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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

BIP Biuletyn Informacji Publicznej;

ee energia elektryczna;

EU ETS European Union Emissions Trading System – Europejski System Handlu Emisjami;

FWRC Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;

KE Komisja Europejska;

KIS Krajowa Informacja Skarbowa;

KPRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

MAP Minister Aktywów Państwowych;

ME Minister Energii;

MF Minister Finansów;

MG Minister Gospodarki;

MK Minister Klimatu;

MKiŚ Minister Klimatu i Środowiska;

OSR Ocena skutków regulacji;

oze odnawialne źródło energii;

PEP Polityka energetyczna Polski;

ppe punkt poboru energii;

prawo energetyczne 
lub pe

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 
ze zm.);

przedsiębiorstwo 
obrotu

przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną;

RCL Rządowe Centrum Legislacji;

REMIT rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku 
energii (L 326/1);

RM Rada Ministrów;

rozporządzenie   
w sprawie sposobu 

obliczenia

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu 
obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania 
cen odniesienia (Dz. U. poz. 1369);

TGE Towarowa Giełda Energii SA;

TOE Towarzystwo Obrotu Energią;

taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych 
w nim odbiorców w trybie określonym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne;

UE Unia Europejska;

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

URE Urząd Regulacji Energetyki;
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ustawa o cenach ee ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, ze zm.), nazywana również ustawą 
prądową;

WSA Wojewódzki Sąd Administracyjny;

zrc zarządca rozliczeń ceny;

ZR SA Zarządca Rozliczeń SA;

ztp rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
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W Polsce, na cenę wytwarzania energii elektrycznej główny wpływ mają:
 − cena paliwa (węgla kamiennego i brunatnego – są to podstawowe 

surowce służące wytwarzaniu energii elektrycznej)
 − oraz cena uprawnień do emisji CO2.1

Uprawnienia do emisji CO2 muszą kupować podmioty wykorzystujące  
instalacje emitujące CO2, a więc także elektrownie i elektrociepłownie 
produkujące prąd z węgla i gazu. Ceny uprawnień do 2018 r. nie wahały 
się istotnie gdyż mechanizm handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) 
przez lata nie był zmieniany. Duża podaż uprawnień skutkowała ich niskimi 
cenami. W 2017 r. państwa UE porozumiały się w sprawie reformy 
tego systemu, tak by mógł on spełniać swoje pierwotne zadanie, czyli przy-
spieszyć dekarbonizację gospodarki UE. W dniu 8 kwietnia 2018 r. weszła 
w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 
14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia 
efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji nisko-
emisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/18142, wprowadzająca zmiany w syste-
mie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych3. Zamierzonym 
skutkiem reform było zmniejszenie podaży uprawnień na rynku i wzrost 
ich cen. W okresie 2016–2017 ceny ETS wynosiły od 6 do 7 Euro/t CO2. 
Na koniec 2018 r. było to już blisko 20 Euro/t CO2, a w 2019 r. nawet  
27 Euro/t CO2. W IV kwartale 2020 r. cena wynosiła 26,35 Euro/t CO2.

Rosnące ceny uprawnień emisji natychmiast przełożyły się na rosnące ceny 
energii elektrycznej na rynku hurtowym. Podczas gdy w I kwartale 2016 r. 
cena energii wynosiła 167,45 zł za MWh, w I kwartale 2017 r. – 160,6 zł 
za MWh, to w I kwartale 2018 r już 174,95 zł za MWh. W I kwartale 2019 r. 
cena wzrosła do 241,81 zł za MWh, by po roku osiągnąć 250,90 zł za MWh. 
Na wzrost cen energii elektrycznej miał również wpływ wzrost cen surow-
ców energetycznych.

Następstwem uwarunkowań i trendów na hurtowym rynku energii elek-
trycznej było opracowanie cenników oraz taryf przez przedsiębiorstwa 
energetyczne sprzedające energię elektryczną na poziomie nawet o 50% 
wyższym niż w 2018 r. Wnioski zawierające duże wzrosty cen były rów-
nież przedkładane Prezesowi URE do zatwierdzenia (taryfa G).

W listopadzie 2018 r. rząd zapowiedział, że ceny energii elektrycznej 
w 2019 r. nie wzrosną z powodu konieczności ochrony odbiorców ener-
gii elektrycznej przed nagłym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię 
elektryczną. 28 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie 
ustawą prądową lub ustawą o cenach energii elektrycznej. Ustawa weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

1  Z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli.
2 Dz. U. L 76 z 2018, str. 3.
3 Zmieniona decyzją 2015/1814 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 6 października 

2015 r. w sprawie ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej dla EU ETS (Dz. U. L 264 
z 2015, s. 1) została ustanowiona w celu zapewnienia elastyczniejszej podaży uprawnień 
przeznaczanych do sprzedaży aukcyjnej i zwiększenia odporności systemu. Decyzja 
ta przewidywała, że uprawnienia, które nie zostały przydzielone dla nowych instalacji do 2020 
roku i nie przydzielono ich z powodu zaprzestania działalności i częściowego zaprzestania 
działalności, mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej.

