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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 

ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych 

 

(druk nr 1203) 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412) 

 

Art. 5. 

[1.  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla 

odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), zwanego dalej "odbiorcą 

końcowym", w wysokości: 

1)   cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu art. 3 

pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zatwierdzonej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE"; 

2)   nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy 

końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny 

sposób, niż wskazany w pkt 1, w tym w formie umów wynegocjowanych indywidualnie 

lub w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53), zwane dalej 

"cennikiem energii elektrycznej".] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną określa ceny i stawki opłat za energię elektryczną w 

wysokości: 

1) cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie w rozumieniu 

art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 
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2019 r. poz. 755 i 730), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”; 

2) nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane w dniu 30 

czerwca 2018 r. dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanego dalej „odbiorcą 

końcowym”, ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób, niż wskazany w 

pkt 1, w tym w formie umów wynegocjowanych indywidualnie lub w trybie 

przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), zwane 

dalej „cennikiem energii elektrycznej” 

– na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla odbiorcy 

końcowego, innego niż określony w ust. 1a, oraz na okres od dnia 1 stycznia 2019 

r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla odbiorcy końcowego określonego w ust. 1a.> 

<1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r. stosuje się do odbiorców końcowych: 

1) pobierających energię elektryczną w punktach poboru energii o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV, zużywających energię elektryczną na 

potrzeby: 

a) gospodarstw domowych, 

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw 

domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana 

działalność gospodarcza, 

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i 

pracowników zagranicznych przedstawicielstw, 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach 

działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w 

przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych, 

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, 

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów 

mieszkalnych, 

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza; 
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2) będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu 

art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. 

U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212); 

3) będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 

2019 r. poz. 492, 730 i 959); 

4) będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869); 

5) będących innymi, niż określone w pkt 4, państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 

1b. Odbiorca końcowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, jest obowiązany w terminie: 

1) 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  zmieniającej 

ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 

ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i 

biopaliwach ciekłych (Dz. U. poz. …), 

2) 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy 

końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na przyznanie mu 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 

– złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży 

energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o 

spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1a pkt 2–5, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ustawy; oświadczenie to składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

1c. Odbiorca końcowy, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, zawierający z 

przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę 

kompleksową obowiązany jest przy zawieraniu tej umowy, do złożenia temu 

przedsiębiorstwu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1b. 
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1d. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy 

końcowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 2–5, mającą wpływ na utratę uprawnienia, 

o którym mowa w ust. 1, odbiorca ten obowiązany jest do poinformowania o tym 

zdarzeniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną, będącego stroną umowy sprzedaży energii 

elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. Obowiązek przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w ust. 1, traci moc od dnia wystąpienia tego 

zdarzenia. 

1e. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu i dystrybucji energii elektrycznej, któremu Prezes URE udzielił koncesji na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną po 

dniu 31 grudnia 2018 r. określa do dnia 31 grudnia 2019 r., dla odbiorcy końcowego, 

o którym mowa w ust. 1a pkt 1, przyłączonego do jego sieci, ceny za energię 

elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. przez 

sprzedawcę z urzędu, na którego obszarze działania zlokalizowane są jego sieci, 

ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE.> 

2. 
(2)

 (uchylony). 

3. 
(3)

 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat za energię 

elektryczną, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą końcowym za okres od 

dnia 1 stycznia 2019 r. 

Art. 6. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. , w stosunku do cenników energii 

elektrycznej: 

1)   dokonało zmiany obowiązującej z odbiorcą końcowym umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub umowy kompleksowej, a także gdy zmiana cen lub stawek opłat za 

energię elektryczną nastąpiła zgodnie z treścią umowy sprzedaży energii elektrycznej 

lub umowy kompleksowej zawartej z odbiorcą końcowym, na cenę lub stawkę opłat 

za energię elektryczną wyższą od ceny lub stawki opłat wynikającej z umowy 

sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z danym odbiorcą 

końcowym stosowanej w dniu 30 czerwca 2018 r., 
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2)   zawarło z odbiorcą końcowym umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę 

kompleksową z ceną lub stawką opłat za energię elektryczną wyższą od ceny lub 

stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

- jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, ze skutkiem od 

dnia 1 stycznia 2019 r. 

2. Zmiana warunków umowy, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez: 

1)   zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki nie wyższe niż 

wskazane w cenniku energii elektrycznej obowiązującym w dniu 30 czerwca 2018 r. - 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   zmianę cen lub stawek opłat za energię elektryczną na ceny i stawki, których sposób 

wyznaczenia określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 - w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

<3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za wykonany w przypadku: 

1) dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego 

zgodnie z art. 5 ust. 1, lub 

2) dostarczenia odbiorcy końcowemu cennika energii elektrycznej, w przypadku 

gdy odbiorca końcowy nie zaakceptował wprowadzenia zmian w zakresie cen i 

stawek opłat za energię elektryczną, zgodnie z art. 5 ust. 1, w zawartej umowie 

sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej w terminie 

wskazanym przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia otrzymania cennika energii elektrycznej, lub 

3) nieprzekazania przez odbiorcę końcowego informacji, niezbędnych 

przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu energią elektryczną do wykonania obowiązku, o którym mowa w 

art. 5 ust. 1, w zakresie, trybie i w terminie wskazanym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 2, lub 

4) niezłożenia przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2–5 

oświadczenia, zgodnie z art. 5 ust. 1b lub 1c, lub 

5) dostarczenia odbiorcy końcowemu propozycji wprowadzenia zmiany do umowy, 

zgodnie z ust. 5, w przypadku gdy odbiorca końcowy nie zaakceptował 

wprowadzenia tej zmiany w terminie wskazanym przez przedsiębiorstwo 
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energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany 

umowy. 

4. W przypadku, gdy obiorca końcowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1a pkt 2–5, nie 

złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1, zmiana umowy przez 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r. 

