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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 15 lutego 2022 r. 

Opinia do ustawy zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych 

(druk nr 633) 

I.  Cel i przedmiot ustawy 

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 

2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz 

zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, zwana dalej również „dyrektywą 2003/87/WE”, 

w art. 10a ust. 6 uregulowała możliwość przyjęcia przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej środków finansowych na rzecz sektorów lub podsektorów, które uznaje się za 

narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji z powodu znacznych kosztów pośrednich 

faktycznie ponoszonych w wyniku przeniesienia kosztów związanych z emisją gazów 

cieplarnianych na ceny energii elektrycznej (w celu kompensacji tych kosztów), pod 

warunkiem, że takie środki finansowe są zgodne z zasadami pomocy państwa, a zwłaszcza 

nie powodują nieuzasadnionych zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym. 

W celu realizacji uprawnienia przyznanego w powyższej dyrektywie uchwalona została 

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1896), zwaną dalej także „ustawą o rekompensatach”. 

Ustawę tą przyjęto zgodnie z Wytycznymi w sprawie niektórych środków pomocy państwa w 

kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. (Dz. 

Urz. UE C 158 z 05.06.2012, str. 4, z późn. zm.) – przewidzianymi w komunikacie Komisji 

Europejskiej. 
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System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przewidzianych 

w ustawie o rekompensatach, jako schemat pomocy publicznej, uzyskał akceptację Komisji 

Europejskiej w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych w latach 2019–2020.  

W toku notyfikacji Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do wprowadzenia zmian oraz 

ponownej notyfikacji schematu rekompensat po wejściu w życie komunikatu Komisji 

Europejskiej − Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście 

systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 

25.09.2020, str. 5), zwanego dalej „Nowymi Wytycznymi”. Nowe Wytyczne zostały 

opublikowane w dniu 25 września 2020 r. i będą obowiązywały dla schematów pomocy 

publicznej w odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych w latach 2021–2030
1)

. 

Opiniowana ustawa nowelizująca ma na celu dostosowanie ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych do 

wymogów wynikających z Nowych Wytycznych. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. uwzględniające 

treść Nowych Wytycznych to: 

– zmiana przesłanki negatywnej do przyznania rekompensat – zgodnie z pkt 10 Nowych 

Wytycznych rekompensaty nie mogą być przyznawane przedsiębiorstwom znajdującym 

się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji − Wytyczne dotyczące pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących 

się w trudnej sytuacji (dotychczasową przesłanką negatywną ubiegania się 

o rekompensaty było postawienie w stan likwidacji lub sytuacja gdy wobec podmiotu 

było prowadzone postępowanie upadłościowe), 

– zaktualizowanie wzorów na wyliczenie wartości rekompensat, w tym modyfikacja 

formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty, tj. zastąpienie 

produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku 

kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnacja 

z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji, 

                                                 

1)
 W odniesieniu do kosztów pośrednich poniesionych w latach 2019−2020 system rekompensat dla sektorów 

i podsektorów energochłonnych, jako schemat pomocy publicznej, uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. 

Schemat ten został opracowany przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi do końca 2020 r. 

Wytycznymi w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych po 2012 r. 
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– określenie maksymalnej intensywności pomocy na poziomie 75%, a jednocześnie 

wprowadzenie możliwości zwiększenia pomocy, tak aby ograniczyć kwotę kosztów 

pośrednich pokrywanych na poziomie przedsiębiorstwa do 1,5% wartości dodanej 

przedsiębiorstwa, w przypadku przedsiębiorstw, w których intensywność pomocy 

w wysokości 75% jest niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 

ryzykiem ucieczki emisji, przy założeniu, że intensywność pomocy względem kosztów 

kwalifikowanych (koszty pośrednie w ramach sektorów uprawnionych do uzyskania 

pomocy) nie może przekroczyć 100%, 

– wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla wnioskodawców związanych z działaniem 

na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej działalności, tj. wdrożenia rozwiązań 

mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub poprawę efektywności 

energetycznej. Przyjęta warunkowość ma stanowić zachętę dla podejmowania wysiłku 

redukcyjnego gazów cieplarnianych dla sektorów objętych rekompensatami, 

– zmiana listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania 

rekompensat zgodnie z Nowymi Wytycznymi, tak aby wszystkie sektory uprawnione do 

otrzymania rekompensat zgodnie z załącznikiem 1 do Nowych Wytycznych zostały 

objęte wsparciem (co spowodowało utratę prawa części dotychczasowych sektorów do 

ubiegania się o rekompensaty). 