Pytanie definiujące   
cel główny kontroli
Czy organy państwa 
prowadzą skuteczne 
działania na rzecz stabilizacji 
cen energii elektrycznej?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy organy administracji 

rządowej wprowadziły 
regulacje dotyczące 
cen energii elektrycznej 
zapewniające 
długookresowo 
dostępność cen  
dla odbiorców?

2.  Czy organy administracji 
rządowej skutecznie 
prowadziły monitoring 
cen energii elektrycznej  
i podejmowały adekwatne 
działania w celu 
stabilizowania poziomu 
cen?

3.  Czy spółki z udziałem 
Skarbu Państwa 
prawidłowo wykonywały 
obowiązki w zakresie 
stosowania mechanizmów 
zabezpieczających 
odbiorców przed 
nadmiernym wzrostem 
cen energii elektrycznej?

Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska

Urząd Regulacji Energetyki 

Zarządca Rozliczeń SA

Przedsiębiorstwa obrotu 
energią elektryczną

Okres objęty kontrolą
1 stycznia 2016–30 czerwca 
2020 r.1
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Wprowadzone zostały następujące rozwiązania:
 − zmniejszenie podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh;
 − obniżenie stawek opłaty przejściowej;
 − wprowadzenie mechanizmu utrzymania cen energii elektrycznej z I pół-

rocza 2018 r. do końca 2019 r., przy jednoczesnej wypłacie utraconych 
przychodów przedsiębiorstwom obrotu.

Finansowanie mechanizmu zapewniały:
 − środki ze sprzedaży uprawnień do emisji, o których mowa w art. 27 

ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnienia-
mi do emisji gazów cieplarnianych;

 − budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej staw-
ki podatku akcyzowego.

Stabilność i przewidywalność cen energii, a także działania długo i krót-
kookresowe państwa mają fundamentalne znaczenie zarówno dla obywa-
teli jak i gospodarki. Brak konsekwentnych i spójnych działań skutkuje 
podejmowaniem doraźnych interwencji, które prowadzą do wydatko-
wania środków publicznych i powodują niepewność (wzrost ryzyka) 
w działalności gospodarczej, a tym samym wzrost jej kosztów. W kontroli  
założono, że jej wartością dodaną będzie ustalenie przyczyny i skutków 
braku lub nieprawidłowych działań dotyczących stabilizacji cen ener-
gii elektrycznej oraz kosztów i konsekwencji wprowadzonych rozwiązań 
doraźnych. Kontrola miała również zweryfikować terminowość i prawi-
dłowość stosowania mechanizmów zabezpieczających odbiorców przed  
nadmiernym wzrostem cen oraz prawidłowość udzielonego wsparcia 
przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną.

Wybór jednostek do kontroli był celowy czyli podmioty odpowiedzialne 
za kształtowanie oraz realizację systemu stabilizacji cen energii elektrycz-
nej. Kontroli zostali poddani: minister właściwy do spraw energii, odpo-
wiedzialny za regulację rynku energii elektrycznej Prezes URE, Zarządca  
Rozliczeń SA jednoosobowa spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna 
za wypłatę świadczeń przewidzianych w ustawie o cenach energii  
elektrycznej, cztery spółki obrotu energią elektryczną.

W okresie objętym kontrolą (lata 2016–2020) za zagadnienia dotyczące 
energetyki odpowiedzialni byli kolejno4:

 − Minister Energii w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 14 listopada 2019 r.,
 − Minister Aktywów Państwowych od 15 listopada 2019 r. do 20 marca 

2020 r.,
 − Minister Klimatu od 21 marca 2020 r. do 5 października 2020 r.,
 − Minister Klimatu i Środowiska od 6 października 2020 r.