5. W przypadku, gdy umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa 

zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i odbiorcą końcowym przewiduje 

określanie obowiązującej w 2019 r. lub w części 2019 r. ceny energii elektrycznej na 

podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej 

na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), przedsiębiorstwo to dostarcza 

odbiorcy końcowemu propozycję wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie ceny 

energii elektrycznej, w której na pozostałą część 2019 r. oferuje stałą cenę energii 

elektrycznej, określoną zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, nie później niż w terminie 30 dni 

od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2.> 

 

<Art. 6a. 

W przypadku wystąpienia przez odbiorcę końcowego o ponowne wystawienie faktury za 

energię elektryczną, w celu wykonania przez przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 

obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, przedsiębiorstwo to obowiązane jest do 

jej wystawienia, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia o wystawienie faktury, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).> 

 

Art. 7. 

1. 
(5)

 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną oraz odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną na własny 

użytek na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 
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2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) lub rynku organizowanym 

przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) lub za pośrednictwem towarowego 

domu maklerskiego lub domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską w 

zakresie obrotu towarami giełdowymi mogą zwrócić się do 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 2018 r. poz. 1571 i 

2538), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń cen", z wnioskiem o wypłatę odpowiednio: 

[1)   kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią 

elektryczną na rzecz odbiorców końcowych określoną na podstawie średnioważonej 

wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym powiększonej o pozostałe 

koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1, a wielkością przychodów 

wynikających z zastosowania cen energii elektrycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1, lub cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 

2018 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczonej zgodnie ze wzorem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, lub 

2)   kwoty na pokrycie różnicy między wielkością kosztów nabycia energii elektrycznej na 

własne potrzeby, zużytej w roku 2019 określoną na podstawie średnioważonej 

wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, powiększonej o pozostałe 

koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, a wielkością kosztów nabycia 

energii elektrycznej na własne potrzeby określoną na podstawie średnioważonej 

wolumenem ceny energii elektrycznej nabytej przez tego odbiorcę końcowego na 

potrzeby własne, zużytej w terminie pomiędzy 25 a 29 czerwca 2018 r., obliczonej 

zgodnie ze wzorem, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2] 

<1) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią 

elektryczną na rzecz odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1, 

określoną na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na 

rynku hurtowym powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa 

w ust. 4 pkt 1, a wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii 

elektrycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, lub cen i stawek opłat za 

energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., o których mowa w 
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art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r., lub 

2) kwoty na pokrycie różnicy między wielkością kosztów nabycia energii 

elektrycznej na własne potrzeby przez tego odbiorcę końcowego, zużytej w 

okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., określonych na 

podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku 

hurtowym a wielkością kosztów nabycia energii elektrycznej w czerwcu 2018 r., 

określonych na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej 

na rynku hurtowym, obliczonej zgodnie ze wzorem, określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2> 

[- zwanej dalej "kwotą różnicy ceny".] 

<– jako rekompensaty odpowiednio z tytułu obowiązku sprzedaży energii 

elektrycznej po cenach lub stawkach opłat za energię elektryczną określonych w 

art. 5 ust. 1 albo nabycia energii elektrycznej po cenach wyższych niż ceny 

nabycia w dniu 30 czerwca 2018 r., zwanej dalej „kwotą różnicy ceny”.> 

1a. 
(6)

 Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym określa się dla: 

1)   umów zawartych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną z odbiorcami końcowymi: 

a)  w 2019 r., 

b)  przed dniem 1 stycznia 2019 r.; 

2)   grup odbiorców końcowych, określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci 

elektroenergetycznej, do której są przyłączeni odbiorcy końcowi. 

<1b. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o 

wypłatę kwoty na pokrycie różnicy między wielkością przychodów za obrót energią 

elektryczną na rzecz odbiorców końcowych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, 

określonej na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej na 

rynku hurtowym powiększonej o pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w 

ust. 4 pkt 1, a wielkością przychodów wynikających z zastosowania cen energii 

elektrycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, lub cen i stawek opłat za energię 

elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2, za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obliczonej zgodnie 
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ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, zwanej dalej 

„rekompensatą finansową”.> 

2. 
(7)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób obliczenia: 

a)  kwoty różnicy ceny przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorcę końcowego, o 

którym mowa w ust. 1, 

<aa) rekompensaty finansowej przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,> 

b)  średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym dla podmiotów, o 

których mowa [w lit. a] <w lit. a i aa>, a także sposób i termin publikacji tych 

średnioważonych cen energii elektrycznej; 

2)   sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za 

energię elektryczną dla odbiorców końcowych, w szczególności w przypadku: 

a)  zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego po dniu 30 

czerwca 2018 r., 

b)  uzyskania nowej koncesji na obrót energią elektryczną przez przedsiębiorstwo 

energetyczne, niewykonujące dotychczas działalności gospodarczej w tym 

zakresie, 

c)  zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej przez 

nowego odbiorcę końcowego, 

d)  korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług 

sprzedawcy, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, 

e)  zmiany grupy taryfowej przez odbiorcę końcowego, 

f)  rozliczania odbiorcy końcowego przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie 

wartości indeksów giełdowych, 

g)  korzystania przez odbiorcę końcowego z przedpłatowego [układu] <urządzenia> 

pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń za dostarczaną energię 

elektryczną; 

3)   zakres, termin i sposób publikacji informacji udostępnianych przez giełdę towarową 

energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 
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giełdach towarowych, stanowiących części składowe kwoty różnicy ceny 

<,rekompensaty finansowej> i średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku 

hurtowym; 

[4)   zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiący część składową obliczenia kwoty różnicy 

ceny] 

<4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, stanowiących części składowe służące 

do obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej;> 

<5) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu 

energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o 

którym mowa w art. 5 ust.1, oraz tryb i termin ich przekazania> 

- biorąc pod uwagę wartość unikniętego wzrostu cen energii elektrycznej oraz 

równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i odbiorców końcowych energii 

elektrycznej. 