W konsekwencji powyżej wskazanych zmian nowelizującą przewidziano 

w szczególności: 

– konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji pozwalającej na uzyskanie 

zwiększenia rekompensat, o którym mowa w dodawanym art. 7a ust. 1 ustawy 

o rekompensatach, 

– konieczność przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunkowości, 

przez podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, 

– rozszerzenie przesłanek zwrotu rekompensat, w tym za niewypełnienie obowiązku, 

o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o rekompensatach, 

– uzupełnienie katalogu administracyjnych kar pieniężnych, przez ustanowienie kary 

za nieprzekazanie przez podmioty, które uzyskały rekompensaty, Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki (URE) sprawozdania w terminie, o którym mowa w art. 12b ust. 3 

pkt 1 ustawy o rekompensatach. 

– możliwość wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania w części 

rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy, 
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– wydłużenie okresu wydania decyzji przez Prezesa URE – wynikające z konieczności 

oceny dodatkowej dokumentacji, oraz skrócenie okresu przeznaczonego dla Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wypłatę rekompensat, tak aby rekompensaty mogły zostać 

wypłacone w terminie zbliżonym do przewidzianego w obecnie obowiązującej ustawie 

o rekompensatach. 

Nowelizacją zaktualizowano limity wydatków na wykonywanie zadań związanych 

z realizacją ustawy, które uwzględniają najnowsze prognozy cen i wolumeny sprzedawanych 

uprawnień do emisji. Ponadto dodano limit wydatków na lata 2029–2031. W związku 

z proponowanymi zmianami i koniecznością zapewnienia ciągłości finansowania zadań 

wynikających z ustawy o rekompensatach zaproponowano dodanie ust. 1a w art. 33−36 tej 

ustawy, w których to przepisach określono maksymalne limity wydatków wyrażone 

kwotowo, na okres 10 lat budżetowych wykonywania ustawy o rekompensatach, oddzielnie 

dla każdego roku, poczynając od pierwszego roku planowanego wejścia w życie 

znowelizowanej ustawy o rekompensatach.  

Zawarty w art. 2 ustawy nowelizującej przepis przejściowy zakłada, że wnioski 

o przyznanie rekompensat za rok 2021 składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

W art. 3 noweli przewidziano, że  

– do spraw dotyczących rekompensat za rok 2019 i za rok 2020 stosuje się przepisy 

ustawy o rekompensatach w brzmieniu dotychczasowym (ust. 1), 

– do spraw dotyczących rekompensat za rok 2021 stosuje się przepisy ustawy 

o rekompensatach w brzmieniu po nowelizacji (ust. 2), 

– w przypadku wniosku o przyznanie rekompensat za 2021 r. złożonego przed dniem 

wejścia w życie omawianej ustawy nowelizującej przez podmiot, który będzie 

uprawniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rekompensatach po nowelizacji, 

Prezes URE wezwie taki podmiot do dostosowania wniosku, w celu dostosowania 

złożonego wniosku do wymagań określonych w art. 10 ustawy o rekompensatach po 

nowelizacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (ust. 3), 

– natomiast w przypadku złożenia wniosku o przyznanie rekompensat za 2021 r. przez 

podmiot, który wykonuje działalność w sektorach lub podsektorach energochłonnych, 

które nie są już wskazane w załączniku nr 1 do ustawy – postępowanie w sprawie 

przyznania rekompensat za 2021 r. umarza się (ust. 4). 
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W art. 4 noweli przewidziano zawieszenie stosowania art. 11 ust. 1 ustawy 

o rekompensatach do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności 

pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania 

przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy 

publicznej. Przedmiotowa klauzula zawieszająca ma na względzie konieczność 

notyfikowania przedmiotowej ustawy Komisji Europejskiej.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy, uznany przez Radę Ministrów za pilny, wpłynął do Sejmu 

w dniu 4 lutego 2022 r. (druk sejmowy nr 1990). W dniu 7 lutego projekt został skierowany 

do pierwszego czytania w sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 

Państwowych.  

W dniu 8 lutego br. Komisja wniosła o przyjęcie projektu, proponując jednocześnie 

poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym oraz doprecyzowującym (druk sejmowy 

nr 1997).  

W trakcie drugiego czytania na 48. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 lutego 2022 r., 

zgłoszono dwie poprawki. Poprawki modyfikowały zakres, określonych w dodawanym 

art. 12a ustawy o rekompensatach, obowiązków dla podmiotów, które uzyskały 

rekompensaty, związanych z działaniem na rzecz zmniejszania emisyjności prowadzonej 

działalności. Komisja wniosła o odrzucenie poprawek  

Sejm uchwalił ustawę na tym samym posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r., w brzmieniu 

proponowanym przez Komisję, przy 454 głosach za, 3 głosach wstrzymujących się i bez 

głosów przeciwnych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Opiniowana ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 


