Art. 5. 1. Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 

2 pkt 2 lit. b–d, zawiera: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego 

oświadczenie za odbiorcę uprawnionego; 

2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która 

będzie zużywana na potrzeby: 

a) podmiotów lub realizacji zadań, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d, 

b) inne niż określone w art. 2 pkt 2 lit. b–d; 

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby, o 

których mowa w pkt 2; 

4) numer punktu poboru energii; 

5) datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo 

energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci papierowej lub 

elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się 

własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych 

miejscach prowadzenia działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w 

formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 

12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 

2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii 

Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu. 
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4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

5. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, o którym mowa w 

ust. 2, uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny 

maksymalnej. 

6. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 2, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny 

maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 

oświadczenie. 

7. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na spełnienie przez odbiorcę 

uprawnionego warunków pozwalających na stosowanie wobec niego ceny maksymalnej, 

odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot uprawniony w terminie 7 dni od dnia 

wystąpienia tych zmian. Do powiadomienia ust. 3 i 4 stosuje się. 

8. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i 

komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia jego formy. 

Art. 6. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składają osoby uprawnione do 

reprezentowania odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–d. 

Art. 7. W przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług sprzedawcy 

rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne, przepisy art. 3–6 i art. 

8–19 stosuje się odpowiednio. 

Art. 8. 1. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny 

maksymalnej, zwana dalej „rekompensatą”. 
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2. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, rekompensata przysługuje w kwocie 

stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną 

odniesienia, o której mowa w ust. 3, a ceną maksymalną, dla każdego punktu poboru energii 

elektrycznej.  

3. Ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla podmiotu uprawnionego będącego 

przedsiębiorstwem energetycznym: 

1) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby 

odbiorców uprawnionych, posiadającym zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla energii 

elektrycznej, jest cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy dla energii elektrycznej 

zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej  „Prezesem 

URE”, na 2023 r.; 

2) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby 

odbiorców uprawnionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego 

pionowo, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne, którego taryfa 

zatwierdzona przed dniem wejścia w życie ustawy przestaje obowiązywać po dniu 31 

grudnia 2022 r., jest cena energii elektrycznej wynikająca z taryfy dla energii elektrycznej 

zatwierdzona przez Prezesa URE na 2023 r.; 

3) wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo 

energetyczne wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, zwolnionym z obowiązku 

przedkładania taryf do zatwierdzenia zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 

przed dniem wejścia w życie ustawy jest ceną energii elektrycznej wynikającą z taryfy 

zatwierdzonej na 2023 r. przez Prezesa URE dla tego przedsiębiorstwa; 

4) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby 

odbiorców uprawnionych, zwolnionym z obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 

jest średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez 

Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

4. W przypadku nieprzedłożenia Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfy przez podmiot 

uprawniony, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, albo jej niezatwierdzenia w terminie do dnia 17 
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grudnia 2022 r. cenę odniesienia, o której mowa w ust. 2, stanowi średnia cena wynikająca z 

taryf zatwierdzonych na 2023 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu w rozumieniu 

art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

5. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, przysługuje z tytułu stosowania ceny 

maksymalnej za okres od dnia przekroczenia przez tego odbiorcę uprawnionego limitu zużycia 

energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

6. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do rozliczeń prowadzonych 

na podstawie umów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy, rekompensata przysługuje w 

kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy 

między ceną referencyjną miesięczną a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii 

elektrycznej. 

7. Cenę referencyjną miesięczną, o której mowa w ust. 6, ustala się zgodnie ze wzorem: 

𝐶𝑅 =  80% ∗  𝐶 𝑇𝐺𝑒𝐵𝑎𝑠𝑒 +  20% ∗ 𝐶 𝑇𝐺𝑒𝑃𝑒𝑎𝑘 +  𝑃𝑀𝑂𝑍𝐸𝐴 +  𝑃𝑀𝑂𝑍𝐸𝐵𝐼𝑂

+  𝑃𝑀𝐸𝐹 + 𝑀 

gdzie: 

CR – oznacza cenę referencyjną miesięczną [zł/MWh], 

C TGeBase – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGeBase dla 

danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową 

Giełdę Energii S.A. [zł/MWh], 

C TGePeak – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGePeak dla 

danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową 

Giełdę Energii S.A [zł/MWh], 

PMOZEA –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach 

energii wyznaczany jako iloczyn średnich ważonych wolumenem cen PMOZE_A 

[zł/MWh] z transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych w danym miesiącu 

publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i minimalnej wielkości 
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udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych 

świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w 2023 r. określonego w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) zwanej dalej „ustawą o 

odnawialnych źródłach energii”, 

PMOZEBIO –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych 

wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/MWh] obowiązującej za 

dany miesiąc i minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w 2023 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

PMEF – jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej 

wynikających z efektywności energetycznej wyznaczony jako iloczyn stawki 

opłaty zastępczej [zł/toe], o której mowa w art. 11 w ustawie z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), 

przekształconej do jednostki [zł/MWh] i określonego procentowo wymaganego 

minimalnego obowiązku dla danego roku dostawy określonego w tej ustawie, 

M – marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału równa 3% sumy 

pozostałych składników. 

8. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość ceny referencyjnej miesięcznej na 

swojej stronie internetowej w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca, za okres od 

dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

9. Podmiotowi uprawnionemu stosującemu cenę maksymalną w rozliczeniach z 

odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 2, przysługuje rekompensata w kwocie 

stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, dla której zastosowano cenę maksymalną, i 

różnicy między ceną energii elektrycznej wynikającą z umowy z obowiązkiem realizacji 

dostawy przypadającym od dnia wejścia w życie ustawy, zawartej z odbiorcą uprawnionym, 

zwaną dalej „ceną umowną”, w zakresie ograniczonym do sumy składowych ceny umownej, o 

których mowa w ust. 10, zwanym dalej „zakresem referencyjnym ceny umownej”, a ceną 

maksymalną.  
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10. Zakres referencyjny ceny umownej stanowi suma następujących składowych ceny 

umownej: 

1) jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej na potrzeby sprzedaży odbiorcy 

uprawnionemu, a w przypadku zakupu przez podmiot uprawniony energii elektrycznej za 

pośrednictwem innego podmiotu z grupy kapitałowej – koszt zakupu energii elektrycznej 

poniesiony przez ten podmiot; 

2) jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii; 

3) jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych; 

4) jednostkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej wynikających z 

efektywności energetycznej; 

5) marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału równa 3% sumy jednostkowych 

kosztów, o których mowa w pkt 1–4.   

11. Na potrzeby jednostkowego kosztu zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w 

ust. 10 pkt 1, przyjmuje się ilości energii elektrycznej nabytej w celu zabezpieczenia realizacji 

umów zawartych z podmiotami uprawnionymi, z wyłączeniem energii elektrycznej, której ilość 

lub cena ma zostać określona po dniu wejścia w życie ustawy w umowie właściwej, o której 

mowa w ust. 12, zawieranej w celu wykonania umowy zawartej przed dniem wejścia w życie 

ustawy z podmiotami z tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275). 

12. Przez umowę właściwą rozumie się każde porozumienie transakcyjne, dodatkowe 

zamówienia, przedstawiane grafiki zamówienia, w których precyzowana jest ilość oraz cena 

energii elektrycznej.    

13. Rekompensata, o której mowa w ust. 9, przysługuje podmiotowi uprawnionemu w 

okresie stosowania przez ten podmiot w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym ceny 

maksymalnej, o której mowa w art. 3 ust. 1, przy czym nie dłużej niż do dnia obowiązywania 

umowy, o której mowa w ust. 9.   

14. Podmiot uprawniony może złożyć do zarządcy rozliczeń wniosek o wypłatę zaliczki 

na poczet rekompensaty, zwany dalej „wnioskiem o wypłatę zaliczki”, należnej na zasadach 

określonych w ust. 9–13, odrębnie za każdy miesiąc kalendarzowy okresu, za który przysługuje 

mu ta rekompensata. Wysokość zaliczki oblicza podmiot uprawniony, przy czym wnioskowana 

wysokość zaliczki nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojzhaydi
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dla której w danym miesiącu kalendarzowym zastosowano cenę maksymalną, i różnicy 

pomiędzy ceną umowną a ceną maksymalną.  

15. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki każdorazowo w terminie do 

25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy. W pozostałym 

zakresie do wniosku o wypłatę zaliczki oraz wypłaty zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 11, art. 12 ust. 1, ust. 3–7 oraz art. 14, z tym zastrzeżeniem, że wniosek o wypłatę zaliczki 

nie zawiera ceny referencyjnej.        

16. Wypłacone zaliczki na zasadach określonych w ust. 14 i 15, rozlicza się z wnioskiem 

o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13. W przypadku gdy wysokość 

rekompensaty należnej podmiotowi uprawnionemu przekracza sumę wypłaconych zaliczek 

kwota dopłaty tytułem należnej podmiotowi uprawnionemu rekompensaty zostanie wypłacona 

przez zarządcę rozliczeń w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie 

rekompensaty przez zarządcę rozliczeń.   

17. We wniosku o rozliczenie rekompensaty w miejsce wskazania ceny referencyjnej 

określona jest wartość zakresu referencyjnego ceny umownej.     

18. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 2, podmiotowi uprawnionemu przysługuje 

rekompensata w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy i różnicy między ceną wynikającą z 

umowy z odbiorcą uprawnionym a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii 

elektrycznej. 

19. W przypadku gdy rekompensata za dany miesiąc, obliczona zgodnie z ust. 6, ma 

wartość ujemną, kwota ta pomniejsza wysokość rekompensaty w kolejnych miesiącach. 

20. W przypadku gdy na koniec 2023 r. w wyniku pomniejszenia rekompensaty wystąpi 

kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na wyodrębniony rachunek 

bankowy Funduszu, zwany dalej „rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej”, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania informacji na piśmie od Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa 

w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u 

wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży 

mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej „zarządcy rozliczeń o 

kwocie zwrotu. 

21. Rekompensata przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia rozpoczęcia 

stosowania przez podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ceny 

maksymalnej.  
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Art. 9. 1. Podmiot uprawniony może złożyć do zarządcy rozliczeń wniosek o wypłatę 

zaliczki za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. 

2. Wniosek o wypłatę zaliczki zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby; 

2) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek; 

3) NIP podmiotu uprawnionego; 

4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego; 

5) wnioskowaną wysokość zaliczki; 

6) oświadczenie o ilości energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców uprawnionych w 

grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r., podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu uprawnionego; 

7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata zaliczki; 

8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty zaliczki. 

3. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki w terminie:  

1) od 1 do 9 grudnia 2022 r. – za grudzień 2022 r.; 

2) od 2 do 9 stycznia 2023 r. – za styczeń 2023 r. 

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki nie zawiera braków formalnych i błędów 

obliczeniowych, zarządca rozliczeń wypłaca kwotę zaliczki w terminie odpowiednio do dnia 

20 grudnia 2022 r. i 20 stycznia 2023 r. 

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki formalne lub błędy 

obliczeniowe, zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku, wzywa 

podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania i wypłaca kwotę zaliczki w terminie 14 dni od dnia złożenia 

prawidłowego wniosku o wypłatę zaliczki.  

6. W przypadku uchybienia terminom, o którym mowa w ust. 3, lub nieusunięcia braków 

formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę zaliczki w 

wyznaczonym terminie, zarządca rozliczeń pozostawia ten wniosek bez rozpoznania, a zaliczka 

nie przysługuje. 

7. Zaliczka przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej 

sprzedanej przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 

2 lit. b–d, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. oraz ceny referencyjnej ustalonej za okres od 

dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.  
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8. Zaliczka przysługuje podmiotowi uprawnionemu sprzedającemu energię elektryczną 

odbiorcom uprawnionym w okresie obejmującym grudzień 2022 r. lub styczeń 2023 r. 

9. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie sprzedawał energii elektrycznej odbiorcom 

uprawnionym w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r., jako ilość energii elektrycznej planowaną 

do sprzedaży w grudniu 2022 r. lub styczniu 2023 r. przyjmuje się ilość energii elektrycznej: 

1) deklarowanej do poboru energii elektrycznej dla tego okresu przez odbiorcę 

uprawnionego – w przypadku, o którym mowa w art. 4 pkt 2; 

2) przeliczanej proporcjonalnie na podstawie danych rocznych – w przypadku, o którym 

mowa w art. 4 pkt 1. 

10. Do obliczenia cen referencyjnych miesięcznych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 

31 października 2022 r. przepis art. 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

11. Wypłacone zaliczki rozlicza się z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym za 

miesiąc lipiec 2023 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za ten miesiąc. 

12. W przypadku gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone wartością rekompensaty 

za lipiec 2023 r. zostaną one rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty za 

kolejne miesiące.  

13. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia rekompensaty wystąpi kwota do zwrotu, 

jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany 

dalej „rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji na piśmie od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu. 

14. Do rozpatrywania wniosku o wypłatę zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 

10 i art. 15–20. 

Art. 10. 1. Ceny energii elektrycznej podaje się w złotych za kWh z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku. Cenę energii elektrycznej zaokrągla się powyżej czterech miejsc 

po przecinku w górę.  

2. Kwoty rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym 

charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług.  

3. Cena energii elektrycznej nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w 

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

4. Rekompensata stanowi przychód podmiotu uprawnionego ze sprzedaży energii 

elektrycznej lub usług. 
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Art. 11. 1. Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc na wniosek podmiotu 

uprawnionego. 

2. Wysokość rekompensaty za dany miesiąc rozliczeniowy oblicza podmiot uprawniony. 

3. Zarządca rozliczeń rozpatruje wnioski o wypłatę rekompensaty. 

4. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej 

wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów i 

prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dokumentów, w 

tym dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania. 

5. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie 

o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, o następującej treści: ,,Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że ceny energii elektrycznej, za 

okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców 

uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia … 2022 r. o środkach nadzwyczajnych 

mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. …), zostały zastosowane zgodnie z art. 3 tej ustawy.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  

Art. 12. 1. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń do 25. dnia 

każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Termin 

przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W 

przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania.  

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się oddzielnie za grudzień 2022 r. i za styczeń 

2023 r., w terminie od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca 

rozliczeń zatwierdza wniosek i wypłaca rekompensatę w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo sporządzonego wniosku, z uwzględnieniem ust. 4. Zatwierdzenie wniosku o 

wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy 

obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem 

rzeczywistym, wzywa on podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów 

obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do 



– 20 – 

ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest 

wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z ust. 3. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca 

rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku, informując wnioskodawcę o przyczynie tej 

odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej. 

6. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia 

wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości 

lub nie przysługuje, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa 

zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

7. Odmowa, o której mowa w ust. 5 i 6, nie pozbawia podmiotu uprawnionego możliwości 

ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, z wyjątkiem gdy rekompensata nie 

przysługuje. Wnioski o wypłatę rekompensaty niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku 

o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania. 

Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za 

ostatni miesiąc zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną, z wyjątkiem przypadku, gdy zaprzestanie jest skutkiem działań wynikających z 

dostosowania się do przepisu art. 9d ust. 1d ustawy – Prawo energetyczne, kwotę rekompensaty 

uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w 

całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania 

rekompensaty.  

9. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie z ust. 8, 

zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do zwrotu nienależnie otrzymanych środków 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku zaniechania zwrotu środków 

zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej 

kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej 

kwoty rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

10. Podmiot uprawniony przechowuje dokumentację związaną z wnioskowaną 

rekompensatą przez 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub 
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zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 13 

ust. 1. 

Art. 13. 1. Wniosek o rozliczenie rekompensaty podmiot uprawniony składa do zarządcy 

rozliczeń od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r., z wyłączeniem rekompensaty, 

o której mowa w art. 20, której wniosek o rozliczenie składa się w terminie do dnia: 

1)  31 lipca 2024 r. – w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 

2023 r. nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r.; 

2)  31 stycznia 2025 r. – w przypadku odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne 

za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r. 

2. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi 

uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i niezwłocznie informuje o 

jej wynikach Prezesa URE. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot 

uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie liczonymi od daty otrzymania rekompensaty. 

4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej 

rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w 

terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty przez zarządcę 

rozliczeń na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej. 

5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej 

rekompensaty, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie z ust. 5, 

zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej 

kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od 

nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki za opóźnienie od dnia jej 

otrzymania. 

7. Przepis art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 2–8 stosuje się odpowiednio do wniosków o 

rozliczenie rekompensaty.  

Art. 14. Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty 

zawierają: 
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1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek; 

2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby; 

3) NIP podmiotu uprawnionego; 

4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego; 

5) dla każdego punktu poboru energii: 

a) ilość energii elektrycznej, za które prowadzone są rozliczenia w danym miesiącu, 

b) numer punktu poboru energii, 

c) cenę energii elektrycznej wynikająca z umowy zawartej z odbiorcą uprawnionym i 

cenę referencyjną za miesiąc, za który składany jest wniosek, 

d) cenę energii elektrycznej z uwzględnieniem ceny maksymalnej, 

e) NIP odbiorcy uprawnionego, o ile posiada, 

f) rodzaj odbiorcy uprawnionego zgodnie z art. 2 pkt 2, 

g) PESEL odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, art. 4 ust. 2 

pkt 1–3, art. 5 ust. 1 pkt 1–3 i art. 6 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 7 października 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 

w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej; 

6) wnioskowaną wysokość rekompensaty – w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty; 

7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty; 

8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia 

rekompensaty; 

9) dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania 

podmiotu uprawnionego. 

Art. 15. Środki wypłacone z tytułu rekompensat zalicza się do kategorii drugiej 

należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520). 

Art. 16. 1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę zaliczki, 

wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także 

korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. 

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wnioski o rozliczenie rekompensaty składa się 

do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej 

administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym.  
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3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia wzór wniosku o wypłatę 

zaliczki, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty, wzór wniosku o rozliczenie rekompensaty 

oraz instrukcję składania tych wniosków.  

Art. 17. 1. Rekompensata jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń. 

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na wypłatę rekompensat z Funduszu w ramach 

limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na rachunek rekompensaty ceny 

maksymalnej.  

3. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy dokona zmiany 

planu finansowego Funduszu celem dostosowania go do rozwiązań zawartych w ustawie. 

Zmiana ta nie wymaga opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. 

4. Środki oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny 

maksymalnej nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.8)). 

5. Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 

rekompensaty ceny maksymalnej na wypłatę rekompensat.  

6. Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych oraz 

wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 8, nie stanowią u zarządcy 

rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 8. 

7. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy 

rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej 

oraz wymiany dokumentów i informacji określa umowa. 

Art. 18. 1. W przypadku braku środków na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej 

na wypłatę rekompensat zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia 

środków na ten cel.  

2. O wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat zarządca rozliczeń, 

w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty, informuje Prezesa URE. 

Art. 19. 1. Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia 

dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty do dnia 31 

grudnia 2026 r.  

                                                 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1561, 1812, 1967 i 2014. 
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2. Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji uzasadniających 

wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i informacji wynika, że całość lub 

część wysokości kwoty rekompensaty została wypłacona nienależnie, zarządca rozliczeń 

wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wypłaty rekompensaty. 

3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty zgodnie z ust. 

2 lub art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 13, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą 

wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin 

dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki 

ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

4. W sprawach decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę rozliczeń, o 

których mowa w ust. 3, art. 12 ust. 9 oraz art. 13 ust. 6 organem wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2000) w stosunku do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw 

energii. 

Art. 20. 1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę 

uprawnionego, o którym mowa art. 2 pkt 2 lit. b, w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 

31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku 

do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 grudnia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 

2024 r. stosuje upust. 

2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii 

elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 

dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Rekompensatę dla podmiotu uprawnionego stanowi kwota upustu. 

4. Do rekompensat, o których mowa w ust. 3, przepisy art. 10–19 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 3 

Odpis na Fundusz 

Art. 21. 1. Wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii 

elektrycznej: 

1) energię wiatru, 

2) energię promieniowania słonecznego, 
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3) energię geotermalną w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

4) hydroenergię w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

5) biogaz, biogaz rolniczy, biomasę oraz biopłyny w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1, 

2, 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, z wyjątkiem biometanu, 

6) odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 699, 1250 i 1726),  

7) węgiel brunatny, 

8) paliwa ciekłe w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy – Prawo energetyczne, 

9) węgiel kamienny, 

10) paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne 

  przekazuje odpis na Fundusz, na zasadach określonych w art. 23. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.  

Art. 22. Przepisu art. 21 ust. 1 nie stosuje się do wytwórców wytwarzających energię 

elektryczną w jednostce wytwórczej:  

1) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;  

2) będącej projektem demonstracyjnym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku 

wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54, 

z późn. zm.9)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/943”; 

3) będącej instalacją odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w tej instalacji korzysta z: 

a) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a–70f ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, albo 

b) systemu aukcyjnego, o którym mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii 

 w zakresie, w jakim energia elektryczna sprzedawana jest na zasadach określonych w 

tych systemach wsparcia.  

Art. 23. 1. Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, 

stanowi iloczyn wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatniej różnicy średniej 

                                                 

9) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 152 z 03.06.2022, str. 45. 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(70(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18182244?cm=DOCUMENT
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ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz średniej ważonej 

wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej, gdzie wszystkie wartości są określane 

na dzień obliczenia odpisu na Fundusz. 

2. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których 

mowa w art. 21, ustala się zgodnie z następującym wzorem: 

𝑂𝐹𝑑 = Wd ∗  (𝑋𝐶𝑅𝑑
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐶𝐿𝑑

̅̅ ̅̅ ̅̅  ), 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

OFd  –  odpis na Fundusz w danym dniu, 

Wd –  wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu, 

𝑋𝐶𝑅𝑑
̅̅ ̅̅ ̅̅    – średnia ważona wolumenem cena rynkowa sprzedanej energii elektrycznej w 

danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21, 

𝑋𝐶𝐿𝑑
̅̅ ̅̅ ̅̅    –  średnia ważona wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w 

danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania limitu ceny dla 

wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, 

określone w art. 21 ust. 1, oraz dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 ust. 2, biorąc pod 

uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku energii elektrycznej. 