3. 
(8)

 Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji 

Energetyki średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, zgodnie ze 

sposobem i terminem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, oraz 

ogłasza dane stanowiące części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny, 

<oraz rekompensaty finansowej> wskazane w tych przepisach. 

4. 
(9)

 Na pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w ust. 1, składają się: 

1)   dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie obrotu energią elektryczną: 

a)  koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej, 

b)  koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną, 

c)  koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2389), oraz świadectw efektywności energetycznej, o których mowa 

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. 

U. poz. 831, z 2018 r. poz. 650 oraz z 2019 r. poz. 51), lub poniesienia opłaty 

zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
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odnawialnych źródłach energii oraz w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej, 

d)  marża, uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej 

odbiorcom końcowym; 

2)   dla odbiorców końcowych, o których mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w pkt 1 

lit. c. 

<4a. Przedsiębiorca będący odbiorcą końcowym innym niż wskazany w art. 5 ust. 1a, 

może zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z 

tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, zwanego dalej „dofinansowaniem”, za okres 

od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

4b. Do ubiegania się o dofinansowanie nie są uprawnieni odbiorcy końcowi wykonujący 

działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 

lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną 

odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 

24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 

09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, 

wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz 

podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z 

późn. zm.) oraz eksploatujący tę instalację. 

4c. Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania, 

określonej zgodnie z ust. 5, i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez 

odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 

1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

4d. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 

352 z 24.12.2013, str. 1), albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) albo rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 

27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
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Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. 

Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).> 

[5.  Minister właściwy do spraw energii ogłasza w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

przepisów wydanych na podstawie ust. 2, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koszty jednostkowe, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b oraz d, dla grup odbiorców końcowych określonych w 

odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej, uwzględniając te koszty 

jednostkowe za lata 2017 i 2018 oraz ceny sprzedaży energii elektrycznej dla tych grup 

odbiorców końcowych za lata 2017 i 2018. 

6. Giełda towarowa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych publikuje na swojej stronie internetowej części składowe kwoty 

różnicy ceny i średnioważonych cen energii elektrycznej, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2, w sposób i w terminie określonych w tych przepisach.] 

<5. Minister właściwy do spraw energii ogłasza w terminie 14 dni od dnia wejścia w 

życie przepisów wydanych na podstawie ust. 2, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, pozostałe koszty 

jednostkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b oraz d, dla grup odbiorców 

końcowych określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci 

elektroenergetycznej oraz stawkę dofinansowania, wyrażonego w zł/MWh, 

uwzględniając ceny sprzedaży energii elektrycznej za lata 2017 lub 2018, a przy 

ogłaszaniu pozostałych kosztów jednostkowych także koszty jednostkowe za lata 

2017 lub 2018. 

6. Giełda towarowa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych publikuje na swojej stronie internetowej części 

składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej i 

średnioważonych cen energii elektrycznej, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 2, w sposób i w terminie określonych w tych przepisach.> 

 

<Art. 7a. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną może zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o 

określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa w 

art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a–c, dla grup odbiorców końcowych określonych w odniesieniu 
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do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej, zgodnie z obwieszczeniem 

wydanym na podstawie art. 7 ust. 5, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r., będących podstawą do obliczenia kwoty różnicy ceny, w terminie od 

dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., przedkładając: 

1) dokumenty umożliwiające określenie tych indywidualnych pozostałych kosztów 

jednostkowych, w tym odpis sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 

sporządzonego na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ustawie z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. 

U. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 730), 

zbadanego przez biegłego rewidenta, zawierającego w ramach ujawnień w 

informacji dodatkowej tego sprawozdania przedstawienie odpowiednich pozycji 

bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

30 czerwca 2019 r., odrębnie dla wykonywanej działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu energią elektryczną dla każdej z grup odbiorców końcowych, 

określonych w odniesieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej, 

zgodnie z obwieszczeniem wydanym na podstawie art. 7 ust. 5; 

2) obliczenia indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa 

w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a–c, dla danego przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 

poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., na 

podstawie dokumentów, wskazanych w pkt 1. 

2. Prezes URE ocenia wniosek, o którym mowa w ust. 1, pod względem: 

1) zasadności zakwalifikowania danych kosztów do rodzaju kosztów, o których 

mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit a–c; 

2) prawidłowości dokonanych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obliczeń, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) kompletności złożonych dokumentów. 

3. Prezes URE w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

określa, w drodze decyzji, wysokość indywidualnych pozostałych kosztów 

jednostkowych dla grup odbiorców końcowych, określonych w odniesieniu do 

wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej zgodnie z obwieszczeniem wydanym na 
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podstawie art. 7 ust. 5, poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r., albo odmawia, w drodze decyzji, określenia tych kosztów w 

przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 2, informując 

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną o przyczynie tej odmowy. Odpis decyzji doręcza się 

zarządcy rozliczeń cen. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz ocena przez Prezesa URE, o której mowa w 

ust. 2, obejmują wszystkie pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w art. 7 

ust. 4 pkt 1 lit. a–c, poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 

czerwca 2019 r. 

5. Prezes URE w toku postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, ma prawo wglądu do 

ksiąg rachunkowych oraz żądania od przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 

przedstawienia informacji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych 

przedstawionych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz może żądać 

przedstawienia takich informacji lub dokumentów od innych niż to przedsiębiorstwo 

podmiotów, które są w ich w posiadaniu, z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. 

6. W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną kwota różnicy ceny 

jest wyższa albo niższa niż kwota różnicy ceny ustalona na podstawie zastosowania 

indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych określonych w decyzji, o której 

mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo to dokonując korekty, o której mowa w art. 9, 

stosuje koszty jednostkowe ustalone w tej decyzji. 

 

Art. 7b. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, składa się za okres kwartału 

kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie 

elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Wniosek 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Do wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, dołącza się oświadczenie, którego wzór 

określa załącznik nr 2 do ustawy. Oświadczenie to składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 
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§ 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej; 

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

wnioskodawca 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; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych 

odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym 

wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, wyrażony w MWh, z 

dokładnością do czterech miejsc po przecinku; 

5) wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 4c; 

6) oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy; 

7) numery faktur, numery punktów poboru energii oraz wolumen energii 

elektrycznej, o którym mowa w pkt 4, odrębnie dla każdej faktury, punktu 

poboru energii i dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ze wskazaniem 

nazwy tego przedsiębiorstwa; 

8) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata 

dofinansowania. 

4. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, może zostać złożony w terminie do dnia 30 

czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. Wniosek 

złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. 

5. Zarządca rozliczeń cen, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4a, występuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną, wskazanego we wniosku, o potwierdzenie danych 

dotyczących wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wskazanego we wniosku. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną potwierdza za pomocą środków komunikacji 
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elektronicznej dane dotyczące wolumenu sprzedanej energii elektrycznej za 

wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, okres w terminie 14 dni od 

dnia wystąpienia o potwierdzenie danych przez zarządcę rozliczeń cen. 

7. Zarządca rozliczeń cen dokonuje weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 

4a, pod względem poprawności dokonanych obliczeń, kompletności wymaganych 

danych oraz prawidłowości złożonego oświadczenia. 

8. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a, 

zarządca rozliczeń cen zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dofinansowania w 

terminie 40 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. 

Zatwierdzenie wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Przepisy art. 

8 ust. 6–8a stosuje się odpowiednio. 

9. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku, o 

którym mowa w art. 7 ust. 4a, przez zarządcę rozliczeń cen. 

10. Zarządca rozliczeń cen w dniu udzielenia pomocy publicznej wydaje i doręcza 

odbiorcy końcowemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.> 

 

Art. 8. 

[1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen, za okres co 

najmniej pełnego miesiąca kalendarzowego, przy użyciu formularza udostępnionego na 

platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen i opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.] 

<1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 1b, składa się do zarządcy rozliczeń cen 

przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w 

tym celu przez zarządcę rozliczeń cen i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

2. Wniosek zawiera w szczególności: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej; 

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

wnioskodawca taki numer posiada, albo numer w równoważnym rejestrze państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji; 
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3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   
(13)

 (uchylony); 

5)   
(14)

 (uchylony); 

6)   oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy; 

7)   numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty różnicy 

ceny <lub rekompensaty finansowej>; 

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 we wniosku są zgodne z prawdą."; 

klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

2a. 
(15)

 Wniosek, składany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zawiera ponadto: 

[1)   wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w 

2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje przedsiębiorstwu 

energetycznemu kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech 

miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny i stawki opłat za energię 

elektryczną i z wyodrębnieniem odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich 

liczby, przypisanych poszczególnym cenom i stawkom opłat za energię elektryczną; 

2)   wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, z 

zaokrągleniem w górę do pełnego złotego, z wyodrębnieniem kwot dla poszczególnych 

cen i stawek opłat za energię elektryczną i przypisanych tym cenom i stawkom 

odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich liczby.] 

<1) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w 

2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu 

przedsiębiorstwu kwota różnicy ceny lub rekompensata finansowa, wyrażony w 

MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z podziałem na 

poszczególne ceny i stawki opłat za energię elektryczną i z wyodrębnieniem 

odbiorców końcowych lub grup tych odbiorców i ich liczby, przypisanych 

poszczególnym cenom i stawkom opłat za energię elektryczną; 

2) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej, 

obliczoną odpowiednio zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b, z zaokrągleniem w 

górę do pełnego złotego.> 
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2b. 
(16)

 Wniosek, składany przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera 

ponadto: 

[1)   wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez tego odbiorcę końcowego w 

2019 r., za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy końcowemu 

kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, określony na podstawie rzeczywistych 

odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku z podziałem na poszczególne ceny;] 

<1) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez tego odbiorcę 

końcowego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., za 

którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy końcowemu 

kwota różnicy ceny, wyrażony w MWh, określony na podstawie rzeczywistych 

odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku z podziałem na poszczególne ceny;> 

2)   wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2, z 

zaokrągleniem w górę do pełnego złotego; 

3)   dokumenty potwierdzające zakup energii elektrycznej na giełdzie towarowej w 

rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez 

podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w 

rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub za 

pośrednictwem towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego 

prowadzącego działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi. 

3. 
(17)

 Wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, może obejmować 

prognozowany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie, 

którego dotyczy wniosek, lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej określony na 

podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń [pomiarowo rozliczeniowych] <pomiarowo-

rozliczeniowych>. 

4. 
(18)

 Zarządca rozliczeń cen weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości dokonanych 

obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we wniosku 

danych. 

[4a. 
(19)

 W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w zakresie prawdziwości 

informacji i danych zawartych we wniosku, zarządca rozliczeń cen dokonuje szczegółowej 

weryfikacji wniosku, poprzez żądanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 
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działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcy końcowego, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1, przedstawienia dokumentów lub informacji mających 

znaczenie dla oceny ich prawidłowości, a podmioty te zobowiązane są do ich przekazania 

zarządcy rozliczeń cen w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 14 dni.] 