Art. 24. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują na rachunek Funduszu sumę 

odpisów na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za które została zrealizowana 

płatność w miesiącu rozliczenia. Suma odpisów na Fundusz, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, stanowi wartość odpisów na Fundusz za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, 

którego dotyczy rozliczenie. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w 

pierwszy dzień roboczy po tym terminie. 

2. W przypadku odpisu na Fundusz, który nie został w całości rozliczony w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, brakującą kwotę uwzględnia się w sumie odpisów na Fundusz za 

kolejny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie.  

3. Odpisy na Fundusz przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 21, na rachunek 

Funduszu stanowią dla tych podmiotów koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o 

podatkach dochodowych. 

Art. 25. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują do zarządcy rozliczeń w 

terminie do 20 dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz za 
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poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień 

roboczy po tym terminie. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 21 – jego firmę, siedzibę i adres poczty 

elektronicznej; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wytwórca taki 

numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie; 

4) łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1, 

określony na podstawie: 

a)  rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z podziałem na 

technologie wytwarzania, o których mowa w tym przepisie, albo  

b) szacunków, w przypadku gdy rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych są niemożliwe do pozyskania 

– w okresie objętym sprawozdaniem;  

5) sumy należnych odpisów na Fundusz, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem; 

6) sumy wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w 

miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem; 

7) dane dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej:  

a) wolumen sprzedaży energii elektrycznej, 

b) średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej, 

c) średnią ważoną wolumenem cenę limitów ceny sprzedanej energii elektrycznej, 

d) termin płatności 

– za poszczególne dni, za które ustalano odpisy na Fundusz w miesiącu kalendarzowym 

objętym sprawozdaniem; 

8) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i 
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zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 

Art. 26. 1. Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 

pod względem prawidłowości i kompletności przekazanych danych i dokonanych obliczeń. 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, zawiera braki 

formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do 

zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

sprawozdania, wzywa podmiot, o którym mowa w art. 21, do usunięcia braków formalnych, 

błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania do ich usunięcia.  

3. W przypadku: 

1) nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych w sprawozdaniu, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1, lub uzasadnionych wątpliwości zarządcy rozliczeń w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub 

2) negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1 

– zarządca rozliczeń przekazuje do Prezesa URE wniosek o przeprowadzenie kontroli 

zgodności informacji i oświadczeń złożonych w tym sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz 

dokumentacją zgromadzoną w sprawie. 

Art. 27. 1. Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, a także 

korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się w formie elektronicznej. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń przy 

użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę 

rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.  

3. Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z Prezesem URE udostępnia wzór sprawozdania, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1, na swojej stronie internetowej. 

4. Zarządca rozliczeń jest zobowiązany do udostępnienia Prezesowi URE sprawozdania, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania. 

Art. 28. 1. Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń 

złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej 

inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w siedzibie: 
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1) Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących przekazanego odpisu 

na Fundusz, złożonych na piśmie na jego żądanie, lub 

2) podmiotu, o którym mowa w art. 21. 

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego 

upoważnienia Prezesa URE. 

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, są 

uprawnione do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, należących do wytwórcy; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych 

na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz 

udostępnienia ich. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze 

stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 

25 ust. 1.  

6. Podmiot podlegający kontroli może wnieść zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa 

w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może 

być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu. 

7. W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 1, że przekazana 

na rachunek Funduszu wartość odpisu na Fundusz jest: 

1) zaniżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję o 

obowiązku przekazania na rachunek Funduszu przez podmiot, o którym mowa w art. 21, 

kwoty stanowiącej różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym na zasadach 

określonych w art. 23 przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej 

w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji; 

2) zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję 

w przedmiocie: 

a) pomniejszenia odpisu na Fundusz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

została wydana decyzja, o kwotę stanowiącą dodatnią różnicę między odpisem na 

Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości 

wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 

b) przekazania z rachunku Funduszu przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotu, o 

którym mowa w art. 21, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między odpisem na 
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Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości 

wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 – w przypadku gdy 

nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w 

art. 21, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego 

obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

8. Od kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie 

od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w tym przepisie. 

9. Prezes URE przekazuje: 

1) zarządcy rozliczeń decyzję lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a; 

2) podmiotowi, o którym mowa w art. 21, decyzję lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 

2 lit. b. 

10. Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy  Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

11. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w 

Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

12. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, toczy się 

według przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z 

zakresu regulacji energetyki. 

13. W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców. 

Art. 29. Zarządca rozliczeń przekazuje do ministra właściwego do spraw energii w 

terminach do dnia 10 stycznia 2023 r., 10 kwietnia 2023 r. i 10 lipca 2023 r. informację o sumie 

odpisów na Fundusz przekazanych na rachunek Funduszu, które zostały zrealizowane do końca 

miesiąca poprzedzający miesiąc przekazania informacji. Termin przypadający w dzień wolny 

od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. 

Rozdział 4 

Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody 

amoniakalnej 

Art. 30. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 

r., w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej uniemożliwiającego dokonanie 
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jej zakupu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza z jednostek wytwórczych centralnie 

dysponowanych oraz z innych jednostek wytwórczych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 

ustawy – Prawo energetyczne, opalanych węglem kamiennym, objętych pozwoleniem 

zintegrowanym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.10)), zwanych dalej „jednostkami”, 

przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej może złożyć 

do organu ochrony środowiska właściwego do wydania tego pozwolenia, zwanego dalej 

„organem właściwym”, wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację jednostki 

będącej częścią instalacji do spalania paliw w przypadku ograniczenia dostępności wody 

amoniakalnej, zwany dalej „wnioskiem”. 

2. Wniosek zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, w tym jego 

siedziby, oraz adres instalacji; 

2) informację o tytule prawnym do instalacji; 

3) oświadczenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o statusie danej 

jednostki; 

4) oświadczenie prowadzącego jednostkę o wykorzystywaniu wody amoniakalnej w 

urządzeniach ochronnych ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza z jednostki; 

5) informację o pojemności magazynowej wody amoniakalnej oraz jej rocznym zużyciu na 

potrzeby jednostki; 

6) charakterystykę i oznaczenie źródeł spalania paliw, o których mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, objętych wnioskiem; 

7) informacje o stosowanych urządzeniach ochronnych ograniczających emisję 

zanieczyszczeń do powietrza (w tym o pierwotnych i wtórnych metodach ograniczania 

emisji tlenków azotu) oraz sposobie ich pracy w okresie występowania ograniczeń w 

dostawach wody amoniakalnej uniemożliwiających dokonanie jej zakupu na potrzeby 

jednostki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza; 

8) wielkości emisji tlenków azotu wprowadzanych do powietrza z danej jednostki, objętych 

zakresem wniosku, wyrażone jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek 

                                                 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 

oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747 i 2088. 
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wynikające z możliwości technicznych instalacji, z uwzględnieniem możliwości 

zastosowania pierwotnych metod ograniczania emisji tlenków azotu. 

3. Wniosek może obejmować kilka jednostek należących do przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w ust. 1, znajdujących się we właściwości jednego organu 

właściwego. 

4. Organ właściwy wydaje decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w przypadku 

ograniczenia dostępności wody amoniakalnej nie później niż w terminie 10 dni od dnia wpływu 

wniosku. 

5. W stosunku do marszałka województwa wydającego decyzję pozwalającą na 

eksploatację instalacji w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej organem 

wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw klimatu. 

6. W postępowaniach o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w 

przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej nie stosuje się przepisów art. 31 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 44 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846). 

7. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2, organ 

właściwy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia jego otrzymania, wzywa przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, do uzupełnienia wniosku. Przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązane do uzupełnienia wniosku w terminie 

nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Wniosek nieuzupełniony 

we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

8. Decyzja pozwalająca na eksploatację jednostki w przypadku ograniczenia dostępności 

wody amoniakalnej zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, w tym jego 

siedziby, oraz adres instalacji; 

2) rodzaj i parametry źródeł spalania paliw istotne z punktu widzenia przeciwdziałania 

zanieczyszczeniom, w szczególności obowiązek eksploatacji urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję z maksymalną możliwą do uzyskania wydajnością – obowiązek 

ten nie dotyczy urządzeń ochronnych ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza 

wykorzystujących wodę amoniakalną; 
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3) wielkości dopuszczalnej emisji tlenków azotu wprowadzanych do powietrza wyrażone 

jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek, wynikające z możliwości 

technicznych instalacji, z uwzględnieniem możliwości zastosowania pierwotnych metod 

redukcji emisji tlenków azotu; 

4) czas obowiązywania decyzji, nie dłuższy niż termin określony w ust. 1. 

9. Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w przypadku ograniczenia dostępności 

wody amoniakalnej stanowi integralną część pozwolenia zintegrowanego wydanego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

10. Decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w przypadku ograniczenia dostępności 

wody amoniakalnej organ właściwy przekazuje do ministra właściwego do spraw energii, 

ministra właściwego do spraw klimatu oraz właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska. 

11. Warunkiem zastosowania do jednostki wymagań określonych w decyzji pozwalającej 

na eksploatację instalacji w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej, w tym 

dotyczących wielkości dopuszczalnej emisji tlenków azotu wprowadzanych do powietrza, jest 

niezwłoczne poinformowanie przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, 

organu właściwego o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1 oraz przedłożenie organowi: 

1) informacji od aktualnego dostawcy wody amoniakalnej potwierdzającej, że nie może on 

zrealizować dostaw wody amoniakalnej w ramach obowiązującej umowy, o ile umowa 

była zawarta; 

2) informacji o braku możliwości zakupu wody amoniakalnej na potrzeby prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących redukcji emisji tlenków azotu 

do powietrza potwierdzoną brakiem pozytywnych odpowiedzi na zapytania ofertowe 

wysłane do co najmniej trzech dostawców; 

3) informacji o podjęciu innych działań w kierunku zakupu wody amoniakalnej na potrzeby 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących redukcji emisji 

tlenków azotu do powietrza, które nie pozwoliły na zabezpieczenie tych potrzeb; 

4) informacji o wyczerpywaniu się zasobów magazynowych wody amoniakalnej z podaniem 

ilości magazynowanej wody amoniakalnej oraz określeniem czasu pracy jednostki przy 

tych zasobach w planowanym jej obciążeniu; 

5) oświadczenia o terminie, od którego przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w 

ust. 1, będzie stosowało warunki decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w 
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przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej oraz o przewidywanym terminie 

zakupu wody amoniakalnej i zakończenia stosowania warunków tej decyzji; 

6) w przypadku jednostki wytwórczej, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo 

energetyczne, niebędącej jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną – dokument 

świadczący o wydaniu przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

polecenia, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

13. Informacje i oświadczenie, o których mowa w ust. 11, przedsiębiorstwo energetyczne, 

o którym mowa w ust. 1, przekazuje organowi właściwemu każdorazowo po wystąpieniu 

ograniczeń w dostępności wody amoniakalnej i braku możliwości jej zakupu w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych ograniczających emisję 

 tlenków azotu do powietrza. 

14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 5, przedsiębiorstwo energetyczne,  

o którym mowa w ust. 1, przekazuje także ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

15. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje 

organ właściwy oraz organy, o których mowa w ust. 14, o ustaniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 11 pkt 1–4, z powodu których skorzystało z warunków decyzji pozwalającej na 

eksploatację instalacji w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej 

i o terminie zakończenia stosowania warunków tej decyzji. 

Rozdział 5 

Kary pieniężne 

Art. 31. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1; 

2) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 21; 

3) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
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2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

1)  pkt 1 – wynosi nie mniej niż 0,5% i nie więcej niż 5% przychodu ukaranego podmiotu 

wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym; 

2) pkt 2 – wynosi do 15% przychodu ukaranego podmiotu, o którym mowa w art. 21, 

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym; 

3) pkt 3 – wynosi do 50 % należnej sumy odpisu na Fundusz za dany miesiąc rozliczeniowy. 

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji. 

4. Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6–7a 

ustawy – Prawo energetyczne. 

5. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 32. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1385, 1723 i …) w art. 11d w ust. 1 pkt 7 wyrazy „okres zagrożenia” zastępuje się 

wyrazami „okres przywołania na rynku mocy”. 

Art. 33. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) 

użyte w art. 1 w ust. 1, w art. 2 w ust. 1 w pkt 23 i 26, w art. 6 w ust. 4 w pkt 3, w art. 48 w ust. 

1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 2 w lit. d i w ust. 2 pkt 3 w lit. b, w art. 49b, w art. 55 w ust. 3 w pkt 

9, w art. 57 w ust. 1 w pkt 2 i 3, w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3–5, 7, 9 i 10, w art. 58 w ust. 1 w pkt 

2 w lit. a i w ust. 2 i 4–5, w art. 60 w ust. 2 w pkt 2, w art. 66 w ust. 1 i 2, w art. 67 w ust. 5–

10, w art. 68 w ust. 2 w pkt 2 i 3, w art. 77 w ust. 9, w art. 79 w pkt 5, w art. 83 w pkt 5 w lit. a 

i w pkt 6 i w art. 85 w ust. 2 w pkt 16 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „okres 

zagrożenia” zastępuje się w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „okres 

przywołania na rynku mocy”.  

Art. 34. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 12: 

                                                 

11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. poz. 

1093 oraz z 2022 r. poz. 202, 1477 i 1692. 
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a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz 

dofinansowań, jak również rekompensat lub zaliczek, o których mowa w: 

a) art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne,  

b) art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 

związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1471, 1692 i 1723), 

c) art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia …. 2022 r. o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 

poz. …), a także odsetek od zwróconych środków;”, 

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) środki odpisu na Fundusz, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia … 2022 r. 

o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;”; 

2) w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i art. 

9 ust. 1 ustawy z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku;”; 

3) w art. 15 w pkt 1 wyrazy „art. 16 ust. 1 pkt 1–2b” zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 1 

pkt 1–2d”; 

4) w art. 16 w ust. 1: 

a) po pkt 1b dodaje się pkt 1c i 1d w brzmieniu: 

„1c) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości 

cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku; 

1d)  weryfikacja sprawozdań, o których mowa w 25 ust. 1 ustawy z dnia … o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;”, 

b) po pkt 2c dodaje się pkt 2d i 2e w brzmieniu: 
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„2d) dokonywanie wypłat rekompensat oraz zaliczek, o których mowa odpowiednio 

w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia …. o środkach nadzwyczajnych 

mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku; 

2e) przekazywanie z rachunku Funduszu kwoty wskazanej w decyzji Prezesa URE, 

wydanej na podstawie art. 28 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia …. o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, podmiotom, o 

którym mowa w art. 20 tej ustawy;”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) w art. 4 w 

ust. 1 w pkt 4 w lit. r kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje lit. s w brzmieniu: 

„s) związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).”. 

Art. 36. W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej (Dz. U. poz. …) w art. 14 ust. 7 pkt 2 wyraz „styczniu” zastępuje się wyrazem 

„lutym”. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 37. Obowiązek, o którym mowa w art. 21, wykonuje się w okresie od dnia 1 grudnia 

2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.  

Art. 38. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartości cen referencyjnych 

miesięcznych, o których mowa w art. 9 ust. 10, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 

października 2022 r. na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 68 ustawy 

zmienianej w art. 33 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 ustawy zmienianej w art. 33 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane na podstawie art. 68 ustawy 

zmienianej w art. 33 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 40. 1. Maksymalny łączny limit wydatków z Funduszu będący skutkiem finansowym 

ustawy wynosi 19 759 000 000 zł. 

2. Maksymalny limit wydatków z Funduszu będący skutkiem finansowym ustawy 

wynosi: 

1) w 2022 r. – 1 376 000 000 zł; 

2) w 2023 r. – 13 763 000 000 zł; 

3) w 2024 r. – 4 526 000 000 zł; 

4) w 2025 r. – 94 000 000 zł; 

5) w latach 2026–2032 – 0 zł. 

3. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 80% 

środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii informuje o tym fakcie 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów. 

4. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% środków, o których 

mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych rekompensat podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, 

aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat była równa maksymalnemu limitowi środków 

finansowych przeznaczanych na ich wypłatę. 

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego 

Obserwowany od kilku miesięcy wzrost cen energii elektrycznej, a w szczególności giełdowy 

wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest nałożeniem się szeregu 

niesprzyjających okoliczności, ale przede wszystkim inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę, która 

zachwiała bezpieczeństwem nie tylko samej Ukrainy, ale i całej Europy. Kryzys energetyczny 

pogłębiła dodatkowo inflacja, która dotyka wszystkie państwa i wpływa na ceny surowców 

energetycznych na rynkach światowych. Ponadto, wpływ na wzrost cen energii elektrycznej w 

szczególności mają działania spółki Gazprom oraz spekulacje na rynku unijnych uprawnień do 

emisji CO2. Konieczność zaprzestania importu węgla, ropy i produktów ropopochodnych z 

Rosji oraz zapowiadany przez Komisję Europejską zamiar całkowitego uniezależnienia się od 

importu gazu z tego kraju wpłynie na wzrost hurtowych cen energii elektrycznej w najbliższym 

czasie.  

Sytuację związaną ze wzrostem cen energii elektrycznej najbardziej odczuwają odbiorcy 

energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, którzy będą musieli mierzyć się z 

koniecznością zapłaty wysokich rachunków za energię. Należy zauważyć, że część odbiorców 

w gospodarstwach domowych to jednocześnie odbiorcy wrażliwi i ubodzy energetycznie, 

którzy są szczególnie narażeni na wzrost cen energii elektrycznej, co w tych gospodarstwach 

domowych spowoduje spadek możliwości regulowania rachunków i zagrożenie dla 

najsłabszych obywateli objawiające się wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej.  

Kolejną grupą odbiorców wrażliwą na wahania cen energii elektrycznej są szeroko rozumiane 

podmioty użyteczności publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie 

wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi 

(jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji 

społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi). Przedmiotowa grupa odbiorców w dużej mierze podlega organizacyjnie 

jednostkom samorządu terytorialnego. W tym miejscu warto nadmienić, że w przypadku sieci 

szpitali publicznych, podstawowym celem ich istnienia jest zagwarantowanie kompleksowości 

i ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych obywatelom. Jednostki zakwalifikowane do 

sieci mają obowiązek zapewnić całkowitą opiekę zdrowotną podczas pełnego cyklu leczenia. 

Równie ważne jest wsparcie działania placówek oświatowych funkcjonujących zgodnie 

konstytucyjną zasadą zapewnienia przez władze publiczne powszechnego i równego dostępu 

do edukacji. Również realizacja obowiązku władz publicznych w zakresie pomocy w 
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zabezpieczeniu egzystencji osób niepełnosprawnych oraz pomocy rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej i społecznej będzie wsparta przez poniższy projekt. 

Również sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie wrażliwy na wzrost 

kosztów zużycia energii elektrycznej. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają bowiem 

ograniczone warunki dostępu do środków inwestycyjnych niż przedsiębiorstwa o większym 

rozmiarze działalności, wyższe jest w tej grupie przedsiębiorstw również ryzyko utraty 

płynności finansowej. Z kolei ewentualna fala upadłości wśród mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które stanowią 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce, z udziałem w 

strukturze ogólnego zatrudnienia wynoszącego 56%, mogłaby przyczynić się do wzrostu 

bezrobocia, a także upadku małych rodzinnych biznesów prowadzonych często 

wielopokoleniowo jako tradycja rodzinna. 

W celu zminimalizowania podwyżek cen energii elektrycznej dla ww. grup odbiorców, a także 

zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego obywateli przez zagwarantowanie ciągłości 

dostaw energii elektrycznej do gospodarstw domowych, dla podmiotów realizujących zadania 

z zakresu użyteczności publicznej, jak również dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

istnieje konieczność wprowadzenia szczególnego rozwiązania osłonowego umożliwiającego 

podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane 

ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej w 2023 r. w zatwierdzanych taryfach dla 

obrotu energią elektryczną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz w świadczonych 

ofertach sprzedawców energii opartych na zasadach wynikających z postanowień umownych 

pomiędzy sprzedawcami a odbiorcami energii elektrycznej. 

Projektowana regulacja pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnego instrumentu 

zwiększającego bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, niektórych podmiotów 

świadczących usługi użyteczności publicznej oraz sektora mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw i zapewni im ceny energii elektrycznej na poziomie umożliwiającym opłacenie 

rachunków. Jednocześnie zaproponowany instrument został skonstruowany w taki sposób, aby 

zachęcać odbiorców do oszczędzania energii elektrycznej. Projekt ustawy ma na celu 

zapewnienie wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym 

zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw 

domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów cieplnych i hydroforni, 

oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów letniskowych w ogródkach działkowych 

– o ile nie jest w tych pomieszczeniach prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto, 

projektowana regulacja zapewni wsparcie podmiotom udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostkom organizacyjnym pomocy 
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społecznej, noclegowniom i ogrzewalniom, jednostkom organizacyjnym wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, podmiotom systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, 

żłobkom lub klubom dziecięcym, kościołom i innym związkom wyznaniowym, ochotniczym 

strażom pożarnym, placówkom zapewniającym całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinnym domom 

pomocy, centrom i klubom integracji społecznej, warsztatom terapii zajęciowej, spółdzielniom 

socjalnym i związkom zawodowym, placówkom kulturalnym i archiwalnym. Dodatkowo, 

przedmiotowa ustawa obejmie wsparciem jednostki samorządu terytorialnego oraz 

samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu m.in.: 

 dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz, 

 transportu zbiorowego, 

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 budownictwa mieszkaniowego, 

 edukacji publicznej, 

 kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu 

przeciwpowodziowego, 

 utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
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Wsparciem objęci będą też przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), 

Jednocześnie wysokie ceny energii, z którymi borykają się obecnie odbiorcy, generują znaczące 

(niewspółmierne) zyski finansowe dla niektórych wytwórców energii elektrycznej. Na rynku 

dnia następnego ceny energii elektrycznej zależą od zmiennego kosztu energii marginalnej, tj. 

ostatniej i najdroższej jednostki potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania. Biorąc pod 

uwagę rolę, jaką odgrywają ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego jako punkt 

odniesienia przy ustalaniu cen energii elektrycznej dla wszystkich pozostałych rynkowych ram 

czasowych, wzrost cen gazu i węgla na rynkach europejskich doprowadził do uzyskania 

nadmiarowego przychodów dla wytwórców o niższych kosztach marginalnych, 

wykorzystujących np. technologie OZE. Uzasadnionym jest zatem ograniczenie przychodów 

tychże wytwórców przy jednoczesnej redystrybucji uzyskanych środków do odbiorców 

końcowych. Ograniczenie przychodów będzie dotyczyć również przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną, ponieważ w ramach swojej 

działalności oni również mogą uzyskiwać nadmierne przychody. Wprowadzony w ten sposób 

mechanizm ograniczy negatywne efekty wysokich cen energii elektrycznej. Pośrednio może 

też wpłynąć na obniżenie cen energii elektrycznej lub przeciwdziałać jej wzrostowi. 