<4a. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości wskazanego 

we wniosku wolumenu energii elektrycznej, zarządca rozliczeń cen dokonuje 

szczegółowej weryfikacji tego wolumenu, poprzez żądanie od przedsiębiorstwa 

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną lub odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przedstawienia 

dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny jego prawidłowości, a 

przedsiębiorstwo to zobowiązane jest do ich przekazania zarządcy rozliczeń cen w 

terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania 

żądania.> 

4b. 
(20)

 Z żądaniem, o którym mowa w ust. 4a, zarządca rozliczeń cen może wystąpić także do 

operatora systemu elektroenergetycznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w zakresie posiadanych przez niego danych 

pomiarowych. 

4c. 
(21)

 W przypadku dokonywania szczegółowej weryfikacji, o której mowa w ust. 4a, termin 

na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez zarządcę rozliczeń cen 

dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4a lub 4b. 

5. 
(22)

 W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza 

wniosek i dokonuje wypłaty kwoty różnicy ceny <lub rekompensaty finansowej>w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Zatwierdzenie 

wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

6. 
(23)

 W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca 

rozliczeń cen, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną 

lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, do usunięcia tych braków 

formalnych lub błędów obliczeniowych. 

7. 
(24)

 W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych 

we wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zarządca rozliczeń cen 

odmawia zatwierdzenia wniosku, informując przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
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działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub odbiorcę końcowego, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1, o przyczynie tej odmowy. 

8. 
(25)

 Odmowa zatwierdzenia wniosku, o której mowa w ust. 7, nie pozbawia 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną lub odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 

możliwości ponownego złożenia wniosku. Przepisy ust. 1 -7 stosuje się odpowiednio. 

[8a. 
(26)

 Zarządca rozliczeń cen może w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy 

cen żądać od podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1, przedłożenia dokumentów lub 

informacji uzasadniających wysokość wypłaconej kwoty różnicy cen. Przepisy ust. 4a i 4b 

stosuje się odpowiednio. 

9. 
(27)

 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może złożyć 

wniosek najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r. Wnioski złożone po upływie tego terminu 

pozostawia się bez rozpoznania.] 

<8a. Zarządca rozliczeń cen może w terminie 7 miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy 

ceny lub rekompensaty finansowej żądać od podmiotów, o których mowa w art. 7 

ust. 1 i 1b, przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość 

wypłaconej kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej. Przepisy ust. 4a i 4b 

stosuje się odpowiednio. 

9. Wniosek, o którym mowa w art. 7: 

1) ust. 1 – składa się do zarządcy rozliczeń cen jednorazowo, w terminie 40 dni od 

dnia wejścia w życie obwieszczenia wydanego na podstawie art. 7 ust. 5, 

2) ust. 1b – składa się do zarządcy rozliczeń cen, za okres pełnego miesiąca 

kalendarzowego, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r. 

– pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.> 

10. Niezłożenie wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 9, powoduje utratę prawa do 

otrzymania kwoty różnicy ceny <lub rekompensaty finansowej>. 

<11. Kwota różnicy ceny, rekompensata finansowa oraz dofinansowanie nie stanowią 

dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa wart. 

29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.> 
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Art. 9. 

[1. 
(28)

 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną dokonuje korekty otrzymanej kwoty różnicy ceny po uzyskaniu 

potwierdzenia danych od operatora lub operatorów systemów dystrybucyjnych o 

wolumenie sprzedanej energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 

grudnia 2019 r., oraz składa wniosek do zarządcy rozliczeń cen o korektę otrzymanej 

kwoty różnicy ceny.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną dokonuje korekty otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz 

rekompensaty finansowej po uzyskaniu potwierdzenia danych od operatora lub 

operatorów systemów dystrybucyjnych o wolumenie sprzedanej i zużytej energii 

elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz 

składa wniosek do zarządcy rozliczeń cen o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny 

oraz rekompensaty finansowej.> 

<1a. W przypadku gdy Prezes URE w decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 3, ustalił 

indywidualne pozostałe koszty jednostkowe, korekty kwoty różnicy ceny, o której 

mowa w ust. 1, dokonuje się uwzględniając pozostałe koszty jednostkowe wynikające 

z tej decyzji. 

1b. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 7a ust. 1, wstrzymuje prawo do 

wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do czasu wydania przez 

Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 3.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmujący korektę wszystkich wniosków złożonych na 

podstawie art. 7 ust. 1 <pkt 1 i ust. 1b>, składa się do zarządcy rozliczeń cen 

jednorazowo, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., przy 

użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na platformie elektronicznej 

utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń cen. Przepisy art. 8 ust. 2 pkt 1 - 3 i 7 

oraz ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio. 

3. 
(29)

 W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną kwota różnicy ceny <lub 

rekompensaty finansowej>przewyższa należną kwotę różnicy ceny za 2019 r., 

przedsiębiorstwo to, po zatwierdzeniu przez zarządcę rozliczeń cen różnicy między tymi 

kwotami, dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o 

zatwierdzeniu tej kwoty. 
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4. 
(30)

 W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną kwota różnicy ceny <lub 

rekompensaty finansowej>jest niższa niż należna kwota różnicy ceny za 2019 r., 

zarządca rozliczeń cen dokonuje wypłaty różnicy między tymi kwotami w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku. 

Art. 10. 

[1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1, którzy na 

podstawie wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1, otrzymali kwotę różnicy ceny 

nienależnie, obowiązani są do jej zwrotu. 

1a.  W sprawach zwrotu nienależnie pobranej kwoty różnicy ceny zarządca rozliczeń cen 

wydaje decyzję administracyjną.] 

<1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu energią elektryczną lub odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 

4a, którzy na podstawie wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b i 4a, otrzymali 

kwotę różnicy ceny, rekompensatę finansową lub dofinansowanie nienależnie, 

obowiązani są do ich zwrotu. 

1a. Zarządca rozliczeń cen wydaje decyzję określającą wysokość nienależnie pobranej 

kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej lub dofinansowania podlegających 

zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu.> 

[1b.  Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez zarządcę rozliczeń cen jest dysponent 

Funduszu. 