Dodatkowo, szok cenowy powstały na rynku gazu spowodował spadek opłacalności produkcji 

m.in. wody amoniakalnej, w konsekwencji czego zakłady azotowe podjęły decyzję o 

wstrzymaniu lub ograniczeniu jej produkcji. Zasadne jest zatem przyjęcie przepisów, które 

zapewnią bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego również w przypadku 

braku możliwości nabycia przez przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze centralnie 

dysponowane wody amoniakalnej. 

2. Aktualny stan prawny w dziedzinie, której dotyczy projekt ustawy 

W aktualnym stanie prawnym taryfa dla energii elektrycznej obowiązuje odbiorców z grupy 

taryfowej G, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy, przyłączonych do sieci 

operatorów dystrybucyjnych, na których te przedsiębiorstwa obrotu pełnią funkcję 

sprzedawców z urzędu. Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie ustalają taryfy i 

przedstawiają je Prezesowi URE do zatwierdzenia - odpowiednio do zakresu posiadanych 

koncesji (art. 47 ust 1 w związku z art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”). 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 17 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa jest to zbiór 

cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
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energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie 

określonym ustawą. 

Prezes URE zatwierdza taryfę albo odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia 

niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo 

energetyczne, a w szczególności w razie nieuzasadnionego zawyżenia prognoz. Taryfy 

powinny zapewniać pokrycie uzasadnionych kosztów działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, 

dystrybucji lub obrotu paliwami gazowymi i energią, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym 

poziomem cen i stawek opłat (art. 45 ustawy – Prawo energetyczne). Koszty te są definiowane 

jako koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane do 

kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z 

zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców (art. 3 pkt 

21 ustawy – Prawo energetyczne) oraz potrzebą uzasadnionego zwrotu z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność (art. 45 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne). Oprócz 

zasady pokrywania kosztów uzasadnionych, taryfa, aby mogła być zatwierdzona, musi spełniać 

inne wymagania określone w art. 44 ustawy – Prawo energetyczne, czyli być zgodna z zasadą 

„równoprawnego traktowania odbiorców” oraz prowadzić do „eliminowania subsydiowania 

skrośnego”.  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, analizując przedłożone taryfy dla przedsiębiorstw obrotu, 

decydując o ich zatwierdzeniu, sprawdza, aby ich poziom był uzasadniony i równoważył 

interesy odbiorców i sprzedawców energii, przy uwzględnieniu aktualnych warunków 

funkcjonowania rynku i sytuacji ekonomicznej sprzedawców.  

Przepisy ustawy - Prawo energetyczne w art. 49 określają zasady, na jakich Prezes URE może 

dokonać zwolnienia przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedkładania taryf do 

zatwierdzenia tj. jeżeli stwierdzi, że przedsiębiorstwo energetyczne działa w warunkach 

konkurencji, kierując się kryterium m.in. liczby uczestników i wielkością ich udziałów w rynku, 

przejrzystością struktury i zasad funkcjonowania rynku, istniejącymi barierami dostępu do 

rynku, równoprawnym traktowaniem uczestników rynku, dostępem do informacji rynkowej, 

skutecznością kontroli i zabezpieczeniami przed wykorzystywaniem pozycji ograniczającej 

konkurencję, dostępnością do wysoko wydajnych technologii.  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od 2008 roku w drodze decyzji administracyjnych zwolnił 
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z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przedsiębiorstwa obrotu w zakresie 

segmentów odbiorców przemysłowych i biznesowych (grupy A, B i C), natomiast utrzymał 

obowiązek przedkładania do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych (grupa G), 

niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy. 

W aktualnym stanie prawnym obowiązek przedkładania taryf dotyczy największych 

przedsiębiorstw energetycznych wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, wykonujących 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców grupy 

taryfowej G oraz przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby grupy taryfowej G, wchodzące w skład 

przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy Prawo 

energetyczne tzw. małych przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo. Wyjątek dotyczy dwóch 

przedsiębiorstw wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców grupy taryfowej G 

tj. E.ON oraz Tauron Sprzedaż GZE, które w wyniku orzeczeń sądowych aktualnie nie  

przedkładają taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE dla grupy taryfowej G. 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

wprowadziła nowy instrument wparcia dla odbiorców grupy taryfowej G, polegający na 

zastosowaniu w rozliczeniach z tymi odbiorcami w 2023 roku ceny energii co do zasady 

niezmienionej w stosunku do ceny energii elektrycznej stosowanej w obowiązujących na rok 

2022 taryfach sprzedawcy oraz operatora systemu dystrybucyjnego. Jednocześnie, w 

odniesieniu do ceny energii elektrycznej skalkulowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne 

na podstawie art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne i zatwierdzonej przez Prezesa URE na 

2023 r., przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji energią elektryczną zostaną objęte 

rekompensatami. Rekompensata będzie stanowiła różnicę pomiędzy zatwierdzoną ceną energii 

elektrycznej w taryfie na rok 2023 przez Prezesa URE a ceną zawartą w zatwierdzonej przez 

ten organ taryfie na rok 2022.  Jednocześnie, aby mechanizm w sposób istotny nie zakłócał 

sygnałów cenowych jako czynników kształtujących postawy u odbiorców mające na celu 

oszczędzanie energii elektrycznej oraz zwiększanie efektywności energetycznej, zdecydowano 

się na ustalenie limitu zużycia na poziomie 2 MWh. Przyjęty limit odnosi się do średniego 

zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i będzie podlegał mechanizmowi 

rekompensat, przysługującym uprawnionym przedsiębiorstwom obrotu oraz 

przedsiębiorstwom zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej. Zastosowano również 

dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną, rodzin 
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posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także osób niepełnosprawnych, dla których zwiększono 

limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej z 2 do 3 MWh albo 2,6 MWh, uwzględniając 

ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Odbiorca, po przekroczeniu 

zużycia w wysokości 2 MWh (odpowiednio 3 MWh albo 2,6 MWh dla ww. wyodrębnionych 

grup odbiorców), za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących 

w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców 

alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z postanowień umownych 

pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii. 

Ww. mechanizm rekompensat nie chroni jednak gospodarstw domowych przed drastycznym 

wzrostem cen energii w sytuacji przekroczenia przez nie limitów rocznego zużycia określonych 

w powołanej ustawie. Mechanizm rekompensat nie obejmuje również podmiotów realizujących 

zadania z zakresu użyteczności publicznej ani sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Projektowane rozwiązanie rozszerza zakres podmiotów, wobec których zastosowany będzie 

mechanizm łagodzący skutki wzrostów cen energii elektrycznej. Jednocześnie zwiększy 

ochronę wszystkich odbiorców z grupy taryfowej G przed drastycznym wzrostem cen energii 

elektrycznej w roku 2023, w przypadku przekroczenia przez gospodarstwa domowe limitów 

zużycia energii opisanych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z 

sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Celem ustawy jest zwiększenie ochrony gospodarstw domowych, wprowadzenie ochrony dla 

podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) przed drastycznym wzrostem rachunków za energię 

elektryczną poprzez wprowadzenie mechanizmu ceny energii elektrycznej „maksymalnej” do 

rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii. 

Jednocześnie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną zostaną objęte rekompensatami. 

Wysokość rekompensaty co do zasady będzie stanowiła iloczyn ilości energii elektrycznej 

zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną obliczaną na każdy miesiąc z 

projektowanego w ustawie 13-miesięcznego okresu wsparcia na podstawie danych z Raportów 

Miesięcznych publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A., a ceną maksymalną 

określoną w projektowanej ustawie. 

4. Opis najważniejszych rozwiązań projektu ustawy 

Zamrożone ceny energii elektrycznej i rekompensaty 

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych 
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podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w 

szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej oraz sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw, przed drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej 

zdecydował się na wprowadzenia mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach 

z tymi odbiorcami.  

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie 

od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z 

odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną na poziomie: 

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw 

-  693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. 

Ponadto uregulowano wszystkie przypadki związane z rozliczeniami z odbiorcami 

uprawnionymi oraz rekompensatami dla sprzedawców energii w szczególności: 

 obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (z wyjątkiem 

odbiorców w gospodarstwach domowych) ceny maksymalnej w okresie od dnia 1 

grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za całkowite zużycie energii elektrycznej w 

punkcie poboru energii.  

 w przypadku odbiorców użyteczności publicznej, w tym odbiorców podległych 

jednostkom samorządu terytorialnego oraz odbiorców z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, z którymi zawarto umowy po dniu 23 lutego 2022 r. wprowadza się 

obowiązek stosowania w rozliczeniach z tymi odbiorcami ceny maksymalnej również 

w okresie dostaw energii od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia wejścia w życie 

przedmiotowej regulacji, 

 obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi 

wymienionymi w projektowanej ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z 

zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej, 

 w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych ceny maksymalnej 

obowiązywać będą w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w 

odniesieniu do całego zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego 

odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 

2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, 
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 obowiązek stosowania upustu dla odbiorców z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w przypadku zużycia przez tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 

2022 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalnie 90% wolumenu z okresu od dnia 1 grudnia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wysokość upustu wynosić będzie 10% wartości 

rachunku za obrót energią elektryczną za okres od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 

r. z możliwością stosowania go w rozliczeniach ze sprzedawcą w roku 2024 i 2025.  

 wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem 

odpowiedzialnym za wypłatę rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. 

 obowiązek stosowania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami 

rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w 

danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną referencyjną miesięczną, a ceną maksymalną 

dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (w przypadku, gdy cena referencyjna 

miesięczna jest w danym miesiącu wyższa od ceny maksymalnej i jednocześnie niższa 

od ceny zawartej w umowie sprzedaży), 

 obowiązek stosowania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami 

rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w 

danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną wynikającą z zawartej umowy sprzedaży a 

ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej - w przypadku gdy 

cena wynikająca z umowy sprzedaży jest wyższa niż cena maksymalna i niższa niż cena 

referencyjna miesięczna, 

 w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych  – obowiązek stosowania 

przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami rekompensaty w 

wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i 

różnicy pomiędzy tzw. ceną odniesienia tj. ceną wynikającą z taryf zatwierdzonych 

przez Prezesa URE do stosowania na rok 2023, a ceną maksymalną dla każdego punktu 

poboru energii elektrycznej (w przypadku, gdy cena z taryfy jest wyższa od ceny 

maksymalnej). W przypadku braku zatwierdzonej taryfy przez przedsiębiorstwo obrotu 

energią elektryczną (braku ceny odniesienia) zastosowanie będą miały mechanizmy 

określone w ustawie z dnia 7 października 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją 

na rynku energii elektrycznej.  

Na Towarową Giełdę Energii nakłada się obowiązek publikacji wartości ceny referencyjnej 

w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca, obliczonej zgodnie ze wzorem: 
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CR= 80% * TGeBase + 20% * TGePeak + PMOZE_A + PMOZE¬_BIO + PMEF + M 

gdzie: 

CR – oznacza cenę referencyjną miesięczną [zł/MWh], 

C TGeBase – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGeBase dla 

danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę 

Energii S.A. [zł/MWh], 

C TGePeak – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGePeak dla 

danego miesiąca dostawy energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę 

Energii S.A [zł/MWh], 

PMOZE_A –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii 

wyznaczany jako iloczyn średnich ważonych wolumenem cen PMOZE_A [zł/MWh] z 

transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych w danym miesiącu publikowanych 

przez Towarową Giełdę Energii S.A. i minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy 

energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

2023 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1378 i 1383) zwanej dalej „ustawą o odnawialnych źródłach energii”, 

PMOZE_BIO - jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych 

wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/MWh] i minimalnej wielkości 

udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w 2023 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

60 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

PMEF – jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej 

wynikających z efektywności energetycznej wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty 

zastępczej [zł/toe], o której mowa w art. 11 w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), przekształconej do jednostki 

[zł/MWh] i określonego procentowo wymaganego minimalnego obowiązku dla danego 

roku dostawy określonego w tej ustawie, 

M - marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału, równa 3% sumy pozostałych 

składników. 
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Cena maksymalna za obrót energią elektryczną będzie przysługiwała odbiorcom uprawnionym 

w odniesieniu do ich zużycia w okresie 1.12.2022-31.12.2023. Wyjątkiem od tej reguły będzie 

zużycie wobec odbiorców w gospodarstwach domowych, w odniesieniu do których cena 

maksymalna obowiązywać będzie w okresie od 1.01.2023-31.12.2023 dla wolumenu powyżej 

limitu przyznanego im zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku 

w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.  

Sprzedawcy, którzy zobowiązali się do utrzymania niezmiennej ceny energii elektrycznej dla 

gospodarstw domowych przez cały albo część okresu od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 

2023 r. stosują cenę ustaloną w umowie (nie ma zastosowania cena maksymalna). 

Celem kwalifikacji odbiorcy jako odbiorcy uprawnionego w rozumieniu niniejszej ustawy (z 

wyjątkiem odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 

października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej), niezbędne 

będzie złożenie przez tego odbiorcę oświadczenia. Oświadczenie składane będzie podmiotom 

uprawnionym (przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu energią elektryczną). 

Wysokość rekompensat będzie obliczana przez sprzedawców energii. Będą one przysługiwały 

za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia rozpoczęcia stosowania przez podmiot uprawniony w 

rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi maksymalnych cen za obrót energią elektryczną. 

Celem zapewnienia płynności finansowej spółek obrotu, w projektowanej regulacji 

przewidziano możliwość wypłat zaliczek na poczet rekompensat za styczeń i luty 2023 r. 

Wprowadzono również w projektowanej regulacji zapisy rozliczenia rekompensat w przypadku 

umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, a dotyczących dostaw zarówno w 

okresie pomiędzy 24 lutego 2022 r., a wejściem w życie ustawy jak i po tym terminie. 

Projektowana regulacja zawiera również procedurę określającą termin, zakres i tryb składania 

wniosków o wypłatę rekompensaty oraz zasady ich weryfikacji przez Zarządcę Rozliczeń S.A. 

Ponadto, wskazano zasady składania przez sprzedawców do Zarządcy Rozliczeń S.A. 

wniosków o rozliczenie rekompensat. 

Rynek hurtowy i ograniczenie przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i 

przedsiębiorstw obrotu 

W zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie 

proponuje się wprowadzenie mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów 
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niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu (rozwiązanie zgodne z 

przyjętym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie 

interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. 

Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1)). 

 Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii 

elektrycznej: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię 

geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz biopłyny, z 

wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, 

paliwa gazowe, a także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną nakłada się obowiązek przekazania 

odpisu na Fundusz, będącego nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w 

ustawie sposobem obliczania. 

 Wyłączeni z powyższego obowiązku zostają wytwórcy wytwarzający w jednostce 

wytwórczej: o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, będącej 

projektem demonstracyjnym, będącej instalacją odnawialnego źródła energii, w 

odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

tej instalacji korzysta z: systemu wsparcia albo z systemu aukcyjnego,   

 Odpis na Fundusz, tj. kwota, będąca podstawą proponowanego mechanizmu, stanowi 

iloczyn sumy wolumenu sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu oraz dodatniej 

różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej w 

danym dniu oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii 

elektrycznej w danym dniu. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny, 

uwzględniający poszczególne technologie wytwarzania, zostanie ustalony w drodze 

Rozporządzenia Rady Ministrów.  

 Podmioty zobowiązane do przekazywania odpisu na Fundusz za dany miesiąc 

kalendarzowy przekazują je do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, które 

dotyczą umów sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, za które została 

zrealizowana płatność. Ponadto, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, przekazują 

do Zarządcy Rozliczeń, sprawozdanie potwierdzające powyższe kwoty, które ten 

następnie weryfikuje pod kątem braków formalnych lub błędów obliczeniowych. 

Wytwórcy oraz przedsiębiorstwa obrotu korygują ewentualne niezgodności, a w 

przypadku nieusunięcia tychże niezgodności lub negatywnej weryfikacji sprawozdania 
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Zarządca rozliczeń przekazuje informacje o ich wystąpieniu do Prezesa URE.  

 Prezes URE ma prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności informacji i oświadczeń 

złożonych w sprawozdaniach, zarówno z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy 

rozliczeń. W przypadku gdy Prezes URE stwierdzi niezgodność sprawozdania ze 

stanem faktycznym wydaje decyzje o obowiązku dopłaty przekazanej na rachunek 

Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, pomniejszenia odpis na Fundusz w miesiącu 

następującym lub przekazaniu kwoty z rachunku Funduszy na rzecz danego podmiotu 

składającego sprawozdanie.  

 Zarządca rozliczeń przekazuje do ministra właściwego do spraw energii w terminach 

do dnia 10 stycznia 2023 r., 10 kwietnia 2023 r. i 10 lipca 2023 r. informację o sumie 

kwot wpłat przekazanych na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, które zostały 

zrealizowane do końca miesiąca poprzedzający miesiąc przekazania.  

 Powyższe zmiany w zakresie wprowadzonego obowiązku przekazywania wpłat na 

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będą mieć zastosowanie dla okresu od 1 grudnia 2022 

do 31 czerwca 2023. 

Oczekiwanym efektem rozwiązania wprowadzanego na rynku hurtowym energii elektrycznej 

jest ograniczenie nadmiarowego przychodu wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw 

obrotu i redystrybucja uzyskanych z tego tytułu środków do odbiorców końcowych. 

Produkcja wody amoniakalnej 

W związku z szokiem cenowym na rynku gazu oraz będącą konsekwencją tego szoku decyzją 

zakładów azotowych w sprawie ograniczenia lub wstrzymania produkcji m.in. wody 

amoniakalnej konieczne jest przyjęcie przepisów, które zapewnią bezpieczne funkcjonowanie 

systemu elektroenergetycznego również w przypadku braku możliwości nabycia przez 

przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze centralnie dysponowane wody 

amoniakalnej. W tym celu proponuje się umożliwienie takim przedsiębiorstwom wystąpienie z 

wnioskiem do właściwego organu ochrony środowiska wydanie decyzji pozwalającej na 

eksploatację jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej będącej częścią instalacji do 

spalania paliw. Czasowe umożliwienie odstępstwa od stosowania rygorystycznych zasad w 

zakresie emisji tlenków azotów jest uzasadnione mając na uwadze kluczowe znaczenie 

jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. Jednocześnie, w celu ograniczenia czasowego możliwości stosowania 

przepisów, proponuje się by wydanie decyzji na podstawie wprowadzanych przepisów było 

ograniczone w czasie do dnia 31 grudnia 2023 r. 
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Źródła finansowania 

Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić będą z Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2538, z późn. zm.) zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz 

przedsiębiorstw obrotu w ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji. 

5. Wejście w życie   

Zgodnie z art. 41 projektu ustawy proponuje się, aby ustawa weszła w życie w dniu 

następującym po dniu ogłoszenia. 

Wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia, uzasadnione jest przede 

wszystkim potrzebą udzielenia natychmiastowego wsparcia odbiorcom energii elektrycznej, w 

zakresie możliwości uregulowania rachunków i gwarancji ciągłości dostaw energii 

elektrycznej. 

Termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i nie 

stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

 

6. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawców projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Art. 5 ust. 

3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w 

sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej 

dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125) dopuszcza możliwość tzw. 

interwencji publicznej, jeżeli służy to ogólnemu interesowi gospodarczemu, jest 

niedyskryminacyjne, proporcjonalne oraz została ona wprowadzona na przejrzystych zasad. 

Ponadto w związku z zaburzeniem łańcucha dostaw surowców energetycznych na potrzeby 

wytwarzania energii elektrycznej oraz związanej z tym konkurencji na rynku energii 

elektrycznej, spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę niezbędna stała się interwencja 

publiczna. Interwencja ta ma na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach 

domowych, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy, którzy znaleźli się w dużo bardziej 

niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tymi, dla których ceny są określone w taryfie 

zatwierdzonej przez Prezesa URE. Instrument ten ma charakter przejściowy i ma na celu 

ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej i przywrócenie na nim zasad 

konkurencji.  Stąd jest on w pełni uzasadniony na gruncie art. 5 ust. 6 dyrektywy Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad 

rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. 

UE L 158 z 14.06.2019, str. 125) przewidującego możliwość jego wprowadzenia. 

Ponadto wprowadzone regulacje są zgodne z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 

6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania 

problemu wysokich cen energii, którym wprowadzono tymczasowe rozszerzenie na MŚP 

interwencji publicznych w zakresie ustalania cen energii elektrycznej. Ponadto w 

rozporządzeniu zezwolono na tymczasową możliwość ustalania cen energii elektrycznej 

poniżej kosztów. 

7. Notyfikacja 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.  poz. 2039, 

z późn. zm.).   

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

8. Wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt ustawy nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

9. Konsultacje projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 

r. poz. 248), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

Na podstawie § 61 ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady 

Ministrów projekt skierowany jest bezpośrednio do rozpatrzenia przez Stały Komitet Radę 

Ministrów, z pominięciem etapu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i 

opiniowania.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obserwowany od kilku miesięcy wzrost cen energii elektrycznej, a w szczególności giełdowy wzrost cen energii 

elektrycznej w Polsce, spowodowany jest nałożeniem się szeregu niesprzyjających okoliczności, do których w pierwszej 

kolejności należy zaliczyć inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę, która zachwiała bezpieczeństwem nie tylko Ukrainy, ale i 

całej Europy. Ponadto wpływ na wzrost cen energii elektrycznej mają w szczególności działania rosyjskiej spółki 

Gazprom oraz spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2. Konieczność zaprzestania importu węgla, ropy i 

produktów ropopochodnych z Rosji oraz zapowiadany przez Komisję Europejską zamiar całkowitego uniezależnienia 

się od importu gazu z tego kraju wpłynie na wzrost hurtowych cen energii elektrycznej w najbliższym czasie. Wysokie 

ceny energii elektrycznej najbardziej odczuwają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w 

szczególności odbiorcy wrażliwi oraz osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. 

Kolejną grupą odbiorców wrażliwą na wahania cen energii elektrycznej są szeroko rozumiane podmioty użyteczności 

publicznej, do której należą placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko 

rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi (jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki 

opieki nad osobami niepełnosprawnymi), ochotnicze straże pożarne, placówki kulturalne, archiwa, kościoły i związki 

wyznaniowe, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, związki zawodowe, baseny i aquaparki. Przedmiotowa 

grupa odbiorców w dużej mierze podlega organizacyjnie jednostkom samorządu terytorialnego. Również sektor mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie wrażliwy na wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej. Mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa mają bowiem ograniczone warunki dostępu do środków inwestycyjnych niż 

przedsiębiorstwa o większym rozmiarze działalności, wyższe jest w tej grupie przedsiębiorstw również ryzyko utraty 

płynności finansowej.  

Wysoki wzrost cen energii wpływa na obniżenie zdolności regulowania rachunków oraz naraża odbiorców na 

wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. W tym miejscu warto nadmienić, że w przypadku sieci szpitali publicznych, 

podstawowym celem ich istnienia jest zagwarantowanie  jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych obywatelom. 

Analogicznie, projekt wspiera placówki oświatowe i powszechny i równy dostęp do edukacji. Również realizacja 

obowiązku władz publicznych w zakresie pomocy w zabezpieczeniu egzystencji osób niepełnosprawnych oraz pomocy 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej będzie zagrożona w przypadku problemów 

finansowych placówek odpowiedzialnych za te obszary życia społecznego. Z kolei, ewentualne problemy wśród mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw w Polsce, z 56% udziałem w 

strukturze ogólnego zatrudnienia, przyczynią się do  wzrostu bezrobocia.  

W celu zminimalizowania ryzyka podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz prawidłowego 

funkcjonowania ww. podmiotów wrażliwych i tym samym zagwarantowania konstytucyjnych praw obywateli w 

zakresie ochrony zdrowia, dostępu do edukacji, wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych przez zapewnienie 

ciągłości dostaw energii elektrycznej, proponuje się rozwiązania osłonowe umożliwiające podejmowanie działań 

łagodzących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej w 2023 

r.  

Jednocześnie wysokie ceny energii, z którymi borykają się obecnie odbiorcy, generują w wybranych sytaucjach zyski 

finansowe dla niektórych wytwórców energii elektrycznej. Na rynku dnia następnego ceny energii elektrycznej zależą 
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od zmiennego kosztu energii marginalnej, tj. ostatniej i najdroższej jednostki potrzebnej do zaspokojenia 

zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego jako punkt 

odniesienia przy ustalaniu cen energii elektrycznej dla wszystkich pozostałych rynkowych ram czasowych, wzrost cen 

gazu i węgla na rynkach europejskich doprowadził do uzyskania nadmiarowego przychodów dla wytwórców o niższych 

kosztach marginalnych, wykorzystujących np. technologie OZE. Uzasadnionym jest zatem ograniczenie przychodów 

tychże wytwórców przy jednoczesnej redystrybucji uzyskanych środków do odbiorców końcowych. Ograniczenie 

przychodów będzie dotyczyć również przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną, 

ponieważ w ramach swojej działalności oni również mogą uzyskiwać nadmierne przychody. Wprowadzony w ten 

sposób mechanizm ograniczy negatywne efekty wysokich cen energii elektrycznej. Pośrednio może też wpłynąć na 

obniżenie cen energii elektrycznej lub przeciwdziałać jej wzrostowi. 

Dodatkowo, szok cenowy powstały na rynku gazu spowodował spadek opłacalności produkcji m.in. wody amoniakalnej, 

w konsekwencji czego zakłady azotowe podjęły decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu jej produkcji. Zasadne jest 

zatem przyjęcie przepisów, które zapewnią bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego również w 

przypadku braku możliwości nabycia przez przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 

wody amoniakalnej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowana regulacja pozwoli na uruchomienie skutecznych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo 

energetyczne gospodarstw domowych, w szczególności obywateli w największym stopniu narażonych na ubóstwo 

energetyczne. Zwiększy również bezpieczeństwo funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także 

niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu 

polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej. 

Instrumenty zastosowane wobec ww. grup odbiorców powinny zapewnić tym grupom ceny energii elektrycznej na 

poziomie umożliwiającym uregulowanie rachunków i gwarancję ciągłości dostaw, jak również ekonomikę prowadzonej 

działalności. 

Projekt ustawy ma na celu zapewnienie wsparcia dla odbiorców uprawnionych tj. dla gospodarstw domowych, jak i 

przedsiębiorców będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Wsparcie obejmie też 

odbiorców energii elektrycznej będących: placówkami opieki zdrowotnej, oświatowymi, systemu szkolnictwa wyższego i 

nauki, podmiotami prowadzącymi żłobki i kluby dziecięce, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegowniami i ogrzewalniami, placówkami zapewniającymi całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinnymi domami pomocy, centrami 

i klubami integracji społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, spółdzielniami socjalnymi, kościołami lub innymi 

związkami wyznaniowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, placówkami kulturalnymi i archiwami, organizacjami 

pozarządowymi, związkami zawodowymi, basenami i aquaparkami. Wsparcie będzie dotyczyło również ww. podmiotów 

będących jednocześnie formami organizacyjnymi tworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Wsparcie będzie polegało na złagodzeniu rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej ww. podmiotów wynikających 

w szczególności ze wzrostu cen zakupu energii na rynku hurtowym, co przekłada się na wysokość cen w zawieranych 

przez te podmioty kontraktach ze sprzedawcami na sprzedaż energii elektrycznej. W tym miejscu należy podnieść, iż 

odbiorcy wrażliwi świadczący usługi użyteczności publicznej oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw – w 

odróżnieniu od odbiorców w gospodarstwach domowych – nie podlegają ochronie taryfowej. Są zatem rozliczani według 

ceny wolnorynkowej, obowiązującej z postanowień umownych pomiędzy nimi, a ich sprzedawcami energii. Odbiorcy z 

grupy użyteczności publicznej oraz niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa zakupują energię elektryczną  w ramach 

postępowań przetargowych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Kontrakty na zakup 

energii zawierane są na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku objętego dostawą energii i często obejmują dłuższy okres 

(2 lub 3 letni). W związku z tym np. ceny energii dla niektórych podmiotów z dostawą na rok 2023 zawierane mogły być 

w roku 2020 z uwzględnieniem ówczesnych realiów i prognoz, znacznie odbiegających od późniejszych faktycznych cen 

rynkowych. Skutkiem tego ceny energii dla poszczególnych podmiotów w kontraktach na rok 2023 mogą różnić się między 

sobą nawet o kilkaset zł/MWh. 

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii 

elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną 

nie wyższe niż tzw. cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh (lub 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w 

gospodarstwach domowych), w szczególności: 

 obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach 

domowych) cen nie wyższych niż cena maksymalna w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 

r. za całkowite zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii.  

 w przypadku odbiorców wrażliwych z realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym odbiorców 

podległym jednostkom samorządu terytorialnego oraz odbiorców z sektora mikro- małych i średnich 

przedsiębiorstw, z którymi zawarto umowy po dniu 23 lutego 2022 r. wprowadza się obowiązek stosowania w 

rozliczeniach z tymi odbiorcami cen maksymalnych również w okresie dostaw energii od dnia 24 lutego 2022 r. 

do dnia wejścia w życie przedmiotowej regulacji, 
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 obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w 

projektowanej ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny 

maksymalnej, 

 w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych ceny nie wyższe niż cena maksymalna obowiązywać będą 

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do całego zużycia energii elektrycznej 

powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 

r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z 

sytuacją na rynku energii elektrycznej, 

 obowiązek stosowania upustu dla odbiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w przypadku zużycia 

przez tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. maksymalnie 90% wolumenu z okresu 

od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wysokość upustu wynosić będzie 10% wartości rachunku za 

obrót energią elektryczną za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania go w 

rozliczeniach ze sprzedawcą w  2024 i 2025 r..  

 wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę 

rekompensat będzie Zarządca Rozliczeń S.A. 

 w odniesieniu do odbiorców w gospodarstwach domowych - obowiązek stosowania przez Zarządcę Rozliczeń 

S.A. w rozliczeniach ze sprzedawcami rekompensaty w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej 

zużytej w danym miesiącu i różnicy pomiędzy ceną wynikającą z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE do 

stosowania na rok 2023, a ceną maksymalną dla każdego punktu poboru energii elektrycznej (w przypadku, gdy 

cena z taryfy jest wyższa od ceny maksymalnej), a w przypadku braku zatwierdzonej taryfy, rozwiązań w tym 

zakresie określonych w ustawie z dnia 7 października 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.  

 obowiązek publikacji przez Towarową Giełdę Energii S.A. wartości ceny referencyjnej w terminie 5 dni po 

zakończeniu miesiąca, obliczonej zgodnie ze wzorem: 

CR= 80% * TGeBase + 20% * TGePeak + PMOZE_A + PMOZE¬_BIO + PMEF + M 

gdzie: 

CR – oznacza cenę referencyjną miesięczną [zł/MWh], 

C TGeBase – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGeBase dla danego miesiąca dostawy 

energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. [zł/MWh], 

C TGePeak – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów TGePeak dla danego miesiąca dostawy 

energii elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A [zł/MWh], 

PMOZE_A –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii wyznaczany jako iloczyn średnich ważonych wolumenem 

cen PMOZE_A [zł/MWh] z transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych w danym miesiącu publikowanych 

przez Towarową Giełdę Energii S.A. i minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej 

wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w 2023 r. określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) zwanej dalej 

„ustawą o odnawialnych źródłach energii”, 

PMOZE_BIO –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie 

energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/MWh] i 

minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. 

określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

PMEF – jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw efektywności energetycznej wynikających z 

efektywności energetycznej wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/toe], o której mowa w art. 11 w 

ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), przekształconej do 

jednostki [zł/MWh] i określonego procentowo wymaganego minimalnego obowiązku dla danego roku dostawy 

określonego w tej ustawie, 

M - marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału, równa 3% sumy pozostałych składników 

 

Cena maksymalna za obrót energią elektryczną będzie przysługiwała odbiorcom uprawnionym w odniesieniu do ich 

zużycia w okresie 1.12.2022-31.12.2023. Wyjątkiem od tej reguły będzie zużycie wobec odbiorców w gospodarstwach 

domowych, w odniesieniu do których cena maksymalna obowiązywać będzie w okresie od 1.01.2023-31.12.2023 dla 

wolumenu powyżej limitu przyznanego im zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej. Jednocześnie, aby mechanizm w sposób istotny nie zakłócał sygnałów cenowych jako czynników 

kształtujących postawy u odbiorców mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej oraz zwiększanie efektywności 

energetycznej, zdecydowano się na ustalenie iż mechanizmowi ceny maksymalnej będzie podlegał wolumen nie większy 
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niż 90% wolumenu średniego zużycia energii elektrycznej tych odbiorców dla 13 miesięcy z okresu od dnia 1 grudnia 2017 

r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (z wyłączeniem zużycia energii przez gospodarstwa domowe). 

Celem kwalifikacji odbiorcy jako odbiorcy uprawnionego w rozumieniu niniejszej ustawy (z wyjątkiem odbiorców 

uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej), niezbędne 

będzie złożenie przez tego odbiorcę oświadczenia. Oświadczenie składane będzie podmiotom uprawnionym 

(przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną). 

Wysokość rekompensat będzie obliczana przez sprzedawców energii. Będą one przysługiwały za każdy miesiąc 

kalendarzowy od dnia rozpoczęcia stosowania przez podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi 

maksymalnych cen za obrót energią elektryczną. Celem zapewnienia płynności finansowej spółek obrotu, w projektowanej 

regulacji przewidziano możliwość wypłat zaliczek na poczet rekompensat za styczeń i luty 2023 r.  

Wprowadzono również w projektowanej regulacji zapisy rozliczenia rekompensat w przypadku umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, a dotyczących dostaw zarówno w okresie pomiędzy 24 lutego 2022 r., a wejściem w życie 

ustawy jak i po tym terminie. 

Projektowana regulacja zawiera również procedurę określającą termin, zakres i tryb składania wniosków o wypłatę 

rekompensaty oraz zasady ich weryfikacji przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Ponadto, wskazano zasady składania przez 

sprzedawców do Zarządcy Rozliczeń S.A. wniosków o rozliczenie rekompensat. 

W zakresie ingerencji na rynku hurtowym energii elektrycznej, w projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie 

mechanizmu polegającego na ograniczeniu przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw 

obrotu (rozwiązanie to jest spójne z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie 

interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, 

str. 1)). 

 Dla wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej: energię wiatru, 

energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, biogaz, biogaz rolniczy oraz 

biopłyny, z wyjątkiem biometanu, odpady, węgiel brunatny, paliwa ciekłe, węgiel kamienny, paliwa gazowe, a 

także dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną nakłada się obowiązek przekazania odpisu na Fundusz, będącego nadmiarowym przychodem, 

zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania. 

 Wyłączeni z powyższego obowiązku zostają wytwórcy wytwarzający w jednostce wytwórczej: o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, będącej projektem demonstracyjnym, będącej instalacją 

odnawialnego źródła energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w tej instalacji korzysta z: systemu wsparcia albo z systemu aukcyjnego. 

 Odpis na Fundusz, tj. kwota będąca podstawą proponowanego mechanizmu, stanowi iloczyn sumy wolumenu 

sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny 

rynkowej sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny 

sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny, uwzględniający 

poszczególne technologie wytwarzania, zostanie ustalony w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów.  

 Podmioty zobowiązane do przekazywania odpisu na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy przekazują je do 

Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, 

w zakresie tych kwot, które dotyczą umów sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, za które została 

zrealizowana płatność. Ponadto, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, przekazują do Zarządcy Rozliczeń, 

sprawozdanie potwierdzające powyższe kwoty, które ten następnie weryfikuje pod kątem braków formalnych 

lub błędów obliczeniowych. Wytwórcy oraz przedsiębiorstwa obrotu korygują ewentualne niezgodności, a w 

przypadku nieusunięcia tychże niezgodności lub negatywnej weryfikacji sprawozdania Zarządca rozliczeń 

przekazuje informacje o ich wystąpieniu do Prezesa URE.  

 Prezes URE ma prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w 

sprawozdaniach, zarówno z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń. W przypadku gdy Prezes 

URE stwierdzi niezgodność sprawozdania ze stanem faktycznym wydaje decyzje o obowiązku dopłaty 

przekazanej na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, pomniejszenia odpis na Fundusz w miesiącu 

następującym lub przekazaniu nadpłaconej kwoty z rachunku Funduszy na rzecz danego podmiotu składającego 

sprawozdanie.  
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 Zarządca rozliczeń przekazuje do ministra właściwego do spraw energii w terminach do dnia 10 stycznia 2023 

r., 10 kwietnia 2023 r. i 10 lipca 2023 r. informację o sumie kwot wpłat przekazanych na rachunek Funduszu 

Wypłaty Różnicy Ceny, które zostały zrealizowane do końca miesiąca poprzedzający miesiąc przekazania.  

 Powyższe zmiany w zakresie wprowadzonego obowiązku przekazywania wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy 

Ceny będą mieć zastosowanie dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 czerwca 2023. 

Oczekiwanym efektem rozwiązania wprowadzanego na rynku hurtowym energii elektrycznej jest ograniczenie 

nadmiarowego przychodu wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu i redystrybucja uzyskanych z tego 

tytułu środków do odbiorców końcowych. 

W związku z szokiem cenowym na rynku gazu oraz będącą konsekwencją tego szoku decyzją zakładów azotowych w 

sprawie ograniczenia lub wstrzymania produkcji m.in. wody amoniakalnej konieczne jest przyjęcie przepisów, które 

zapewnią bezpieczne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego również w przypadku braku możliwości nabycia 

przez przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze centralnie dysponowane wody amoniakalnej. W tym celu 

proponuje się umożliwienie takim przedsiębiorstwom wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu ochrony środowiska 

wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację jednostki wytwórczej centralnie dysponowanej będącej częścią instalacji do 

spalania paliw. Czasowe umożliwienie odstępstwa od stosowania rygorystycznych zasad w zakresie emisji tlenków azotów 

jest uzasadnione mając na uwadze kluczowe znaczenie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych dla zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jednocześnie, w celu ograniczenia czasowego możliwości stosowania 

przepisów, proponuje się by wydanie decyzji na podstawie wprowadzanych przepisów było ograniczone w czasie do dnia 

31 grudnia 2023 r. 

Regulacje są zgodne z rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji 

w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, którym wprowadzono tymczasowe 

rozszerzenie na MŚP interwencji publicznych w zakresie ustalania cen energii elektrycznej. Ponadto w rozporządzeniu 

zezwolono na tymczasową możliwość ustalania cen energii elektrycznej poniżej kosztów. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W zakresie rozwiązania dla rynku detalicznego: 

Belgia: 

1. Rozszerzenie taryfy socjalnej na energię wprowadzonej podczas pandemii(z 424 do 880 tys. rodzin, czyli 

około 16% wszystkich belgijskich gospodarstw domowych) będzie kosztować państwo 600 mln euro w okresie 

styczeń-wrzesień 2022 r. ; 

2. Utworzono Fundusz na rzecz Gazu i Energii Elektrycznej o wartości 16 mln euro, aby wesprzeć 

gospodarstwa domowe w potrzebie, które nie kwalifikują się do otrzymania taryfy socjalnej. 

3. Niektóre podatki, takie jak federalna składka na gaz i energię elektryczną oraz certyfikaty zielonej energii, są 

zastępowane akcyzą, która może być łatwo dostosowana przez rząd w celu zrekompensowania wahań cen 

energii.  

4. Obniżenie podatku VAT na energię elektryczną z 21% do 6% do końca września 

5. Rząd zakazał jednostronnych zmian w umowach energetycznych, dzięki którym dostawcy energii mogliby 

samodzielnie podwyższać fakturę zaliczkową odbiorców również w umowach o stałej cenie. 

6. Od października 2021 r. najbardziej wrażliwi obywatele mogą korzystać z czeku energetycznego w wysokości 

80 euro, który zostanie potrącany z ich rachunku. Budżet wyniesie 72 mln euro. 

7. Rozszerzenie taryfy socjalnej na energię wprowadzonej podczas pandemii(z 424 do 880 tys. rodzin, czyli 

około 16% wszystkich belgijskich gospodarstw domowych) będzie kosztować państwo 600 mln euro w okresie 

styczeń-wrzesień 2022 r. ; 

8. Zmniejszenie popytu na energię m.in. poprzez oszczędne zużycie energii w budynkach rządowych. 

9. Przedsiębiorstwa otrzymają pomoc dzięki zastosowaniu tymczasowych ram kryzysowych określonych przez 

Komisję Europejską. Jest to skierowane do branż, w których największy wpływ mają rosnące ceny energii. 

10. Działania przeciwko nadzwyczajnym zyskom firm energetycznych. Federalne publiczne służby gospodarki i 

finansów będą odpowiedzialne za ustalenie, gdzie generowane są te nadmierne zyski i jakie środki można 

podjąć, czy to fiskalne, prawne, czy podatkowe. 

 

Bułgaria: 

1. rząd ogłosił wprowadzenie instrumentu rekompensaty dla firm 55 euro/MWh przez dwa miesiące. 225 mln euro 

wymagane na dotacje pochodziło z nieoczekiwanego podatku od zysków z elektrowni jądrowej Kozłoduj. 

2. Bułgarski rząd pokryje 80% cen energii elektrycznej powyżej 102 euro za MWh dla biznesu 

3. Program rekompensat dla przedsiębiorstw z tytułu ceny energii elektrycznej, począwszy od 1 lipca do 30 

września. Dla użytkowników końcowych zostanie wprowadzony pułap 128 euro 
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Chorwacja: 

1. Rząd ogłosił dekret zawierający wieloczęściowy pakiet pomocy dla konsumentów i przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej (HEP). Pakiet ten kosztowałby łącznie 2,79 mld euro. Z tego 797 mln euro zostanie 

przeznaczone na HEP. Ma to na celu wsparcie firmy użyteczności publicznej w czasie kryzysu, gdy koszty 

prowadzenia działalności gwałtownie wzrosły. 

 

Czechy: 

1. Rząd przeznaczy 2,7 mld euro na pomoc firmom (1,6 mld euro) i gospodarstwom domowym (1,1 mld euro) w 

rachunkach za energię w sezonie grzewczym. Mechanizm przekazywania tych środków konsumentom będzie 

polegał na uiszczeniu przez państwo pełnej dopłaty do OZE od października do grudnia 2023 r. 

 

Estonia: 

1. Zniesienie opłat za dystrybucję energii elektrycznej dla przedsiębiorstw 

2. Rozważana jest propozycja pozwolenia dużym firmom energetycznym na zawieszenie działalności na krótki 

okres czasu  

 

Francja: 

1. bony energetyczne w wysokości 100 euro. dla wszystkich zarabiających mniej niż 2 000 euro miesięcznie 

netto – około 38 mln osób) do końca 2022 r 

2. Od lutego 2022 r. do stycznia 2023 r. rząd obniżył podatek od energii elektrycznej z 22,50 euro/MWh do 0,50 

euro dla przedsiębiorstw. 

3. Dla małych przedsiębiorstw ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej do 15% 

 

Niemcy: 

1. obniżenie dopłaty Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – opłaty od ceny energii elektrycznej – z 6,5 do 3,72 

centów od ceny hurtowej za kWh energii elektrycznej. Środek, kosztujący 3,3 mld euro, wszedł w życie 1 

stycznia 2022 r. i będzie finansowany z budżetu federalnego i wyższych cen CO2. Pod koniec kwietnia 2022 

roku uchwalono ustawę całkowicie znoszącą dopłatę EEG od lipca tego roku 

2. pakiet jednorazowych dotacji w wysokości 130 mln euro dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, 

które będą wypłacane latem, gdy gospodarstwa domowe otrzymają rachunki od dostawców energii 

3. Niemieccy pracownicy i rodziny otrzymają dodatkową gotówkę, tańszą benzynę i tańsze bilety komunikacji 

miejskiej, aby pomóc im w walce z rosnącymi kosztami energii elektrycznej i ogrzewania.  