2. Zarządca rozliczeń cen wzywa do zwrotu nienależnie pobranych kwot różnicy cen, 

określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin jej zwrotu.] 

[3. Od nienależnie pobranych kwot różnicy cen naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie 

od dnia otrzymania kwoty różnicy ceny.] 

<3. Od nienależnie pobranej kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej i 

dofinansowania naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia ich 

otrzymania.> 

<Art. 10a. 

W sprawach decyzji, wydawanych przez zarządcę rozliczeń cen, organem wyższego 

stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 
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730), w stosunku do zarządcy rozliczeń cen, jest minister właściwy do spraw energii, 

jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, zwanego dalej „Funduszem”.> 

 

Art. 11. 

1. Tworzy się Fundusz [Wypłaty Różnicy Ceny, zwany dalej "Funduszem".] 

[2. Kwoty różnic cen finansowane są z Funduszu.] 

<2. Kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowe oraz dofinansowania finansowane są z 

Funduszu.> 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

4. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii. 

5. Zarządzanie Funduszem powierza się zarządcy rozliczeń cen. 

6. Szczegółowe zasady współpracy zarządcy rozliczeń cen oraz dysponenta Funduszu w 

zakresie zarządzania Funduszem określa umowa. 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", prowadzi obsługę bankową 

Funduszu. 

Art. 12. 

Przychodami Funduszu są: 

1)   80% środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia aukcji, o których mowa w art. 27 

ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538); 

[2)   środki stanowiące zwrot kwot różnic cen;] 

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

dofinansowań;> 

3)   dotacje celowe z budżetu państwa; 

4)   
(34)

 odsetki od wolnych środków finansowych Funduszu przekazanych w zarządzanie 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.); 

5)   dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy; 

6)   wpływy z innych środków publicznych; 

7)   wpływy z innych tytułów. 
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Art. 13. 

Środki Funduszu przeznacza się na: 

[1)   wypłatę kwot różnic cen;] 

<1) wypłatę kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań;> 

2)   wypłatę wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu. 

 

Art. 14. 

1. W przypadku gdy kwota środków na rachunku Funduszu jest niewystarczająca na wypłatę 

[kwot różnic cen] <kwot, o których mowa w art. 13 pkt 1>, zarządca rozliczeń cen 

może czasowo pokryć niewystarczającą kwotę środków na tę wypłatę ze środków 

zgromadzonych na rachunku: 

1)   opłaty przejściowej, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, 

2)   opłaty OZE, o którym mowa w art. 101a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245) 

-    jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z tych ustaw. 

2. Pobrane środki, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi w pełnej wysokości z 

rachunku Funduszu na rachunki opłat, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 15. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności: 

1)   nadzór nad wykonywaniem przez zarządcę rozliczeń cen zadań, o których mowa w art. 16 

ust. 1 [pkt 1 i 2] <pkt 1–2a>; 

2)   zatwierdzanie przedłożonego przez zarządcę rozliczeń cen sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu. 

 

Art. 16. 

1. Do zadań zarządcy rozliczeń cen w zakresie zarządzania Funduszem należy: 

[1)   weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1; 

2)   dokonywanie wypłat kwot różnic cen oraz korekt tych wypłat;] 

<1) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1b, 4a oraz art. 9 ust. 1; 

2) dokonywanie wypłat kwot różnicy ceny i rekompensat finansowych, a także 

korekt tych wypłat;> 
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<2a) dokonywanie wypłat dofinansowania oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej 

pomocy de minimis;> 

3)   przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z wykonania 

rocznego planu finansowego Funduszu; 

4)   przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego 

upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5)   przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu 

finansowego Funduszu; 

[6)   dysponowanie rachunkiem bankowym Funduszu;] 

[7)   prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Funduszu zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 

2212 i 2244);] 

<7)  prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej środków Funduszu;> 

[8)   sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie, w imieniu dysponenta Funduszu, na 

podstawie odrębnego upoważnienia, sprawozdań budżetowych i finansowych.] 

<9) dokonywanie zapłaty wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej 

Funduszu.> 

2. 
(35)

 Zarządca rozliczeń cen nie pobiera wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, a koszty 

z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 2. 

Art. 18. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 5 <ust. 1 i 1a>; 

2)   nie przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 6 <ust. 1 i 2>; 

3)   nie dokonuje korekty, o której mowa w art. 9 ust. 1 <,a w przypadku wydania 

decyzji, o której mowa w art. 7a ust. 3, nie dokonuje korekty zgodnie z treścią tej 

decyzji;> 

<4) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 6a.> 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Prezes URE w drodze decyzji. 

3. Zarządca rozliczeń cen, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynów, o 

których mowa w ust. 1, informuje o tym Prezesa URE, przekazując Prezesowi URE 

dokumentację zebraną w sprawie. 



- 26 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[4. 
(36)

 Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 0,5% i 

wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności 

koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli przedsiębiorca 

nie uzyskał przychodu w poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być 

niższa od 100 000 zł i wyższa od 500 000 zł.] 

<4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 1–3 – nie może być niższa niż 0,5 % i wyższa niż 5% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w 

poprzednim roku podatkowym, a jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał przychodu w 

poprzednim roku podatkowym, wysokość kary nie może być niższa od 100 000 zł 

i wyższa od 500 000 zł; 

2) pkt 4 – wynosi 500 zł oddzielnie od każdej niewystawionej faktury.> 

5. Kara pieniężna jest płatna na konto Funduszu. 

5a. 
(37)

 Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu 

jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa, o którym mowa w ust. 1, lub 

zrealizował obowiązek, o którym mowa w <art. 5 lub art. 6> <art. 5 ust. 1 i 1a lub art. 6 

ust. 1 i 2>. 

6. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 

7. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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<Załącznik nr 1 do ustawy z 

dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. 

poz. … )  
 

„Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 

28 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 

2538) 
 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

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 końcowego 

NAZWA*  

ADRES*  

(ULICA I 

NUMER DOMU LUB LOKALU)  

ADRES* 

(MIASTO 

ORAZ KOD POCZTOWY) 

 

NIP LUB 

PESEL 

Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy końcowego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy  

końcowego                        

IMIĘ*  

 

NAZWISKO*   

RODZAJ 

DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI*                                              Wpisz „1” jeśli dowód osobisty albo „2” jeśli paszport 

SERIA I NUMER  

DOKUMENTU*  

  

TELEFON LUB E-

MAIL 

 

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.                                  
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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. 

Oświadczenia 

1) Oświadczam, że wskazany wyżej odbiorca końcowy jest: 

a) mikro przedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, albo 

b) szpitalem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo 

c) jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, albo 

d) inną, niż określona w lit. c, państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

2) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                                                                (PODPIS) 
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Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 

13 czerwca 2019 r. (Dz. U. poz. 

… ) 

 

„Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 

28 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 

2538) 

WZÓR 

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 
Instrukcja wypełniania 

1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 

2. W oświadczeniu należy podać wyrażoną w walucie euro kwotę pomocy de minimis w tym pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych, z wyodrębnieniem pomocy uzyskanej w rolnictwie i w 

rybołówstwie. 

3. W przypadku braku otrzymanej pomocy w ww. okresie, należy wpisać cyfrę zero. 

 

Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 

 NAZWA 

ADRES  

(ULICA I 

NUMER DOMU LUB LOKALU)  

ADRES 

(MIASTO 

ORAZ KOD POCZTOWY) 

 

NIP  

Dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy  

IMIĘ  

 

NAZWISKO   

RODZAJ 

DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI                                        Wpisz „1” jeśli dowód osobisty lub „2” jeśli 

paszport 

SERIA I NUMER  

DOKUMENTU 

Wielkość otrzymanej dotychczas pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 

KWOTA CAŁKOWITA POMOCY 

                    

                    

                    

                    

                    

                  

                  

            E U R 
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w tym kwota pomocy de minimis 

w rolnictwie i w rybołówstwie  

 

Oświadczenia 

1) Oświadczam, że przyznanie dofinansowania w wielkości o którą wnioskuję, biorąc pod uwagę 

wielkość pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku 

podatkowym, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach 

podatkowych, nie spowoduje przekroczenia dozwolonej kwoty, o której mowa w rozporządzeniu  

Komisji  Europejskiej (UE): 

a) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 

b) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym; 

c) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury. 

2)  Oświadczam, że wskazany wyżej przedsiębiorca jest odbiorcą końcowym innym niż określony w 

art. 5 ust. 1a.  

3) Oświadczam, że wskazany wyżej przedsiębiorca nie jest odbiorcą końcowym, o którym mowa w art. 

7 ust 4b ustawy.  

4) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

 

 …………………………………………………………. 

  (PODPIS)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            E U R 
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USTAWA z dnia dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

545 i 1030) 

Art. 55. 

[1. Do dnia 30 czerwca 2019 r. świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie 

ustawy uchylanej w art. 59, uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 

ust. 1.] 

<1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. świadectwa efektywności energetycznej wydane na 

podstawie ustawy uchylanej w art. 59 uwzględnia się w realizacji obowiązku 

określonego w art. 10 ust. 1.> 

2. Przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 przyjmuje się, że 

wartość świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 1, wyrażona w 

tonach oleju ekwiwalentnego, odpowiada wartości świadectw efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 20. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 

Art. 28ze. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub 

innych paliw odnawialnych; 

2)   wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do 

ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie; 

3)   pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, 

wykorzystywanych w transporcie; 

4)   wsparcie dla: 
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a)  producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię elektryczną, 

sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący 

z biometanu, lub wodór, 

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

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji podzespołów do 

środków transportu, o których mowa w lit. a; 

5)   wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w 

aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione 

zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, 

wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny 

(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub 

energię elektryczną; 

6)   dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub 

przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub 

skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, 

lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

7)   wsparcie: 

a)  badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego 

gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, 

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych, 

b)  wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a; 

8)   wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub 

innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu 

ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii 

elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

9)   wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami 

ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym 

(LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub wykorzystujących do 

napędu energię elektryczną; 
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10)  wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego 

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub 

wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

11)  promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

<11a) wsparcie zakupu nowych pojazdów kategorii M1, o której mowa w załączniku 

nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), wykorzystujących do napędu energię elektryczną 

wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub 

wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną;> 

12)  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach. 

2. Środki Funduszu przeznacza się także na: 

1)   pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem Funduszem; 

2)   pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców w zakresie identyfikacji 

przedsięwzięć, do realizacji których może być zastosowany tryb pozakonkursowy, oraz w 

zakresie oceny przedsięwzięć wymagających wsparcia, a także projektów zgłoszonych do 

ich realizacji; 

3)   zapłatę wynagrodzenia BGK za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 28z ust. 4. 

3. Wsparcie dla projektów udzielane na cele określone w ust. 1 ze środków Funduszu, w tym 

dotacji celowej, może mieć formę: 

1)   dotacji; 

2)   pożyczek, w tym udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, oraz innego 

zwrotnego wsparcia finansowego; 

3)   obejmowania lub nabywania przez dysponenta Funduszu, na rzecz Skarbu Państwa: 

a)  akcji lub udziałów spółek, 

b)  obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego  

- które prowadzą działalność w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1-5 i 7. 

4. Wybór określonej formy wsparcia należy do dysponenta Funduszu. 

5. W przypadku terminowego wykonania przedsięwzięcia objętego wsparciem Funduszu oraz 

osiągnięcia planowanych efektów określonych w umowie, o której mowa w art. 28zp ust. 