4. Pracownicy, którzy płacą podatek dochodowy, otrzymają jednorazowy dodatek energetyczny w wysokości 300 

euro jako dodatek do pensji. Jest to uzupełnienie ogłoszonego w lutym pakietu środków o wartości około 13 

mld euro, w tym zniesienia dopłat do rachunków za energię elektryczną w celu wsparcia zielonej energii. 

5. zapowiedź utworzenia parasola finansowego w wysokości do 200 mld euro służącego interwencji na rynku 

energii w tym zamrożenia cen gazu i prądu. Beneficjentami mają być wszyscy odbiorcy końcowi, czyli zarówno 

gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Fundusz pokrycia kosztów interwencji jest zaplanowany na 

okres dwóch lat, czyli do wiosny 2024 r. Rząd nie zamierza tworzyć nowego instrumentu prawnego do 

zarządzania środkami, lecz wykorzystać Fundusz Stabilizacji Gospodarczej (Wirtschaftsstabilisierungsfond, 

WSF), z którego finansowano dotąd walkę ze skutkami pandemii. 

6. Niemcy planują wydać 68 mld euro na udzielanie gwarancji kredytowych upadającym firmom energetycznym 

zakłóconym przez rosyjskie cięcia dostaw 

 

Włochy: 

1. 19 marca 2022 r. Włochy zatwierdziły pakiet o wartości 4,4 mld euro, aby zwiększyć premię socjalną do 5,2 

mln gospodarstw domowych (które będą płacić za energię elektryczną i gaz po cenach z lata 2021 r.). Został 

rozszerzony w kwietniu – przysługuje wszystkim gospodarstwom o niskich dochodach 

2. Umożliwienie obywatelom płacenia rachunków za energię w ratach 

3. Opłaty systemowe na rachunkach za energię elektryczną dla małych przedsiębiorstw będą utrzymywane 

na poziomie zerowym przez całe lato. 

4. Zwiększona ulga podatkowa dla przedsiębiorstw, wzmocniona zarówno pod względem procentu rabatu, jak i 

liczby firm kwalifikujących się do włączenia małych firm, barów i restauracji (na najbliższe trzy miesiące). 

Przedsiębiorcom posiadającym liczniki energii elektrycznej o mocy dyspozycyjnej 4,5 kW lub większej 

przysługuje ulga podatkowa w wysokości 30 proc. wydatków poniesionych na zakup komponentu 

energetycznego. 
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Luksemburg: 

1. 1 stycznia 2022 r. rząd zwiększył dodatek na koszty utrzymania o 200 euro, aby lepiej chronić wrażliwe 

gospodarstwa domowe przed rosnącymi cenami energii. 

2. Wprowadzono jednorazową premię energetyczną z pułapem 400 euro dla gospodarstw domowych o niskich 

dochodach. Świadczenie trafiło do gospodarstw domowych otrzymujących zasiłek na pokrycie kosztów 

utrzymania (COLA) oraz gospodarstw domowych, których dochód jest do 25% wyższy niż dochód osób 

uprawnionych do COLA. 

3. Ceny energii elektrycznej zostały ustabilizowane poprzez zwiększenie wkładu państwa w mechanizm 

rekompensat za energię odnawialną. 

 

Portugalia: 

1. zniżki w drodze taryfy socjalnej na dostawy energii elektrycznej, Dyskonto w wysokości 33,8% dotyczy 

wszystkich, niezależnie od tego, czy są na rynku regulowanym czy zliberalizowanym.  

2. Osoby wymagające szczególnego traktowania są również zwolnione z dwóch z trzech dodatkowych opłat i 

podatków nakładanych na rachunki za energię elektryczną 

 

Hiszpania: 

1. Hiszpania obniżyła kilka podatków, by zmniejszyć rachunki konsumentów - do końca czerwca 2022 roku. 

2. Hiszpania zapowiedziała 16 mld euro pomocy bezpośredniej i kredytów preferencyjnych, by pomóc firmom 

i gospodarstwom domowym w walce z wysokimi cenami energii. 

3. obniżono stawkę akcyzy na energię elektryczną z 5,11% do 0,5% do końca 2021 r., 

4. 8 czerwca Komisja Europejska zatwierdziła dotację dla Hiszpanii w wysokości 6,3 mld euro na obniżenie 

hurtowych cen energii elektrycznej do końca maja 2023 r.  

 

Holandia 

1. Rząd obniżył podatek energetyczny dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do 2022 r. Będzie to 

kosztować 2,7 mld euro na odszkodowania dla gospodarstw domowych i 0,5 mld euro na odszkodowania dla 

firm 

2. rząd ogłosił limit cenowy energii elektrycznej począwszy od stycznia 2023 r., ograniczając cenę energii 

elektrycznej do średniej ceny ze stycznia 2022 r. dla średniego poziomu zużycia. 

W zakresie rozwiązania dla rynku hurtowego: 

Mechanizm ograniczenia przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej jest obecnie wdrażany w państwach 

europejskich zgodnie z przyjętym rozporządzeniu Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie 

interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.  

Niektóre państwa członkowskie wprowadziły wcześniej podobne rozwiązania, ale w ograniczonym zakresie, tj. na 

wybranych rynkach. Grecja w dniu XX wprowadziła mechanizm ograniczający przychody wytwórców na rynku dnia 

następnego, ustanawiając limit przychodów wytwórców na podstawie technologii wytwarzania.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Odbiorcy energii 

elektrycznej w 

gospodarstwach 

domowych oraz pozostały 

zakres odbiorców z grupy 

taryfowej G 

16,8 mln Biuletyn Informacji Publicznej 

Urzędu Regulacji Energetyki 

Odbiorcy energii 

elektrycznej w 

gospodarstwach 

domowych zostaną objęci 

realną ochroną przed 

nadmiernymi podwyżkami 

cen energii elektrycznej w 

2023 r. 

Podmioty świadczące 

usługi użyteczności 

publicznej 

15 tys.  Podmioty świadczące 

usługi użyteczności 

publicznej zostaną objęte 

realną ochroną przed 

nadmiernymi podwyżkami 

cen energii elektrycznej w 

2023 r. 
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Jednostki samorządu 

terytorialnego 

ok. 2500 Informacje statystyczne Jednostki samorządu 

terytorialnego zostaną 

objęte realną ochroną 

przed nadmiernymi 

podwyżkami cen energii 

elektrycznej w 2023 r. 

Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

2,2 mln Urząd Regulacji Energetyki  Podmioty mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa 

zostaną objęte realną 

ochroną przed 

nadmiernymi podwyżkami 

cen energii elektrycznej w 

2023 r. 

 Przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące 

się obrotem energią 

elektryczną do odbiorców 

końcowych 

Ok. 141 Biuletyn Informacji Publicznej 

Urzędu Regulacji Energetyki 

Neutralne. 

Spółkom obrotu zostanie 

udzielona rekompensata w 

zamian za nałożenie limitu 

na ceny i stawki opłat za 

energię elektryczną. 

Zarządca Rozliczeń S.A.  1 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o 

zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w 

związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży 

mocy i energii elektrycznej 

Neutralne. 

Zarządca Rozliczeń S.A. 

zostanie zobowiązany do 

wypłacania rekompensat 

spółkom obrotu. 

Jednocześnie koszty 

nowego obowiązku Spółki 

zostaną pokryte, zgodnie z 

zasadami przedmiotowej 

ustawy. 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące 

się obrotem energią 

elektryczną 

407 (dane na koniec 

2021) 

Ustawa Prawo energetyczne, dane 

za URE 

Nadmiarowe przychody 

zostaną ograniczone dzięki 

mechanizmowi dla rynku 

hurtowego 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne 

Realizacja obowiązków 

kontrolnych w ramach 

obecnego zakresu 

kompetencji 

Towarowa Giełda Energii 

oraz Nominowani 

Operatorzy Rynku 

Energii 

3 Ustawy o giełdach towarowych, na 

podstawie zawiadomienia 

złożonego w dniu 19 kwietnia 

2010 r. na podstawie art. 68a ust. 

14 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz 

Rozporządzenie UE 2019/943 

Realizacja obowiązków 

prowadzenia obrotu 

energią elektryczną w 

ramach obecnego zakresu 

kompetencji 

Izba Rozliczeniowa Giełd 

Towarowych S.A. 

1 Zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF) z dnia 19 

kwietnia 2010 roku wydane na 

podstawie Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, na 

podstawie  

Realizacja obowiązków 

prowadzenia rozliczeń dla 

obrotu energią elektryczną 

w ramach obecnego 

zakresu kompetencji 

wytwórcy, których 

dotyczy § 21a ust. 3 pkt 3 

rozporządzenia w 

brzmieniu nadanym 

zgodnie z projektem 

[liczba jednostek 

wytwórczych; liczba 

uczestników rynku 

bilansującego] 

1704 (dane na koniec 

2021) 

Ustawa Prawo energetyczne, dane 

za URE 

Nadmiarowe przychody 

zostaną ograniczone dzięki 

mechanizmowi dla rynku 

hurtowego 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności 

lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  

Na podstawie § 61 ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 poz. 1006) 
projekt należy skierować bezpośrednio do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, w trybie odrębnym. 

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest uwarunkowane koniecznością 

niezwłocznego wdrożenia instrumentów osłonowych zawartych w projekcie w związku z postępującym wzrostem cen i 

dynamiczną sytuacją na rynku energii. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia 

projektu. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST                    

pozostałe jednostki (oddzielnie) 1 376 13 763 4 526 94        19 759 

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu pochodzić będą z Funduszu Wypłaty 

Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, z późn. zm.) 

zasilanego z kolei środkami z wpłat wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw obrotu w 

ramach tzw. kwot wpłaty, o których mowa w projektowanej regulacji. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Do wyliczenia ceny referencyjnej miesięcznej wg wzoru CR= 80% * TGeBase + 20% * TGePeak 

+ PMOZE_A + PMOZE¬_BIO + PMEF + M użyto danych z raportu miesięcznego TGE za 

wrzesień 2022.  

Zakłada się, że ilość wolumenu energii zużytego przez gospodarstwa domowe ponad limity 

przyznane im w ramach ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku 

energii elektrycznej wyniesie ok. 24 TWh, a koszt wsparcia w zakresie stosowania wobec nich ceny 

maksymalnej wyniesie 11 mld zł. Dla małych i średnich przedsiębiorstw szacuje się, iż wolumen 

objęty systemem cen maksymalnych wyniesie 23,1 TWh, a odpowiadający temu wolumenowi koszt 

wsparcia to ok. 2,6 mld zł. Wolumen objęty wsparciem dla podmiotów użyteczności publicznej w 

tym podległym jednostkom samorządu terytorialnego wyniesie 23,5 TWh, a koszty wsparcia tej 

grupy odbiorców wyniosą ok 2,7 mld zł.  

Dodatkowo koszty rekompensat dla odbiorców (poza odbiorcami w gospodarstwach domowych) za 

dostawy energii w okresie 24.02.2022 r. – do dnia wejścia w życie ustawy. wyniosą 1 mld zł.  

Ponadto koszt upustu dla sektora MŚP za oszczędne użytkowanie energii wyniesie ok. 1,8 mld zł. 

Ponadto, koszty marży sprzedawców pokrywającej koszty ich zaangażowanego kapitału wyniosą 

ok. 0,6 mld zł. 

Całkowite koszty ustawy związane z wypłatą rekompensat dla odbiorców uprawnionych wyniosą 

19,8  mld zł. 

W zakresie propozycji zmian dla rynku hurtowego energii elektrycznej, mechanizm nie wymaga 

dodatkowych środków w sektorze finansów publicznych, nie rodzi żadnych nowych skutków dla 

sektora finansów publicznych ani po stronie dochodowej, ani wydatkowej. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

244 2 440 2 210 91   4 985 mln zł 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

848 8 477 1 695    11 019 mln zł 

Podmioty użyteczności 

publicznej (szkoły, 

szpitale, placówki 

kulturalne) 

244 2 446 489    3 179 mln zł 

Spółki obrotu   40    401 132 3      576 mln zł 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na spółki obrotu – 

brak zatorów płatniczych i większa wypłacalność odbiorców energii 

elektrycznej. 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na rodzinę, 

obywateli oraz gospodarstwa domowe,  

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Regulacja będzie miała pośrednio pozytywny wpływ na rynek pracy poprzez stworzenie mechanizmu mającego na celu 

ochronę podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed 

nadmiernymi podwyżkami cen tej energii. Ustabilizowanie poziomu ponoszonych wydatków pozwoli na zachowanie 

miejsc pracy w sektorze ochrony zdrowia, edukacji i opieki społecznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją przepisy powinny wejść w życie niezwłocznie po ich ogłoszeniu. 

Konieczny jest bowiem odpowiedni okres na przygotowanie się przedsiębiorstw energetycznych, jak również innych 

zaangażowanych podmiotów i organów (np. Zarządca Rozliczeń S.A., Prezes URE) do nowych uwarunkowań prawnych. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektów prowadzona będzie na bieżąco. Nie rekomenduje się wskazywania konkretnych mierników 

do ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP 2021 

 



1.  Nr celex / nr naturalny / zmiany rozporządzenia 

  

2.  Tytuł dyrektywy  

 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu 

wysokich cen energii (Dz. Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1.) 

3. Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie rozporządzenia  

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

4.  Akt prawny, na mocy którego wdrażane są przepisy rozporządzenia 

 Ustawa z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 

w 2023 roku 

  
 

5. 

 

Jednostka 

redakcyjna 

rozporządzenia 

 

Treść przepisu rozporządzenia  

  

 

Jednostka 

redakcyjna 

projektu ustawy 

 

Treść przepisu projektu ustawy 

1 2 3 4 5 

1. Art. 6 - 8 Artykuł 6 Obowiązkowy pułap dochodów rynkowych 

1. Dochody rynkowe producentów uzyskane z wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł, o których mowa w art. 7 ust. 

1, są ograniczone do maksymalnej kwoty 180 EUR/MWh 

wyprodukowanej energii elektrycznej. 

 

2.   Państwa członkowskie zapewniają, aby pułap dochodów 

rynkowych dotyczył wszystkich dochodów rynkowych 

producentów i, w stosownych przypadkach, pośredników 

uczestniczących w hurtowych rynkach energii elektrycznej 

w imieniu producentów, niezależnie od rynkowych ram 

czasowych, w których ma miejsce transakcja, oraz od tego, 

czy energia elektryczna jest przedmiotem obrotu 

dwustronnego czy scentralizowanego. 

 

3.   Państwa członkowskie wprowadzają skuteczne środki 

zapobiegające obchodzeniu obowiązków nałożonych na 

producentów na podstawie ust. 2. Zapewniają w 

szczególności skuteczne stosowanie pułapu dochodów 

rynkowych w przypadkach, gdy producenci są 

Art. 2 pkt 4-11 

projektu ustawy 

Art. 21 – 28 

Art. 31 ust. 1 pkt 2 

i 2, ust. 2 pkt 2 i 3 

projektu ustawy 

Art. 34 pkt 1 lit. b 

projektu ustawy 

4) umowa sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym 

– umowa, której przedmiotem jest sprzedaż energii 

elektrycznej z gwarancją fizycznej dostawy tej energii, 

zawarta na rynku hurtowym energii elektrycznej, gdzie 

jedną ze stron jest wytwórca energii elektrycznej albo 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną; 

5) rynek hurtowy energii elektrycznej – rynek, na którym 

prowadzony jest obrót produktami energetycznymi 

sprzedawanymi w obrocie hurtowym: 

a)  poprzez giełdy towarowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 170, 1488 i 1933), rynek organizowany przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany,  zorganizowaną platformę 

obrotu prowadzoną przez spółkę prowadzącą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych oraz w ramach jednolitego łączenia 

rynków dnia następnego i dnia bieżącego prowadzonych 
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kontrolowani przez inne przedsiębiorstwa lub znajdują się 

w częściowym posiadaniu takich przedsiębiorstw, w 

szczególności gdy są one częścią przedsiębiorstwa 

zintegrowanego pionowo. 

 

4.   Państwa członkowskie decydują o tym, czy zastosować 

pułap dochodów rynkowych w momencie rozliczania 

wymiany energii czy po takim rozliczeniu. 

 

5.   Komisja udziela państwom członkowskim wskazówek 

dotyczących wykonywania niniejszego artykułu. 

 

Artykuł 7 Zastosowanie pułapu dochodów rynkowych w 

odniesieniu do producentów energii elektrycznej 

1.   Pułap dochodów rynkowych przewidziany w art. 6 ma 

zastosowanie do dochodów rynkowych uzyskanych ze 

sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z 

następujących źródeł: 

a) energii wiatrowej; 

b) energii słonecznej (energia słoneczna termiczna i 

fotowoltaiczna); 

c) energii geotermalnej; 

d) energii wodnej z elektrowni bez zbiorników; 

e) paliwa z biomasy (stałe lub gazowe paliwa z biomasy), z 

wyłączeniem biometanu; 

f) odpadów; 

h) węgla brunatnego; 

i) produktów ropopochodnych; 

 

2.   Pułap dochodów rynkowych przewidziany w art. 6 ust. 

1 nie ma zastosowania do projektów demonstracyjnych ani 

do producentów, których dochody z MWh 

wyprodukowanej energii elektrycznej są już ograniczone w 

wyniku środków państwowych lub publicznych innych niż 

przyjęte na mocy art. 8. 

 

3.   Państwa członkowskie mogą, w szczególności w 

przypadkach gdy zastosowanie pułapu dochodów 

rynkowych przewidzianego w art. 6 ust. 1 prowadzi do 

przez wyznaczonych operatorów rynku energii 

elektrycznej,  

b)  w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej, w których 

jedną ze stron jest wytwórca energii elektrycznej, oraz w 

ramach umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych 

pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 

wykonującymi działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną; 

6)  rynek bilansujący energii elektrycznej – rynek, o którym 

mowa w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji 2017/2195 z 

dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 23.11.2017 

r., str. 6), w ramach którego operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w 

art. 3 pkt 24 ustawy - Prawo energetyczne: 

a) nabywa usługi bilansujące świadczone przez dostawców 

usług bilansujących, o których mowa w art. 2 pkt 6 tego 

rozporządzenia, 

b)    prowadzi zintegrowany proces grafikowania, o którym mowa 

w art. 2 pkt 19 tego rozporządzenia, 

c)     prowadzi bilansowanie systemu, 

d)    zarządza ograniczeniami systemowymi, 

e)     prowadzi mechanizm bilansowania handlowego; 

7) cena rynkowa – cena energii elektrycznej netto określona 

w zł/MWh ustalona w ramach umowy sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku hurtowym energii elektrycznej lub 

w ramach rynku bilansującego energii elektrycznej; w 

przypadku przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną cena ta jest ustalona w ramach umowy 

sprzedaży energii elektrycznej w ramach której to 

przedsiębiorstwo sprzedaje energię elektryczną;  

8)  limit ceny – limit ceny energii elektrycznej netto określony 

w zł/MWh; 

9)  odpis na Fundusz ¬– kwota środków finansowych 

podlegająca przekazaniu przez wytwórcę energii 

elektrycznej oraz przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy 
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znacznego obciążenia administracyjnego, zdecydować, że 

pułap dochodów rynkowych nie ma zastosowania do 

producentów wytwarzających energię elektryczną przy 

pomocy instalacji wytwarzania energii o zainstalowanej 

mocy nieprzekraczającej 1 MW. Państwa członkowskie 

mogą, w szczególności w przypadkach gdy zastosowanie 

pułapu dochodów rynkowych przewidzianego w art. 6 ust. 

1 prowadzi do ryzyka zwiększenia emisji CO2 i 

zmniejszenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 

zdecydować, że pułap dochodów rynkowych nie ma 

zastosowania do energii elektrycznej wyprodukowanej w 

elektrowniach hybrydowych, które wykorzystują również 

konwencjonalne źródła energii. 

 

6.   Producenci, pośrednicy i odpowiedni uczestnicy rynku, 

a także, w stosownych przypadkach, operatorzy systemów 

dostarczają właściwym organom państw członkowskich i, 

w stosownych przypadkach, operatorom systemów i 

wyznaczonym operatorom rynku energii elektrycznej 

wszelkich danych niezbędnych do stosowania art. 6, w tym 

danych dotyczących wyprodukowanej energii elektrycznej 

i związanych z nią dochodów rynkowych, niezależnie od 

rynkowych ram czasowych, w których ma miejsce 

transakcja, i od tego, czy energia elektryczna jest 

przedmiotem obrotu dwustronnego w ramach tego samego 

przedsiębiorstwa czy na rynku scentralizowanym. 

 

Artykuł 8 Krajowe środki kryzysowe 

1.   Państwa członkowskie mogą: 

a) utrzymać lub wprowadzić środki, które dodatkowo 

ograniczają dochody rynkowe producentów 

wytwarzających energię elektryczną ze źródeł 

wymienionych w art. 7 ust. 1, w tym z możliwością 

rozróżnienia między technologiami, a także dochody 

rynkowe innych uczestników rynku, w tym tych 

zajmujących się obrotem energią elektryczną; 

b) ustalić wyższy pułap dochodów rynkowych dla 

producentów wytwarzających energię elektryczną ze źródeł 

wymienionych w art. 7 ust. 1, pod warunkiem że ich 

Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 

grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, 

z późn. zm. )), zwany dalej „Funduszem”, kalkulowana w 

odniesieniu do umów sprzedaży energii elektrycznej na 

rynku hurtowym oraz w ramach sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej, 

na podstawie których dostawa energii elektrycznej została 

zrealizowana w danym dniu; 

10)  wytwórca energii elektrycznej – przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej; 

11)  biometan – gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego 

lub wodoru odnawialnego, poddanego procesowi oczyszczenia, 

wprowadzany do sieci gazowej lub transportowany w postaci 

sprężonej lub skroplonej środkami transportu innymi niż sieci 

gazowe lub wykorzystany bezpośrednio do celów 

energetycznych bez konieczności jego transportu. 

 

 

Rozdział 3 

Odpis na Fundusz 

Art. 21. 1. Wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do 

wytwarzania energii elektrycznej: 

1) energię wiatru, 

2) energię promieniowania słonecznego, 

3) energię geotermalną, w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, 

4) hydroenergię, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, 

5) biogaz, biogaz rolniczy, biomasę oraz biopłyny, w rozumieniu 

odpowiednio art. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, z wyjątkiem biometanu, 

6) odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250 i 

1726),  

7) węgiel brunatny, 

8) paliwa ciekłe, w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo 

energetyczne, 
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inwestycje i koszty operacyjne przekraczają maksymalną 

wartość określoną w art. 6 ust. 1; 

c) utrzymać lub wprowadzić środki krajowe w celu 

ograniczenia dochodów rynkowych producentów 

wytwarzających energię elektryczną ze źródeł 

niewymienionych w art. 7 ust. 1; 

d) ustalić odrębny pułap dochodów rynkowych uzyskanych 

ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z węgla 

kamiennego; 

e) objąć elektrownie wodne niewymienione w art. 7 ust. 1 

lit. d) pułapem dochodów rynkowych lub utrzymać lub 

wprowadzić takie środki, które dodatkowo ograniczają ich 

dochody rynkowe, w tym z możliwością rozróżnienia 

między technologiami. . 

 

2.   Środki, o których mowa w ust. 1, zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem: 

a) są proporcjonalne i niedyskryminacyjne; 

b) nie zagrażają sygnałom inwestycyjnym; 

c) zapewniają pokrycie kosztów inwestycji i kosztów 

operacyjnych; 

d) nie zakłócają funkcjonowania hurtowych rynków energii 

elektrycznej i w szczególności nie wpływają na ranking 

cenowy i kształtowanie się cen na rynku hurtowym; 

e) są zgodne z prawem Unii. 

9) węgiel kamienny, 

10) paliwa gazowe, w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo 

energetyczne 

- przekazuje odpis na Fundusz, na zasadach określonych w art. 

23. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu energią elektryczną.  

 

Art. 22. Przepisu art. 21 nie stosuje się do wytwórców 

wytwarzających energię elektryczną w jednostce wytwórczej:  

1) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;  

2) będącej projektem demonstracyjnym w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 

z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, str. 54, oraz Dz. 

Urz. UE L 152 z 3.6.2022, str. 45), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2019/943”; 

3) będącej instalacją odnawialnego źródła energii, w rozumieniu 

art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w 

odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w tej instalacji korzysta z: 

a) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo 

b) systemu aukcyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

- w zakresie, w jakim energia elektryczna sprzedawana jest na 

zasadach określonych w tych systemach wsparcia.  

 

Art. 23. 1. Odpis na Fundusz dokonywany przez podmioty, o 

których mowa w art. 21 ust. 1, stanowi iloczyn wolumenu 

sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatniej różnicy średniej 

ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii 

elektrycznej oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny 

sprzedanej energii elektrycznej, gdzie wszystkie wartości są 

określane na dzień obliczenia odpis na Fundusz. 

2. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, dokonywany przez 

podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1, ustala się zgodnie z 

następującym wzorem: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

3. Odpis na Fundusz dokonywany przez podmioty, o których 

mowa w art. 21 ust. 2, stanowi iloczyn wolumenu sprzedaży 

energii elektrycznej w danym dniu i dodatniej różnicy średniej 

ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii 

elektrycznej oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny 

sprzedanej energii elektrycznej, gdzie wszystkie wartości są 

określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz. 

4. Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 3, dokonywany przez 

podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 2, ustala się zgodnie z 

następującym wzorem: 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia sposób 

obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w 

podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, 

określone w art. 21 ust. 1, oraz dla przedsiębiorstw, o których 

mowa w art. 21 ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność 

równoważenia interesów uczestników rynku hurtowego energii 

elektrycznej. 

 

Art. 24. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują na 

rachunek Funduszu sumę odpisów na Fundusz za dany miesiąc 

kalendarzowy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 

𝑂𝐹𝑑 = Wd ∗   𝑋𝐶𝑅𝑑
      − 𝑋𝐶𝐿𝑑

        , 

OFd  –  odpis na Fundusz w danym dniu, 

Wd –  wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu, 

 

𝑋𝐶𝑅𝑑
         – średnia ważona wolumenem cena rynkowa sprzedanej energii elektrycznej w 

danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, 

𝑋𝐶𝐿𝑑
         –  średnia ważona wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej 

w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 1. 

𝑂𝐹𝑑 = W𝑑 ∗   𝑋𝐶𝑅𝑑
      − 𝑋𝐶𝐿𝑑

        , 

OFd  –  odpis na Fundusz w danym dniu, 

𝑊𝑑  –  wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu, 

𝑋𝐶𝑅𝑑
         – średnia ważona wolumenem cena rynkowa sprzedanej energii elektrycznej w 

danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, 

𝑋𝐶𝐿𝑑
         –  średnia ważona wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej 

w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 ust. 2. 
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następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za 

które została zrealizowana płatność w miesiącu rozliczenia. 

Suma odpisów na Fundusz, o której mowa w zdaniu pierwszym, 

stanowi wartość odpisów na Fundusz za wszystkie dni miesiąca 

kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie. 

2. W przypadku odpisu na Fundusz, który nie został w całości 

rozliczony w terminie, o którym mowa w ust. 1, brakującą kwotę 

uwzględnia się w sumie odpisów na Fundusz za kolejny miesiąc 

kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie. 

3. Odpisy na Fundusz przekazywane przez podmioty, o których 

mowa w art. 21, na rachunek Funduszu, stanowią koszty 

uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o podatkach 

dochodowych. 

 

Art. 25. 1. Podmioty, o których mowa w art. 21, przekazują do 

zarządcy rozliczeń, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca 

sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz za poprzedni 

miesiąc. 

 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 21 - jego firmę, 

siedzibę i adres poczty elektronicznej; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile wytwórca taki numer posiada, albo numer 

równoważnego rejestru państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie; 

4) wolumen sprzedanej w okresie objętym sprawozdaniem 

energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do 

czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o 

których mowa w art. 21 ust. 1, określony na podstawie 

rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, 

z podziałem na technologie wytwarzania, o których mowa w tym 

przepisie;  

5) sumy należnych odpisów na Fundusz, za miesiąc 

kalendarzowy objęty sprawozdaniem; 

6) sumy wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została 
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zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym 

sprawozdaniem; 

7) dane dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

hurtowym:  

 a) wolumen sprzedaży energii elektrycznej 

pomniejszony o wolumen zakupionej energii elektrycznej, 

 b) średnią ważoną wolumenem cenę rynkową 

sprzedanej energii elektrycznej, 

 c) średnią ważoną wolumenem cenę limitów ceny 

sprzedanej energii elektrycznej 

– za poszczególne dni, za które ustalano odpisy na Fundusz w 

miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem; 

8) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.”; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Art. 26. 1. Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1, pod względem prawidłowości 

przekazanych danych i dokonanych obliczeń. 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 

1, zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi 

uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze 

stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania sprawozdania, wzywa podmiot, o którym mowa 

w art. 21, do usunięcia braków formalnych, błędów 

obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.  

3. W przypadku: 

1) nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych 

zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, lub 

uzasadnionych wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub 

2) negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 

25 ust. 1 

– zarządca rozliczeń przekazuje do Prezesa URE wniosek o 
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przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń 

złożonych w tym sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz 

dokumentację zgromadzoną w sprawie. 

 

Art. 27. 1. Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa 

w art. 25 ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń 

odbywają się w formie elektronicznej. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, składa się do 

zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na 

stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym.  

3. Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z Prezesem URE udostępnia 

wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, na swojej 

stronie internetowej. 

4. Zarządca rozliczeń jest zobowiązany do udostępnienia 

Prezesowi URE sprawozdania, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania. 

 

Art. 28. 1. Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności 

informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym 

mowa w art. 25 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej 

inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w 

siedzibie: 

1) Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień 

dotyczących przekazanego odpisu na Fundusz, złożonych na 

piśmie na jego żądanie, lub 

2) podmiotu, o którym mowa w art. 21. 

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na 

podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE. 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której 

mowa w ust. 1, są uprawnione do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich 

części, należących do wytwórcy; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania 

dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach 

informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz 

udostępnienia ich. 
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4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół 

zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i 

oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 

25 ust. 1.  

5. Podmiot podlegający kontroli może wnieść zastrzeżenia do 

protokołu, o którym mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym 

przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu. 

6. W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której 

mowa w ust. 1, że przekazana na rachunek Funduszu wartość 

odpisu na Fundusz jest: 

1) zaniżona, Prezes URE w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

kontroli, wydaje decyzję o obowiązku przekazania na rachunek 

Funduszu przez podmiot, o którym mowa w art. 21, kwoty 

stanowiącej różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym na 

zasadach określonych w art. 23, przez Prezesa URE a odpisem na 

Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym 

mowa w art. 25 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

decyzji, 

2) zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

kontroli, wydaje decyzję w przedmiocie: 

a)  pomniejszenia odpisu na Fundusz w miesiącu następującym 

po miesiącu, za który wystąpiła nadwyżka, o kwotę stanowiącą 

dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez 

Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w 

sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 

b) przekazania z rachunku Funduszu przez zarządcę rozliczeń na 

rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 21, kwoty stanowiącej 

dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez 

Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w 

sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 – w przypadku, 

gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego 

obowiązkiem, o którym mowa w art. 21 

– w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

7. Od kwoty, o której mowa w ust. 6 pkt 1, naliczane są odsetki 

ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

8. Prezes URE przekazuje: 

1) zarządcy rozliczeń decyzję lub jej kopię, o której mowa w ust. 

5; 
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2) podmiotowi, o którym mowa w art. 21, decyzję lub jej kopię, 

o której mowa w ust. 6. 

9. Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy 

ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. 

10. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i 

konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

11. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której 

mowa w ust. 6, toczy się według przepisów ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu 

regulacji energetyki. 

12. W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w 

zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

 

Rozdział 5 

Kary pieniężne 

Art. 31. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

2) nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 21; 

3)  nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

2) pkt 2 - wynosi do 15% przychodu ukaranego podmiotu, o 

którym mowa w art. 21, osiągniętego w poprzednim roku 

podatkowym; 

3) pkt 3 - wynosi do 50 % należnej sumy odpisu na Fundusz za 

dany miesiąc rozliczeniowy. 

 

Art. 34. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2538, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 12: 

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) środki odpisu na Fundusz, o których mowa w art. 22 

ustawy z dnia …. 2022 r.  środkach nadzwyczajnych mających 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. poz. 1093, oraz z 2022 r. poz. 202, 1477 i 

1692. 



– 11 – 
 

na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;”; 

 Art. 19 ust. 3 

lit. b 

Artykuł 19 

Monitorowanie i egzekwowanie 

3.   Do dnia 31 stycznia 2023 r. i ponownie do dnia 30 

kwietnia 2023 r. państwa członkowskie złożą Komisji 

sprawozdanie dotyczące: 

b) nadwyżki dochodu wytworzonej na podstawie art. 6; 

Art. 29 projektu 

ustawy 

Art. 29. Zarządca rozliczeń przekazuje do ministra właściwego 

do spraw energii w terminach do dnia 10 stycznia 2023 r., 

10 kwietnia 2023 r. i 10 lipca 2023 r. informację o sumie 

odpisów na Fundusz przekazanych na rachunek Funduszu, 

które zostały zrealizowane do końca miesiąca 

poprzedzający miesiąc przekazania informacji. 

 Art. 22 ust. 2 

lit. c 
Artykuł 22  

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania 

2. Bez uszczerbku dla obowiązku zapewnienia podziału 

nadwyżek dochodu zgodnie z art. 10 i wykorzystania 

wpływów z tymczasowej składki solidarnościowej zgodnie 

z art. 17 oraz bez uszczerbku dla obowiązku w zakresie 

sprawozdawczości, o którym mowa w art. 20 ust. 2, 

niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 

2023 r., z zastrzeżeniem następujących warunków: 

c) art. 6, 7 i 8 stosuje się od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 

30 czerwca 2023 r.; 

Art. 37 projektu 

ustawy 

Art. 37. Obowiązek, o którym mowa w art. 21 wykonuje się w 

okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 

r. 

 



 

 

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI  

 

1. Instytucja  odpowiedzialna za wdrożenie dyrektywy  

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

2.  Akt prawny, na mocy którego wdrażane są przepisy dyrektywy 

 Ustawa z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku 

3. 

 

Treść przepisu projektu ustawy wykraczający poza implementację prawa 

UE 

Uzasadnienie wprowadzenia 

Ustawa z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku 

1. 
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) cena maksymalna - cena energii elektrycznej wynosząca: 

a) 693 zł/MWh - w przypadku odbiorców uprawnionych, o których 

mowa w pkt 2 lit. a, 

b) 785 zł/MWh - w przypadku odbiorców uprawnionych, o których 

mowa w pkt 2 lit. b - d 

- przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561) oraz podatku akcyzowego, 

o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488 i 1967);2) odbiorca 

uprawniony: 

a) odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz…..), w przypadku zużycia 

energii elektrycznej powyżej maksymalnych limitów zużycia energii 

elektrycznej określonych w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 

6 ust. 1 i art. 11 tej ustawy, 

b) przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 

2022 r. poz. 24, 974 i 1570), 

c) jednostka samorządu terytorialnego, samorządowy zakład budżetowy 

oraz spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

679), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

wykonywania zadań zleconych i własnych z zakresu: 

Obserwowany od kilku miesięcy wzrost cen energii elektrycznej, a w 

szczególności giełdowy wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany 

jest nałożeniem się szeregu niesprzyjających okoliczności, ale przede wszystkim 

inwazją zbrojną Rosji na Ukrainę, która zachwiała bezpieczeństwem nie tylko 

samej Ukrainy, ale i całej Europy. Kryzys energetyczny pogłębiła dodatkowo 

inflacja, która dotyka wszystkie państwa i wpływa na ceny surowców 

energetycznych na rynkach światowych. Ponadto, wpływ na wzrost cen energii 

elektrycznej w szczególności mają działania spółki Gazprom oraz spekulacje na 

rynku unijnych uprawnień do emisji CO2. Konieczność zaprzestania importu 

węgla, ropy i produktów ropopochodnych z Rosji oraz zapowiadany przez 

Komisję Europejską zamiar całkowitego uniezależnienia się od importu gazu z 

tego kraju wpłynie na wzrost hurtowych cen energii elektrycznej w najbliższym 

czasie. Sytuację związaną ze wzrostem cen energii elektrycznej najbardziej 

odczuwają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, którzy 

będą musieli mierzyć się z koniecznością zapłaty wysokich rachunków za energię. 

Należy zauważyć, że część odbiorców w gospodarstwach domowych to 

jednocześnie odbiorcy wrażliwi i ubodzy energetycznie, którzy są szczególnie 

narażeni na wzrost cen energii elektrycznej, co w tych gospodarstwach domowych 

spowoduje spadek możliwości regulowania rachunków i zagrożenie dla 

najsłabszych obywateli objawiające się wstrzymaniem dostaw energii 

elektrycznej. 

 

Projektowana regulacja pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnego instrumentu 

zwiększającego bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, 

niektórych podmiotów świadczących usługi użyteczności publicznej oraz sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw i zapewni im ceny energii elektrycznej na 

poziomie umożliwiającym opłacenie rachunków. Jednocześnie zaproponowany 

instrument został skonstruowany w taki sposób, aby zachęcać odbiorców do 

oszczędzania energii elektrycznej. Projekt ustawy ma na celu zapewnienie 
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- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 

oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 

porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w 

energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

- lokalnego transportu zbiorowego,  

- ochrony zdrowia,  

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,  

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

- budownictwa mieszkaniowego,  

- edukacji publicznej, 

- kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami,  

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i 

utrzymania magazynu przeciwpowodziowego, 

- utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych,  

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży 

opieki socjalnej, medycznej i prawnej,  

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812), 

- kultury fizycznej i sportu, polegających na prowadzeniu 

basenów lub aquaparków, w zakresie w jakim wykorzystują 

energię elektryczną na potrzeby sportu, rekreacji lub rehabilitacji 

dzieci, młodzieży i osób starszych,  

d)  podmiot będący: 

- podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby udzielania tych 

świadczeń, 

- jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 

pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.1)), w zakresie, w jakim 

wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, w tym 

zużywanej na potrzeby pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem 

gospodarstw domowych, lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, węzłów 

cieplnych i hydroforni, oświetlenia budynków mieszkalnych, garaży, domów 

letniskowych w ogródkach działkowych – o ile nie jest w tych pomieszczeniach 

prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto, projektowana regulacja zapewni 

wsparcie podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, 

noclegowniom i ogrzewalniom, jednostkom organizacyjnym wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, podmiotom systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i 

nauki, żłobkom lub klubom dziecięcym, kościołom i innym związkom 

wyznaniowym, ochotniczym strażom pożarnym, placówkom zapewniającym 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 

w podeszłym wieku, rodzinnym domom pomocy, centrom i klubom integracji 

społecznej, warsztatom terapii zajęciowej, spółdzielniom socjalnym i związkom 

zawodowym, placówkom kulturalnym i archiwalnym. Dodatkowo, przedmiotowa 

ustawa obejmie wsparciem jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe 

zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu: 

- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

- lokalnego transportu zbiorowego, 

- ochrony zdrowia, 

- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

-  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

- budownictwa mieszkaniowego, 

- edukacji publicznej, 

- kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, 

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

magazynu przeciwpowodziowego, 

- utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2021 r. poz.  2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812 i 1967. 
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zużywają energię elektryczną na potrzeby świadczenia pomocy 

społecznej, 

- noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 

albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 

zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

- jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

- podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082, z późn. zm.2)), w zakresie, w jakim zużywa energię 

elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

- podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 

574, z późn. zm.3)), w zakresie, w jakim zużywa energię 

elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

- podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także 

dziennym opiekunem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

- kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o którym mowa 

w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 

1700), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 

potrzeby działalności niegospodarczej, 

- podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 

medycznej i prawnej, 

- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Wsparciem objęci będą też przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcą, małym 

lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 

24, 974 i 1570). 

Dodatkowo, szok cenowy powstały na rynku gazu spowodował spadek 

opłacalności produkcji m.in. wody amoniakalnej, w konsekwencji czego zakłady 

azotowe podjęły decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu jej produkcji. Zasadne 

jest zatem przyjęcie przepisów, które zapewnią bezpieczne funkcjonowanie 

systemu elektroenergetycznego również w przypadku braku możliwości nabycia 

przez przedsiębiorstwa posiadające jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 

wody amoniakalnej. 

                                                 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. 
3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 i 1459. 
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2020 r. poz. 194), w zakresie, w jakim zużywa energię 

elektryczną na potrzeby tej działalności,  

- podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której 

mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w 

zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej 

działalności, 

- ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. 

U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964), w zakresie, w 

jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań 

określonych w tej ustawie, 

- placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 

działalności, 

- rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, albo 

mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, 

w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby 

podstawowej działalności, 

- centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim 

zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 

działalności, 

- klubem integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, 

w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej 

działalności, 

- warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo 

zakładem aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 

1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na 

potrzeby podstawowej działalności, 
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- organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na 

potrzeby działalności pożytku publicznego, 

- spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa 

energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, 

- związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

854); 

3) punkt poboru energii – punkt pomiarowy w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 

i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”; 

 

Rozdział 2 

Maksymalna cena sprzedaży energii elektrycznej stosowana w rozliczeniach 

z odbiorcami uprawnionymi 

Art. 3. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy 

 Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę 

maksymalną na potrzeby rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa 

w: 

1) art. 2 pkt 2 lit. a  w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii 

elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 

ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2023 r.; 

2) art. 2 pkt 2 lit. b - d  w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 

2023 r. 

2. Cena maksymalna stosowana jest w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - d, prowadzonych w okresie 

od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii 

elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość 

poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii elektrycznej tego 
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odbiorcy dla 13 miesięcy z okresu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. 

3. Dodatkowo, w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 lit. b - d, którzy zawarli po dniu 23 lutego 2022 umowę sprzedaży,  o 

której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne albo umowę 

kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, cenę maksymalną stosuje 

się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia 

przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022.  

4. Jeżeli w umowach zawartych między podmiotem uprawnionym a 

odbiorcą uprawnionym jest stosowana średnia cena w danym miesiącu, niższa niż 

cena maksymalna, ceny te stosuje się do czasu ustania ich obowiązywania zgodnie 

z umową. Średnia cena jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii 

elektrycznej w każdym miesiącu. 

5. Cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą 

uprawnionym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - d,   jeżeli złoży on podmiotowi 

uprawnionemu oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.  

6. Podmiot uprawniony, który po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł z odbiorcami 

uprawnionymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - d umowę sprzedaży, o której 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy –  Prawo energetyczne, albo umowę 

kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, z dostawą do dnia wejścia 

w życie ustawy dokonuje z tym odbiorcą  rozliczeń wynikających ze stosowania 

ceny maksymalnej w  terminie 60 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1. 

Art. 4. W przypadku gdy odbiorca uprawniony nie nabywał energii 

elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., jako dane 

stanowiące podstawę wyliczenia równowartości poboru energii elektrycznej w 

tym okresie, przyjmuje się: 

1)  ilość pobraną w okresie od dnia rozpoczęcia nabywania energii 

elektrycznej do dnia 31 grudnia 2021 r., przeliczone proporcjonalnie dla całego 

tego okresu - jeżeli odbiorca uprawniony nie nabywał energii elektrycznej w 

całym wskazanym okresie; 

2) ilość deklarowaną przez odbiorcę uprawnionego w umowie, o której 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne - jeżeli odbiorca 

uprawniony rozpoczął nabywanie energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2021 r.  