1, pożyczki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być umarzane w części. 
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6. Umorzenia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje NFOŚiGW, w formie pisemnej na 

podstawie przepisów prawa cywilnego, na wniosek podmiotu, któremu udzielono 

pożyczki. 

Art. 28zf. 

1. W zakresie, w jakim wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, stanowi pomoc publiczną 

w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zastosowanie 

mają szczegółowe warunki udzielania tej pomocy lub pomocy de minimis. 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone na działania określone w: 

1)   pkt 1 - wytwórcy, producentowi oraz rolnikowi; 

2)   pkt 2 - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców; 

3)   pkt 3 - wytwórcy i producentowi; 

4)   pkt 4: 

a)  producentowi środków transportu wykorzystujących do napędu energię 

elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym 

pochodzący z biometanu, lub wodór, 

b)  przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców prowadzącemu działalność w zakresie produkcji podzespołów do 

środków transportu, o których mowa w lit. a; 

5)   pkt 5 - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców świadczącemu na podstawie umowy usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, gminie w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz powiatowi w 

rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 995, 1000 i 1349); 

6)   pkt 6 - podmiotowi zarządzającemu portem; 

7)   pkt 7 - jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz 

konsorcjum naukowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki; 

8)   pkt 8, 10 i 11 - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, izbie gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 oraz z 2018 r. 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

poz. 650), organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2018 r. poz. 450, 650 i 723), związkowi pracodawców w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2029), stowarzyszeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723) lub 

jednostce doradztwa rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 

października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711); 

9)   pkt 9 - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców lub jednostce samorządu terytorialnego [.] <;> 

<10) pkt 11a – osobom fizycznym niewykonującym działalności gospodarczej.> 

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone do dnia: 

1)   31 grudnia 2019 r. na działania określone w pkt 3; 

2)   31 grudnia 2021 r. na działania określone w pkt 6; 

3)   31 grudnia 2025 r. na działania określone w pkt 1; 

4)   31 grudnia 2027 r. na działania określone w pkt 2, 8 i 9. 

4. Maksymalny limit wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może wynosić do 100% 

kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

[5. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym 

do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki udzielania wsparcia ze środków Funduszu, 

2)   szczegółowy sposób rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu 

- mając na względzie skuteczność wsparcia niskoemisyjnego transportu, rynku 

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie udzielonego 

wsparcia.] 

<5. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 
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1) szczegółowe warunki udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 

1–11, ze środków Funduszu, 

2) szczegółowy sposób rozliczania wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 

1–11, udzielonego ze środków Funduszu 

– mając na względzie skuteczność wsparcia niskoemisyjnego transportu, rynku 

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie udzielonego 

wsparcia.> 

Art. 28zg. 

[1. Wybór projektów do wsparcia ze środków Funduszu jest dokonywany w trybie: 

1)   konkursowym; 

2)   pozakonkursowym.] 

<1. Wybór projektów do wsparcia ze środków Funduszu, z wyłączeniem wsparcia, o 

którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, jest dokonywany w trybie: 

1) konkursowym; 

2) pozakonkursowym.> 

2. Tryb wyboru projektów do wsparcia ze środków Funduszu wskazuje dysponent Funduszu. 

3. [Ze środków Funduszu może być udzielone wsparcie wnioskodawcy, który:] 

<Ze środków Funduszu może być udzielone wsparcie w trybie konkursowym oraz 

pozakonkursowym wnioskodawcy, który:> 

1)   posiada potencjał kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu; 

2)   posiada techniczne możliwości realizacji projektu; 

3)   w wyniku realizacji projektu osiągnie efekt ekologiczny; 

4)   nie zalega z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne; 

5)   zapewni, że środki finansowe na realizację projektu nie będą pochodzić ze źródeł 

nieujawnionych lub z prania pieniędzy; 

6)   nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wnioskodawcy 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której 

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - którego odpowiednio członkowie 

zarządu lub osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane za te przestępstwa. 
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4. Projekty do wsparcia w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym są oceniane według 

następujących kryteriów: 

1)   znaczenia projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub 

skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wodoru oraz 

energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

2)   adekwatności i trafności zaplanowanych działań i metod ich realizacji w odniesieniu 

do celów wspieranych ze środków Funduszu; 

3)   oceny wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego 

zakresu rzeczowego; 

4)   zdolności organizacyjnej wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowania 

instytucjonalnego do jego wdrożenia. 

[5. Wsparcia udziela się projektom, które uzyskały najwyższą ocenę w postępowaniu w 

zakresie wyboru projektów do wsparcia, aż do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na wsparcie w tym postępowaniu. 

6. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym 

do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

kryteria wyboru projektów do wsparcia, kierując się koniecznością zapewnienia 

efektywnej realizacji celów wspieranych ze środków Funduszu oraz prawidłowego 

przebiegu wyboru projektów w toku postępowania w zakresie wyboru projektów do 

wsparcia.] 

<5. Wsparcia w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym udziela się projektom, 

które uzyskały najwyższą ocenę w postępowaniu w zakresie wyboru projektów do 

wsparcia, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w 

tym postępowaniu. 

6. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia, o którym 

mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 1–11, kierując się koniecznością zapewnienia efektywnej 
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realizacji celów wspieranych ze środków Funduszu oraz prawidłowego przebiegu 

wyboru projektów w toku postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia.> 

 

<Art. 28zga. 

1. Wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, udziela się na wniosek. 

2. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, jest 

prowadzony w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na wsparcie w danym roku. 

3. Wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, są 

rozpatrywane przez Zarządzającego, który rekomenduje Dysponentowi wnioski do 

wsparcia. 

4. W przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 11a, nie stosuje się 

przepisów art. 28zk–28zp. 

5. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym niewykonującym działalności 

gospodarczej, w tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową 

Funduszu oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych.> 

 