Art. 5. 1. Oświadczenie składane przez odbiorcę, o którym mowa w art. 2 

pkt 2 lit. b – d,  zawiera: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie 

składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego; 
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2) wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii 

elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby: 

a) podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - d, 

b) inne niż określone w tym przepisie; 

3) określenie szacowanej części energii elektrycznej, która będzie zużywana 

na potrzeby, o których mowa w pkt 2; 

4) numer punktu poboru energii; 

5) datę zawarcia umowy, o  której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy  Prawo 

energetyczne albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej 

ustawy. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie w postaci 

papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej 

opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu 

uprawnionego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się 

doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne 

ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 344). 

5. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec 

tego odbiorcy ceny maksymalnej. 

6. Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 2, zobowiązuje podmiot uprawniony do 

stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

7. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na spełnienie przez 

odbiorcę uprawnionego warunków pozwalających na stosowanie wobec niego 

ceny maksymalnej, odbiorca ten powiadamia na piśmie o tym podmiot 

uprawniony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Do powiadomienia 

ust. 3 i 4 stosuje się. 

8. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie 
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przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia 

jego formy. 

Art. 6. 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, składają osoby uprawnione 

do reprezentowania odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. 

b - d. 

Art. 7. W przypadku korzystania przez odbiorcę uprawnionego z usług 

sprzedawcy rezerwowego w rozumieniu art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo 

energetyczne, przepisy art. 3  6 i 8 - 19 stosuje się odpowiednio. 

Art. 8. 1. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu 

stosowania ceny maksymalnej, zwana dalej „rekompensatą”, w kwocie 

stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy 

między ceną referencyjną miesięczną a ceną maksymalną dla każdego punktu 

poboru energii elektrycznej. W przypadku gdy podmiot uprawniony sprzedaje 

energię elektryczną odbiorcy uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, 

rekompensata przysługuje z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia 

przekroczenia przez tego odbiorcę uprawnionego limitu zużycia energii 

elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na 

rynku energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Cenę referencyjną miesięczną, o której mowa w ust. 1, ustala się zgodnie 

ze wzorem: 

𝐶𝑅 =  80% ∗  𝐶 𝑇𝐺𝑒𝐵𝑎𝑠𝑒 +  20% ∗ 𝐶 𝑇𝐺𝑒𝑃𝑒𝑎𝑘 +  𝑃𝑀𝑂𝑍𝐸𝐴 +  𝑃𝑀𝑂𝑍𝐸𝐵𝐼𝑂

+  𝑃𝑀𝐸𝐹 + 𝑀 

gdzie: 

CR – oznacza cenę referencyjną miesięczną [zł/MWh], 

C TGeBase – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych 

indeksów TGeBase dla danego miesiąca dostawy energii 

elektrycznej publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

[zł/MWh], 
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C TGePeak – średnia ważona wolumenem obrotu dobowych indeksów 

TGePeak dla danego miesiąca dostawy energii elektrycznej 

publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A [zł/MWh], 

 PMOZEA –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej 

w odnawialnych źródłach energii wyznaczany jako iloczyn 

średnich ważonych wolumenem cen PMOZE_A [zł/MWh] z 

transakcji sesyjnych i pozasesyjnych zawartych w danym 

miesiącu publikowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i 

minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w 2023 r. określonego w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1378 i 1383) zwanej dalej „ustawą o odnawialnych źródłach 

energii”, 

PMOZEBIO –  jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw 

pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej 

w biogazowniach rolniczych wyznaczony jako iloczyn stawki 

opłaty zastępczej [zł/MWh] obowiązującej za dany miesiąc i 

minimalnej wielkości udziału ilościowego sumy energii 

elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia 

potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w 2023 r. określonego w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ustawy o 

odnawialnych źródłach energii, 

PMEF – jednostkowy rynkowy koszt umorzenia świadectw efektywności 

energetycznej wynikających z efektywności energetycznej 

wyznaczony jako iloczyn stawki opłaty zastępczej [zł/toe], o 

której mowa w art. 11 w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), 

przekształconej do jednostki [zł/MWh] i określonego procentowo 

wymaganego minimalnego obowiązku dla danego roku dostawy 

określonego w tej ustawie, 

M - marża pokrywająca koszty zaangażowanego kapitału, równa 3% 

sumy pozostałych składników. 
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3. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartość ceny referencyjnej 

miesięcznej na swojej stronie internetowej w terminie 5 dni po zakończeniu 

każdego miesiąca, za okres od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

4. W przypadku gdy rekompensata za dany miesiąc, obliczona zgodnie z 

ust. 2, ma wartość ujemną, kwota ta pomniejsza wysokość rekompensaty w 

kolejnych miesiącach. 

5. W przypadku gdy na koniec 2023 roku w wyniku pomniejszenia 

rekompensaty wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot 

uprawniony na rachunek Funduszu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji na piśmie od Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u 

wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

311), zwanego dalej „zarządcą rozliczeń”, o kwocie zwrotu. 

6. Rekompensata przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy od dnia 

rozpoczęcia stosowania przez podmiot uprawniony w rozliczeniach z odbiorcami 

uprawnionymi ceny maksymalnej.  

Art. 9. 1. Podmiot uprawniony może złożyć do zarządcy rozliczeń wniosek 

o wypłatę zaliczki na poczet rekompensaty za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r., 

zwany dalej „wnioskiem o wypłatę zaliczki”. 

2. Wniosek o wypłatę zaliczki zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby; 

2) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek; 

3) NIP podmiotu uprawnionego; 

4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego; 

5) wnioskowaną wysokość zaliczki; 

6) oświadczenie o ilości energii elektrycznej sprzedanej do odbiorców 

uprawnionych w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r., podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentacji podmiotu uprawnionego; 

7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata zaliczki; 

8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty zaliczki. 

3. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki w terminie:  

1) od 1 do 9 grudnia 2022 r. - za grudzień 2022 r.; 

2) od 2 do 9 stycznia 2023 r. - za styczeń 2023 r. 

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki nie zawiera braków 

formalnych i błędów obliczeniowych, zarządca rozliczeń wypłaca kwotę zaliczki 

w terminie odpowiednio do dnia 20 grudnia 2022 r. i 20 stycznia 2023 r. 

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki formalne lub 

błędy obliczeniowe zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
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wniosku, wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub 

błędów obliczeniowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i wypłaca 

kwotę zaliczki w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o 

zaliczkę.  

6. W przypadku uchybienia terminom, o którym mowa w ust. 3, lub 

nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we 

wniosku o wypłatę zaliczki w wyznaczonym terminie, zarządca rozliczeń 

pozostawia ten wniosek bez rozpoznania, a zaliczka nie przysługuje. 

7. Zaliczka przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii 

elektrycznej sprzedanej przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o 

których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b - d, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. oraz 

ceny referencyjnej miesięcznej ustalonej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 

dnia 31 października 2022 r.  

8. Zaliczka przysługuje podmiotowi uprawnionemu sprzedającemu energię 

elektryczną odbiorcom uprawnionym w okresie obejmującym grudzień 2022 r. lub 

styczeń 2023 r. 

9. W przypadku, gdy podmiot uprawniony nie sprzedawał energii 

elektrycznej odbiorcom uprawnionym w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r., jako 

ilość energii elektrycznej planowaną do sprzedaży w grudniu 2022 r. lub styczniu 

2023 r. przyjmuje się ilość energii elektrycznej: 

1) deklarowanej do poboru energii elektrycznej dla tego okresu przez odbiorcę 

uprawnionego  w przypadku, o którym mowa w art. 4 pkt 2; 

2) przeliczanej proporcjonalnie na podstawie danych rocznych  w przypadku, 

o którym mowa w art. 4 pkt 1. 

10. Do obliczenia cen referencyjnych miesięcznych za okres od dnia 1 

stycznia do dnia 31 października 2022 r. przepis art. 8 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.  

11. Wypłacone zaliczki rozlicza się z wnioskiem o wypłatę rekompensaty 

składanym za miesiąc lipiec 2023 r. poprzez pomniejszenie kwoty rekompensaty 

za ten miesiąc. 

12. W przypadku gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone wartością 

rekompensaty za lipiec 2023 r., zostaną one rozliczone poprzez pomniejszenie 

wypłat z tytułu rekompensaty za kolejne miesiące.  

13. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia rekompensaty wystąpi 

kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na wyodrębniony 

rachunek bankowy, zwany dalej „rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej”, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na piśmie od zarządcy rozliczeń 

o kwocie zwrotu. 
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14. Do rozpatrywania wniosku o zaliczkę stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 10 i 14 – 20. 

Art. 10. 1. Ceny energii elektrycznej podaje się w złotych za kWh z 

dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Cenę energii elektrycznej 

zaokrągla się powyżej czterech miejsc po przecinku w górę.  

2. Kwoty rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o 

podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług.  

3. Cena energii elektrycznej nie zawiera podatku od towarów i usług, o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym. 

4. Rekompensata stanowi przychód podmiotu uprawnionego ze sprzedaży 

energii elektrycznej lub usług. 

Art. 11. 1. Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc na wniosek 

podmiotu uprawnionego. 

2. Wysokość rekompensaty za dany miesiąc rozliczeniowy oblicza podmiot 

uprawniony. 

3. Zarządca rozliczeń rozpatruje wnioski o wypłatę rekompensaty. 

4. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod 

względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności 

wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie 

podanych we wniosku danych i dokumentów, w tym dowodów potwierdzających 

uprawnienie do reprezentowania. 

5. Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa 

oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, o następującej 

treści: ,,Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny oświadczam, że ceny energii elektrycznej, za okres objęty wnioskiem o 

wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców uprawnionych, o których 

mowa w ustawie z dnia … 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. …), zostały zastosowane zgodnie z art. 3 tej 

ustawy.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

Art. 12. 1. Wniosek o wypłatę rekompensaty składa się do zarządcy 

rozliczeń do 25. dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym 
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okresie rozliczeniowym. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada 

w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W przypadku złożenia wniosku z 

niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  

2. Wnioski o wypłatę rekompensaty składa się oddzielnie za grudzień 2022 

r. i za styczeń 2023 r., w terminie od dnia 14 lutego do dnia 28 lutego 2023 r. 

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty 

zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i wypłaca rekompensatę w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, z uwzględnieniem ust. 

3. Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki 

formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy 

rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, wzywa on podmiot 

uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub 

usunięcia wątpliwości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich 

usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota 

ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z ust. 3. 

5. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty 

zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku informując 

wnioskodawcę o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o 

wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

6. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów 

obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości 

zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia 

zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty w 

zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie przysługuje, 

informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa 

zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

7. Odmowa, o której mowa w ust. 5 i 6, nie pozbawia podmiotu 

uprawnionego możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty, 

z wyjątkiem gdy rekompensata nie przysługuje. Wnioski o wypłatę rekompensaty 

niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o 

którym mowa w art. 12 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisy ust. 1–6 

stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty 

rekompensaty za ostatni miesiąc zaprzestał wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, kwotę rekompensaty uznaje 

się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w 
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całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 

otrzymania rekompensaty.  

9. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie 

z ust. 8, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do zwrotu nienależnie 

otrzymanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w 

przypadku zaniechania zwrotu środków, zarządca rozliczeń wydaje decyzję 

administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej 

zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty 

rekompensaty są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

10. Podmiot uprawniony przechowuje dokumentację związaną z 

wnioskowaną rekompensatą przez 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w 

którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o 

rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 12 ust. 1. 

Art. 13. 1. Wniosek o rozliczenie rekompensaty podmiot uprawniony 

składa do zarządcy rozliczeń od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2024 r. 

2. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych 

podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i 

niezwłocznie informuje o jej wynikach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

zwanego dalej „Prezesem URE”. 

3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za 

otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w 

całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty 

otrzymania rekompensaty. 

4. Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty 

nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot 

uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez 

zarządcę rozliczeń. 

5. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie 

otrzymanej rekompensaty zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwróci rekompensaty zgodnie 

z ust. 5, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość 

nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin 

dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się 

odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania. 

7. Przepis art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2–8, art. 14 stosuje się odpowiednio do 

wniosków o rozliczenie rekompensaty.  
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Art. 14. Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie 

rekompensaty zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek; 

2) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby; 

3) NIP podmiotu uprawnionego; 

4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego; 

5) dla każdego punktu poboru energii: 

a) ilość energii elektrycznej, za które prowadzone są rozliczenia w 

danym miesiącu, 

b) numer punktu poboru energii, 

c) cenę energii elektrycznej wynikająca z umowy zawartej z odbiorcą 

uprawnionym i cenę referencyjną za miesiąc, za który składany jest 

wniosek, 

d) cenę energii elektrycznej z uwzględnieniem ceny maksymalnej, 

e) NIP odbiorcy uprawnionego, 

f) rodzaj odbiorcy uprawnionego zgodnie z art. 2 pkt 2, 

g) PESEL odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 

- 3, art. 4 ust. 2 pkt 1 - 3, art. 5 ust. 1 pkt. 1 - 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 - 3 

ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w 

związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej; 

6) wnioskowaną wysokość rekompensaty – w przypadku wniosku o wypłatę 

rekompensaty; 

7)  numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata 

rekompensaty; 

8) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub 

rozliczenia rekompensaty; 

9) dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do 

reprezentowania podmiotu uprawnionego. 

Art. 15. Środki wypłacone z tytułu rekompensat, o których mowa w art. 8, 

zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z 

funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520). 

Art. 16. 1. Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę 

zaliczki, wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie 

rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywa się wyłącznie 

w formie elektronicznej. 
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2. Wnioski o wypłatę rekompensaty oraz wnioski o rozliczenie 

rekompensaty składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza 

udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym.  

3. Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia wzór 

wniosku o wypłatę raty zaliczki, wzór wniosku o wypłatę rekompensaty, wzór 

wniosku o rozliczenie rekompensaty oraz instrukcję składania tych wniosków.  

Art. 17. 1. Rekompensata jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń. 

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat z 

Funduszu w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu 

na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej. 

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla podmiotów 

uprawnionych zarządca rozliczeń składa co kwartał do ministra właściwego do 

spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku 

rekompensaty ceny maksymalnej. 

4. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty zaliczki dla podmiotów 

uprawnionych, zarządca rozliczeń składa odpowiednio w terminie do dnia 14 

grudnia 2022 r. i 13 stycznia 2023 r. do ministra właściwego do spraw energii, 

określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty 

ceny maksymalnej. 

5. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki na wypłaty 

rekompensat zarządcy rozliczeń w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

środków z Funduszu. 

6. Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki na wypłaty 

zaliczek w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków z Funduszu. 

7. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii 

zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do 

Funduszu w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. 

8. Środki uzyskane z Funduszu oraz odsetki od środków zgromadzonych na 

rachunku rekompensaty ceny maksymalnej nie stanowią przychodu zarządcy 

rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.4)). 

                                                 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079, 1265, 

1561, 1812 i 1967. 
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9. Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej na wypłatę 

rekompensat. Niewydatkowane środki podlegają zwrotowi do Funduszu. 

10. Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów 

uprawnionych oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w 

ust. 8, nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w 

rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 8. 

11. Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii 

oraz zarządcy rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek 

rekompensaty ceny maksymalnej oraz wymiany dokumentów i informacji określa 

umowa. 

Art. 18. 1. W przypadku braku środków na wypłatę rekompensat zarządca 

rozliczeń wstrzymuje wypłatę do czasu zapewnienia środków na ten cel.  

2. O wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat 

zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia dokonania wypłaty informuje Prezesa 

URE. 

Art. 19. 1. Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego 

przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej 

rekompensaty do dnia 31 grudnia 2025 r.  

2. Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji 

uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty lub z dokumentów i 

informacji wynika, że całość lub część wysokości kwoty rekompensaty została 

wypłacona nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie od dnia wypłaty rekompensaty. 

3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu rekompensaty 

zgodnie z ust. 2 lub z art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 13, zarządca rozliczeń wydaje decyzję 

administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty 

podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie 

pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 

jej otrzymania. 

4. W sprawach decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę 

rozliczeń, o których mowa w ust. 3, art. 12 ust. 9 oraz art. 13 ust. 6 organem 

wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w stosunku 

do zarządcy rozliczeń jest minister właściwy do spraw energii. 

Art. 20.  1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez 

odbiorcę uprawnionego, o którym mowa art. 2 pkt 2 lit. b, w okresie od dnia 1 
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grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie 

więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez 

tego odbiorcę w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., 

podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust. 

2. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia 

sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w 

okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Rekompensatę dla podmiotu uprawnionego stanowi kwota upustu. 

4. Do rekompensat, o których mowa w ust. 3, przepisy art. 10–19 stosuje 

się odpowiednio. 

 

Rozdział 4 

Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności 

wody amoniakalnej 

Art. 30. 1. W przypadku wystąpienia w okresie od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. prawdopodobieństwa zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 16a ustawy – 

Prawo energetyczne spowodowanego ograniczeniem w dostępności wody 

amoniakalnej, uniemożliwiającym dokonanie jej zakupu w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych ograniczających emisję 

tlenków azotu do powietrza z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, 

o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, opalanych węglem kamiennym, 

objętych pozwoleniem zintegrowanym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. 

zm.5)), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii 

elektrycznej może złożyć do organu ochrony środowiska właściwego do wydania 

tego pozwolenia, zwanego dalej „organem właściwym”, wniosek o wydanie 

decyzji pozwalającej na eksploatację jednostki wytwórczej centralnie 

dysponowanej będącej częścią instalacji do spalania paliw, zwanej dalej 

„jednostką”, w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, zwany dalej „wnioskiem”. 

2. Wniosek zawiera: 

1)  oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, w 

tym jego siedziby, oraz adres instalacji; 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2127 i 2269 

oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576 i 1747. 
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2)  informację o tytule prawnym do instalacji; 

3)  oświadczenie operatora systemu elektroenergetycznego o kluczowej roli 

danej jednostki dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

4) oświadczenie prowadzącego jednostkę o wykorzystywaniu wody 

amoniakalnej w urządzeniach ochronnych ograniczających emisję tlenków 

azotu do powietrza z jednostki; 

5) informację o pojemności magazynowej wody amoniakalnej oraz jej 

rocznym zużyciu na potrzeby jednostki; 

6)  charakterystykę i oznaczenie źródeł spalania paliw, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, objętych 

wnioskiem; 

7) informacje o stosowanych urządzeniach ochronnych ograniczających 

emisję  zanieczyszczeń do powietrza (w tym o pierwotnych i wtórnych 

metodach ograniczania emisji tlenków azotu) oraz sposobie ich pracy w 

okresie występowania ograniczeń w dostawach wody amoniakalnej 

uniemożliwiających dokonanie jej zakupu na potrzeby jednostki w celu 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochronnych 

ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza; 

8)  wielkości emisji tlenków azotu wprowadzanych do powietrza z danej 

jednostki, objętych zakresem wniosku, wyrażone jako średnia dobowa lub 

średnia z okresu pobierania próbek wynikające z możliwości technicznych 

instalacji, z uwzględnieniem możliwości zastosowania pierwotnych metod 

ograniczania emisji tlenków azotu. 

3. Wniosek może obejmować kilka jednostek należących do 

przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, znajdujących się we 

właściwości jednego organu właściwego. 

4. Organ właściwy wydaje decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w 

warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej nie później niż 

w terminie 10 dni od dnia wpływu wniosku. 

5. W stosunku do marszałka województwa wydającego decyzję 

pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej organem wyższego stopnia jest minister właściwy do 

spraw klimatu. 

6. W postępowaniach o wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację 

instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej nie 

stosuje się przepisów art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846). 

7. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 

2, organ właściwy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia jego otrzymania , 

wzywa przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, do uzupełnienia 

wniosku. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest 

zobowiązane do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia 

otrzymania wezwania do uzupełnienia. Wniosek nieuzupełniony  we wskazanym 

terminie pozostawia się  bez rozpoznania. 

8. Decyzja pozwalająca na eksploatację jednostki w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zawiera: 

1)  oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, w 

tym jego siedziby, oraz adres instalacji; 

2)  rodzaj i parametry źródeł spalania paliw istotne z punktu widzenia 

przeciwdziałania zanieczyszczeniom, w szczególności obowiązek 

eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających emisję z maksymalną 

możliwą do uzyskania wydajnością – obowiązek ten nie dotyczy urządzeń 

ochronnych ograniczających emisję tlenków azotu do powietrza 

wykorzystujących wodę amoniakalną; 

3)  wielkości dopuszczalnej emisji tlenków azotu wprowadzanych do 

powietrza wyrażone jako średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania 

próbek, wynikające z możliwości technicznych instalacji, z 

uwzględnieniem możliwości zastosowania pierwotnych metod redukcji 

emisji tlenków azotu; 

4)  czas obowiązywania decyzji, nie dłuższy niż termin określony w ust. 1. 

9. Decyzja pozwalająca na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej stanowi integralną część pozwolenia 

zintegrowanego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

10. Decyzję pozwalającą na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej organ właściwy przekazuje do 

ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw klimatu oraz 

właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

11. Warunkiem zastosowania do jednostki wymagań określonych w decyzji 

pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej, w tym dotyczących wielkości dopuszczalnej emisji 

tlenków azotu wprowadzanych do powietrza, jest niezwłoczne poinformowanie 

przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, organu 
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właściwego o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 1 oraz  przedłożenie 

organowi: 

1) informacji o braku możliwości zakupu wody amoniakalnej na potrzeby 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochrony środowiska służących 

redukcji emisji tlenków azotu do powietrza potwierdzoną brakiem 

pozytywnych odpowiedzi na zapytania ofertowe wysłane do co najmniej 

trzech dostawców; 

2) informacji o podjęciu innych działań w kierunku zakupu wody 

amoniakalnej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania urządzeń ochrony 

środowiska służących redukcji emisji tlenków azotu do powietrza, które nie 

pozwoliły na zabezpieczenie tych potrzeb; 

3) informacji o wyczerpywaniu się zasobów magazynowych wody 

amoniakalnej z podaniem ilości magazynowanej wody amoniakalnej oraz 

określeniem czasu pracy jednostki przy tych zasobach w planowanym jej 

obciążeniu; 

4) oświadczenia o terminie, od którego przedsiębiorstwo energetyczne, o 

którym mowa w ust. 1, będzie stosowało warunki decyzji pozwalającej na 

eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej oraz o przewidywanym terminie zakupu wody 

amoniakalnej i zakończenia stosowania warunków tej decyzji. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

13. Informacje i oświadczenie, o których mowa w ust. 11, przedsiębiorstwo 

energetyczne, o którym mowa w ust. 1,  przekazuje organowi właściwemu 

każdorazowo po wystąpieniu ograniczeń w dostępności wody amoniakalnej i 

braku możliwości jej zakupu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

urządzeń ochronnych ograniczających emisję 

 tlenków azotu do powietrza. 

14. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 4, przedsiębiorstwo 

energetyczne,  

o którym mowa w ust. 1, przekazuje także ministrowi właściwemu do spraw 

energii, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz właściwemu 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 
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15. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie 

informuje organ właściwy oraz organy, o których mowa w ust. 14, o ustaniu 

okoliczności, o których mowa w ust. 11 pkt 1–3, z powodu których skorzystało z 

warunków decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej  

i o terminie zakończenia stosowania warunków tej decyzji. 

Rozdział 5 

Kary pieniężne 

Art. 31. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)  nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1; 

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

1)  pkt 1 wynosi nie mniej niż 0,5% i nie więcej niż 5% przychodu ukaranego 

podmiotu wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym; 

 

Art. 34. W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2538, z późn. 

zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 12: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) środki stanowiące zwrot kwot różnicy ceny, rekompensat 

finansowych oraz dofinansowań, jak również rekompensat lub 

zaliczek, o których mowa w: 

a) art. 62g ust. 1 lub art. 62h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne,  

b) art. 8, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 

poz. 202, 1471, 1692 i 1723), 

c) o w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia …. 2022 r. o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku (Dz. U. , poz. …), a także odsetek od 

zwróconych środków;”, 

2) w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

                                                 
6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. poz. 1093, oraz z 2022 r. poz. 202, 1477 i 1692. 
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„5) wypłatę rekompensat lub zaliczek, o których mowa odpowiednio w 

art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia …. o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku;”; 

3) w art. 15 w pkt 1 wyrazy „art. 16 ust. 1 pkt 1–2b” zastępuje się wyrazami 

„art. 16 ust. 1 pkt 1–2d”; 

4) w art. 16 w ust. 1: 

a) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu: 

„1c) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających 

na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;”, 

b) po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu: 

„2d) dokonywanie wypłat rekompensat oraz zaliczek, o których 

mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z …. o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie 

wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 

odbiorców w 2023 roku;”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku 

paliw (Dz. U. poz. 1967) w art. 4 w ust. 1 w pkt 4 w lit. r kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje lit. s w brzmieniu: 

„s) związkiem zawodowym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).”. 

Art. 38. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje wartości cen 

referencyjnych miesięcznych, o których mowa w art. 9 ust. 10, za okres od dnia 1 

stycznia do dnia 31 października 2022 r. na swojej stronie internetowej w terminie 

7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 

68 ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do 

dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 68 

ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być 

zmieniane na podstawie art. 68 ustawy zmienianej w art. 33, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 40. 1. Maksymalny łączny limit wydatków z Funduszu będący 

skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 12 545 551 258 zł. 
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2. Maksymalny limit wydatków z Funduszu będący skutkiem finansowym 

niniejszej ustawy wynosi: 

1) w 2022 r. -  965 042 404 zł; 

2) w 2023 r. –  9 650 424 044 zł; 

3) w 2024 r. –  1 930 084 809 zł; 

4) w latach 2025–2032 – 0 zł. 

3. Limit wydatków, o którym mowa w ust. 1 i 2, ulega powiększeniu o 

środki stanowiące zwrot kwoty rekompensat, o których mowa w art. 12 ust. 9 i art. 

13 ust. 3 oraz odsetki zgromadzone na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej. 

4. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy wykorzystanie środków 

wyniesie więcej niż 80% środków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw energii informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz Prezesa Rady Ministrów. 

5. W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95% 

środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych rekompensat podlega 

proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat 

była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na 

przyznanie dodatków. 

 

 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia  

w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego 

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia … o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku (Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego, stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia 

(poz.     ) 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY UPRAWNIONEGO 

Instrukcja wypełniania 

1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI.   
2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe. 
3. W informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo liczniku energii elektrycznej należy wpisać numer lub 

numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury, a w przypadku braku PPE numer licznika energii elektrycznej. 

Dane identyfikacyjne odbiorcy 

NAZWA*  

ADRES*  

(ULICA I 

NUMER BUDYNKU)  

ADRES* 

(MIASTO 

ORAZ KOD POCZTOWY) 

 

NIP LUB 

PESEL 

 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy      

IMIĘ*  

 

NAZWISKO*   

RODZAJ 

DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*                       Wpisz „1” jeśli to dowód osobisty albo „2” jeśli to paszport 

SERIA I NUMER  

DOKUMENTU*  

  

TELEFON LUB E-

MAIL 
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Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo numerze licznika energii elektrycznej* 

 

Lp.  NUMER PPE ALBO NUMER LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                                  

11.                                  

12.                                  

13.                                  

14.                                  

15.                                  

16.                                  

17.                                  

18.                                  

19.                                  

20.                                  

  (W przypadku większej niż 20 liczby PPE należy dołączyć dodatkową tabelę) 

Data zawarcia umowy na dostawy energii elektrycznej: 

 

 

 

Określenie szacowanej części energii elektrycznej która będzie objęta ceną maksymalną 

Szacowana części energii elektrycznej, która będzie objęta ceną maksymalną to: 
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Oświadczenia 

Oświadczam, że wskazany wyżej odbiorca jest spełnienia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w 

rozumieniu ustawy z dnia … o szczególnych rozwiązaniach na rynku energii elektrycznej oraz wsparciu służącym ochronie 

niektórych odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.  

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty, służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej objętej ceną 

maksymalną:  

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

…………………………………………………………. 

miejsce na podpis 
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UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu normatywnego 

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm 

stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej dla wybranych odbiorców – gospodarstw 

domowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, 

a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz 

publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-

opiekuńczej. 

Aby skorzystać z obniżonych cen, wskazane w powyższej ustawie podmioty będą musiały 

złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Określenie jednolitego wzoru oświadczenia 

dostosowanego do treści przepisów ww. ustawy ma na celu zapewnienie jak najwyższego 

stopnia przejrzystości i komunikatywności. 

Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że 

przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony 

do skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej. Mając na uwadze obciążenie dla 

obywateli jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego 

zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, 

czyli najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się 

gospodarstwa domowe.  

2. Wejście w życie  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótki okres vacatio legis wynika z konieczności jak najszybszego wdrożenia jednolitego wzoru 

oświadczeń, zgodnych z projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku. Wzór ten stanowią dwa załączniki do przedmiotowego rozporządzenia. Termin wejścia 

w życie rozporządzenia jest zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

Krótkiemu okresowi vacatio legis nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa 

prawnego. 

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia … r. o środkach nadzwyczajnych mających 

na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 

w 2023 roku. Wszystkie zasadnicze elementy w zakresie stabilizacji cen energii elektrycznej 

dla niektórych odbiorców zostały zawarte we wskazanej wyżej ustawie. 
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4. Notyfikacja 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

5. Wpływ na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

6. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 
oświadczenia odbiorcy uprawnionego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Paweł Kozłowski 

Główny Specjalista, Wydział Rynku Detalicznego i Sieci 
Inteligentnych 

Departament Elektroenergetyki i Gazu 

e-mail: pawel.kozlowski@klimat.gov.pl 

Data sporządzenia 

12.10.2022 r. 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe 

Nr w wykazie prac 

 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz 

wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm stabilizujący cenę zakupu energii elektrycznej 

dla wybranych odbiorców – gospodarstw domowych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu 

terytorialnego, a także niektórych podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz 
publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej. 

Aby skorzystać z obniżonych cen, część odbiorców będzie musiała złożyć do swojego sprzedawcy energii 

elektrycznej oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i 
Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.  

Wprowadzenie procedury składania oświadczeń jest niezbędne z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie 

posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest uprawniony do skorzystania z obniżonych cen energii 
elektrycznej. Mając na uwadze obciążenie dla obywateli jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa 

energetycznego zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, czyli 
najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się gospodarstwa domowe.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie jednolitego wzoru oświadczeń. Projekt 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego ma na celu 

dostosowanie brzmienia wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego do treści przepisów projektu ustawy o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 roku. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące 

się obrotem energią 
elektryczną 

Ok. 141 Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Regulacji Energetyki 

Na przedsiębiorstwa zostanie 

nałożony obowiązek zbierania 

oświadczeń składanych przez 
odbiorców końcowych. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248) i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  
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Projekt w ramach konsultacji zostanie przekazany do następujących podmiotów: 

1) Towarzystwo Obrotu Energią, 

2) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. 

Projekt w ramach opiniowania zostanie przekazany do następujących podmiotów: 

1) Urząd Regulacji Energetyki, 

2) Młodzieżowa Rada Klimatyczna. 

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych ani praw i interesów związków 

pracodawców, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe ani przez reprezentatywne 
organizacje pracodawców.  

Projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż nie dotyczy spraw 
związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej (Dz. U. poz. 759).  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), wobec czego nie wymaga zaopiniowania 
przez RDS.  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.  

Pilne procedowanie oraz priorytetowe traktowanie projektowanej regulacji jest zasadne z uwagi na konieczność 

niezwłocznego wdrożenia jednolitego wzoru oświadczenia, zgodnego z projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych 
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2022 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 

2022 

2 

2023 

3 

2024 

4 

2025 

5 

2026 

6 

2027 

7 

2028 

8 

2039 

9 

2030 

10 

2031 

Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  Nie dotyczy 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Nie dotyczy 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 
(w mln zł, 

ceny stałe z 
2021 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych 

i średnich 
przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe  

Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku.  

JST (gminy) Pozytywny, ujednolicenie procesu składania wniosku. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 
wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Nie dotyczy 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: konieczność wykazania jedynie dokonania 

zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB, nie zaś 
posiadania wpisu do tej ewidencji. 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak przewidywanego wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 
administracyjne lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:  

 informatyzacja 

 zdrowie 
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Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie dotyczy 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy 

  



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia  

w sprawie sposobu obliczania limitu ceny  

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia …. o środkach nadzwyczajnych mających na 

celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 

2023 roku (Dz. U. poz. ….) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Limit ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie 

wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia (….) r. o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 

oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. ….), zwanej dalej „ustawą”, 

oblicza się w następujący sposób dla: 

1) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej 

technologie, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z wyłączeniem biomasy - 

cena …; 

2) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej z  

biomasy  

a) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako jednostkowy zmienny koszt … , 

wynikający z ksiąg rachunkowych wytwórcy, 

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyznaczonego na 

podstawie …, 

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną, 

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa podstawowego w zakresie dwutlenku 

węgla, 

e) pozostałych kosztów zmiennych wytwarzania, 

f) marży, obliczonej jako …, 

g) dodatku inwestycyjnego, obliczonego jako …; 

3) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującego do wytwarzania energii elektrycznej 

technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy: 
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a) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako jednostkowy koszt … wynikający 

z ksiąg rachunkowych wytwórcy, 

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyznaczonego na 

podstawie …, 

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną, 

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa podstawowego w zakresie dwutlenku 

węgla, 

e) pozostałych kosztów zmiennych wytwarzania, 

f) marży, obliczonej jako .., 

g) dodatku inwestycyjnego, obliczonego jako …; 

4) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy: 

a) kosztu paliwa podstawowego wyznaczonego jako jednostkowy koszt… wynikający 

z ksiąg rachunkowych wytwórcy, 

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyznaczonego na 

podstawie …, 

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną, 

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa podstawowego w zakresie dwutlenku 

węgla, 

e) pozostałych kosztów zmiennych wytwarzania, 

f) marży, obliczonej jako …., 

g) dodatku inwestycyjnego, obliczonego jako ,,,, 

h) innych uzasadnionych kosztów … wynikające z ksiąg rachunkowych wytwórcy; 

5) wytwórcy energii elektrycznej wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

technologię, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy: 

a) kosztu zmiennego paliwa gazowego wyznaczonego …, 

b) jednostkowego kosztu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyznaczonego na 

podstawie …, 

c) współczynnika przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną, 

d) jednostkowego wskaźnika emisyjności paliwa podstawowego w zakresie dwutlenku 

węgla, 

e) pozostałych kosztów zmiennych wytwarzania, 

f) marży, obliczonej jako …, 
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g) dodatku inwestycyjnego, obliczonego jako …. 

§ 2. Limit ceny dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, oblicza się 

jako średnią ważoną wolumenem cenę zakupu energii elektrycznej od wytwórcy lub od 

przedsiębiorstwa obrotu, pomnożoną przez ... 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 

1. Potrzeba i cel wydania aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji zawartej w art. 23 ust. 3 ustawy o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej 

oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, a także wypełnienie części zobowiązań 

wskazanych w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie 

interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. 

Urz. UE LI 261 z 7.10.2022, str. 1). 

Wskazane w rozporządzeniu sposoby obliczania limitów cen są podyktowane koniecznością 

równoważenia interesów uczestników rynku hurtowego energii elektrycznej. Obecnie wysokie 

ceny energii elektrycznej generują znaczące (niewspółmierne) zyski finansowe dla niektórych 

wytwórców energii elektrycznej i przedsiębiorstw obrotu i jednocześnie stanowią duże 

obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a 

w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze. Celem 

rozporządzenia jest wprowadzenie takich limitów cen, które pokrywałyby uzasadnione koszty 

uczestników rynku, umożliwiały im generowanie uzasadnionego zysku a także zachowałyby 

sygnały inwestycyjne. Zamierzonym efektem tego rozporządzenia jest minimalizowanie 

negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucje uzyskanych 

środków do odbiorców końcowych. Pośrednio mechanizm ten może wpływać na obniżenie cen 

energii elektrycznej na rynku hurtowym.  

2. Opis najważniejszych rozwiązań projektu rozporządzenie 

Projektowane rozporządzenie wprowadza sposób obliczania limitów cen dla poszczególnych 

podmiotów objętych obowiązkiem przekazywania kwoty wpłaty, tj. wytwórców energii 

elektrycznej w podziale na technologie wytwarzania określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

(….) r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. ….) oraz 

przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną.  

3. Wejście w życie   

Zgodnie z §3 projektu rozporządzenia proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w 

dniu następującym po dniu ogłoszenia. 
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Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia, uzasadnione jest 

przede wszystkim potrzebą udzielenia natychmiastowego wsparcia odbiorcom energii 

elektrycznej, w zakresie możliwości uregulowania rachunków i gwarancji ciągłości dostaw 

energii elektrycznej. 

Termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i nie 

stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

4. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

W ocenie projektodawców projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

5. Notyfikacja 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.  poz. 2039, z 

późn. zm.).   

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

6. Wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

7. Konsultacje projektu 

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania 
limitu ceny 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pani Radosława Bociek, Naczelnik Wydziału 

radoslawa.bociek@klimat.gov.pl, tel. 22 369 16 02 

Data sporządzenia 
12.10.2022 

Źródło 

art. 23 ust. 3 ustawy z dnia (….) r. o 

środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych 
odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. 
poz. ….) 

Nr w Wykazie prac …………………. 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obserwowane obecnie wysokie ceny energii elektrycznej, wzrastające od 2021 roku, osiągnęły w 2022 r., w 

następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę, rekordowe poziomy. Oczekuje się, że ceny energii elektrycznej pozostaną 

wysokie ze względu na dużą niepewność na rynku spowodowaną szeregiem zakłóceń w dostawach gazu oraz węgla. 
Utrzymujące się wysokie ceny energii elektrycznej stanowią duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne 
i gospodarcze. 

Jednocześnie wysokie ceny energii, z którymi borykają się obecnie odbiorcy, generują znaczące (niewspółmierne) 

zyski finansowe dla niektórych wytwórców energii elektrycznej. Na rynku dnia następnego ceny energii elektrycznej 
zależą od zmiennego kosztu energii marginalnej, tj. ostatniej i najdroższej jednostki potrzebnej do zaspokojenia 

zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego jako 

punkt odniesienia przy ustalaniu cen energii elektrycznej dla wszystkich pozostałych rynkowych ram czasowych, 

wzrost cen gazu i węgla na rynkach europejskich doprowadził do uzyskania nadmiarowego przychodów dla 
wytwórców o niższych kosztach marginalnych, wykorzystujących np. technologie OZE. Uzasadnionym jest zatem 

ograniczenie przychodów tychże wytwórców przy jednoczesnej redystrybucji uzyskanych środków do odbiorców 

końcowych. Ograniczenie przychodów będzie dotyczyć również przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się 
obrotem energią elektryczną, ponieważ w ramach swojej działalności oni również mogą uzyskiwać nadmierne 

przychody. Ograniczenie przychodu będzie się odbywać poprzez jego ograniczenie do poziomu określonego przez 
limity cen. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie wprowadza limity cen dla poszczególnych podmiotów objętych obowiązkiem 

przekazywania kwoty wpłaty, tj. wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw energetycznych 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, w podziale na technologie 
wytwarzania określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia (….) r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 

ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. 

poz. ….). Limity cen dotyczą wytwórców energii elektrycznej (art. 21 ust.1) oraz przedsiębiorstw energetycznego 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną (art. 21 ust. 2). Dzięki wprowadzeniu 
limitów ceny, nadmierne przychody zostaną ograniczone. 

1. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Mechanizm ograniczenie przychodów niektórych wytwórców energii elektrycznej jest obecnie wdrażany w państwach 

europejskich zgodnie z przyjętym Rozporządzeniem Rady w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu 
rozwiązania problemu wysokich cen energii.  

Niektóre państwa członkowskie wprowadziły wcześniej podobne rozwiązania, ale w ograniczonym zakresie, tj. na 

wybranych rynkach. Grecja w dniu XX wprowadziła mechanizm ograniczający przychody wytwórców na rynku dnia 
następnego, ustanawiając limit przychodów wytwórców na podstawie technologii wytwarzania.  

2. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
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Odbiorcy energii 

elektrycznej w 

gospodarstwach 
domowych oraz 

pozostały zakres 

odbiorców z grupy 
taryfowej G 

16,8 mln Biuletyn Informacji Publicznej 
Urzędu Regulacji Energetyki 

Nadmiarowe przychody 

zostaną ograniczone dzięki 

mechanizmowi dla rynku 
hurtowego i ceny dla 

odbiorców końcowych będą 
niższe 

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

2,2 mln Urząd Regulacji Energetyki  Nadmiarowe przychody 

zostaną ograniczone dzięki 

mechanizmowi dla rynku 
hurtowego i ceny dla 

odbiorców końcowych będą 
niższe 

Przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące 

się obrotem energią 
elektryczną 

407 (dane na koniec 

2021) 

Ustawa Prawo energetyczne, 

dane za URE 

Nadmiarowe przychody 

zostaną ograniczone dzięki 

mechanizmowi dla rynku 
hurtowego 

Zarządca Rozliczeń S.A.  1 Ustawa z dnia 29 czerwca 

2007 r. o zasadach 

pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w 
związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży 
mocy i energii elektrycznej 

Neutralne. 

Zarządca Rozliczeń S.A. 
zostanie zobowiązany 

przyjmowania i 

dysponowaniem kwotami 

wpłat na Fundusz Wypłaty 
Różnicy Ceny 

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki 

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne 

Realizacja obowiązków 

kontrolnych w ramach 

obecnego zakresu 
kompetencji 

Towarowa Giełda Energii 

oraz Nominowani 

Operatorzy Rynku 
Energii 

3 Ustawy o giełdach 

towarowych, na podstawie 

zawiadomienia złożonego w 
dniu 19 kwietnia 2010 r. na 

podstawie art. 68a ust. 14 

Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 

oraz Rozporządzenie UE 
2019/943 

Realizacja obowiązków 

prowadzenia obrotu energią 

elektryczną w ramach 
obecnego zakresu 
kompetencji 

Izba Rozliczeniowa Giełd 

Towarowych S.A. 

1 Zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego (KNF) z dnia 

19 kwietnia 2010 roku 

wydane na podstawie Ustawy 
o obrocie instrumentami 
finansowymi, na podstawie  

Realizacja obowiązków 

prowadzenia rozliczeń dla 

obrotu energią elektryczną w 

ramach obecnego zakresu 
kompetencji 

3. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, został udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny. 

Projekt został przekazany do konsultacji (3 dni robocze) do następujących podmiotów: 

1. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 

2. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 

3. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 
4. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), 

5. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 



– 8 – 
6. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 
7. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), 

8. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), 

9. Polska Izba Magazynów Energii (PIME), 

10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, 
11. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
12. Towarowa Giełda Energii S.A. 

Projekt został przekazany do zaopiniowania (3 dni robocze) następującym podmiotom: 

1. Młodzieżowa Rada Klimatyczna, 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
4. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez 
reprezentatywne związki zawodowe.  

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców, projekt nie podlega 
opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców.  

Projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż nie dotyczy spraw 
związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej.  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 
innych instytucji dialogu społecznego, wobec czego nie wymaga zaopiniowania przez RDS. 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 
uzgodnienia projektu. 

Wyniki opiniowania i konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z opiniowania i konsultacji publicznych 
udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

4. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania   
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Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

Mechanizm nie wymaga dodatkowych środków w sektorze finansów publicznych. 

Rozporządzenie nie rodzi żadnych nowych skutków dla sektora finansów publicznych ani po 
stronie dochodowej, ani wydatkowej. 

5. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 
(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym (w 

mln zł, ceny 
stałe z … r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

    0 0  

sektor mikro-, 

małych i średnich 
przedsiębiorstw 

    0 0  

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe 

    0 0  

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 
wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

 

6. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

7. Wpływ na rynek pracy  
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Ustawa nie zawiera przepisów, które w bezpośredni sposób wpływałyby na rynek pracy.  

8. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 
administracyjne lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne: energia elektryczna 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wprowadzenie ograniczeń przychodów będzie miało wpływ na rynek energii elektrycznej. 

9. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie [ ] dni od dnia ogłoszenia.  

10. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektów prowadzona będzie na bieżąco. Nie rekomenduje się wskazywania konkretnych 

mierników do ewaluacji. 

11. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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