4 Sprawy działu energia regulowały kolejne rozporządzenia: Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495); 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256); Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Energii (Dz. U. poz. 2314); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
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2. OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak skutecznych działań mini-
strów właściwych do spraw energii na rzecz długookresowej stabilizacji cen 
energii elektrycznej. Minister właściwy do spraw energii nie podejmował rze-
telnych, skutecznych i adekwatnych działań w celu zapobieżenia skokowemu 
wzrostowi cen energii elektrycznej. Miało to miejsce, pomimo konsekwentnej 
polityki UE na rzecz ograniczenia emisji CO2 i świadomości jej skutków dla pol-
skiej energetyki w postaci wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, a tym samym 
wzrostu cen energii wytwarzanej z paliw kopalnych. Ustawa o cenach ee  
obowiązywała przez okres jednego roku i była instrumentem doraźnym.
Koszt wypłat z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny do 30 czerwca 2020 r. prze-
znaczonych na niwelowanie wzrostu cen energii elektrycznej wyniósł prawie 
4,5 mld zł. Źródłem finansowania FWRC była sprzedaż 55,8 mln uprawnień do 
emisji CO2 niewykorzystanych z bezpłatnego przydziału uprawnień sektora 
elektroenergetyki przyznanych Polsce. Oszczędności w wydatkach na energię 
elektryczną przypadające na gospodarstwo domowe (taryfa G) w skali roku 
czyli w okresie obowiązywania ustawy wyniosły przeciętnie od 109 zł do 305 zł. 
Po zakończeniu obowiązywania ustawy o cenach ee, czyli po 1 stycznia 2020 r. 
ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych(taryfa G11) wzrosły 
o blisko 20%.
Minister właściwy do spraw energii nie przygotował i nie przedstawił rzą-
dowi długookresowej strategii dotyczącej energetyki w terminie pozwalają-
cym na złagodzenie skutków wzrostu cen energii na rynku hurtowym. Mimo, 
że kluczowa decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowie-
nia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych została opublikowana 
w dniu 9 października 2015 r., to Polityka energetyczna Polski do roku 2040 
została przyjęta przez Radę Ministrów 2 lutego 2021 r. Stało się to po 12 latach 
od przyjęcia ostatniej polityki energetycznej państwa, podczas gdy zgodnie 
z art. 15 ust. 2 prawa energetycznego, politykę energetyczną państwa opraco-
wuje się co cztery lata.
Minister właściwy do spraw energii w ograniczonym zakresie prowadził 
stałą obserwację cen energii elektrycznej i procesów mających na nie wpływ, 
koncentrując się przede wszystkim na analizach krótkookresowych. Ustawa 
o cenach ee, która miała spełnić obietnice rządu braku wzrostu cen ee została 
przygotowana w pośpiechu. W konsekwencji jej przygotowanie było niezgodne 
z zasadami techniki legislacyjnej, bez konsultacji z podmiotami podlegającymi  
regulacji, bez uzyskania wymaganych opinii zgodności z prawem UE oraz z nie-
kompletną oceną skutków regulacji. Rozporządzenie o zasadniczym znaczeniu 
dla realizacji ustawy zostało przyjęte po sześciu miesiącach od wejścia w życie 
ustawy. Taki stan prawny skutkował dezorientacją w stosowaniu ustawy, 
w szczególności dla spółek obrotu. Chociaż okres korzystania z mechanizmu 
stabilizacji cen dotyczył tylko 2019 r. to w tym czasie ustawa była czterokrot-
nie nowelizowana, w tym dwukrotnie ze względu na naruszenie przepisów UE, 
dotyczących niezależności regulatora i dopuszczalnej pomocy publicznej.
Prezes URE realizował na bieżąco zadania nałożone ustawą o cenach ee.  
Monitorował wysokość cen energii elektrycznej oraz podejmował działania 
w przypadku otrzymania sygnałów o nieprawidłowościach ograniczających 
konkurencję, próbach manipulacji lub manipulacji na rynkach energii. Niewy-
starczające zasoby kadrowe i brak odpowiedniej infrastruktury miały wpływ 
na długotrwałość prowadzonych analiz przed podjęciem decyzji o wszczęciu 
postępowania wyjaśniającego lub odstąpieniu od jego wszczęcia.
Zarządca Rozliczeń SA, pełniący funkcję zarządcy rozliczeń ceny i spółki obrotu 
energią elektryczną prawidłowo realizowały zadania ustawowe. Spółki obrotu 
stosowały prawidłowe ceny energii elektrycznej, zarządca rozliczeń ceny rze-
telnie weryfikował wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej oraz terminowo dokonywał wypłat. Koszty przygotowania ZR SA 
i czterech największych przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną do reali-
zacji nowych zadań zostały oszacowane na blisko 24 mln zł.

Organy państwa  
nie prowadziły  

skutecznych działań  
na rzecz stabilizacji  

cen energii 
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3. 
Mimo konsekwentnej polityki UE ukierunkowanej na ograniczenie emi-
sji gazów cieplarnianych minister właściwy do spraw energii nie podjął 
skutecznych działań prowadzących do sprawnego przyjęcia strategicz-
nego dokumentu jakim jest Polityka energetyczna Polski uwzględniają-
cej te uwarunkowania. Ostatnia PEP została przyjęta w 2009 r. Kolejna, 
zgodnie z art. 15 ust. 2 pe powinna zostać opracowana w ciągu czterech 
lat. W dniu 9 października 2015 r. została opublikowana decyzja Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. 
w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej 
dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia-
nych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE, której założoną konsekwencją był 
wzrost cen uprawnień do emisji CO2, a więc również cen energii elektrycz-
nej wytwarzanej z paliw kopalnych. PEP 2040 została przyjęta przez Radę 
Ministrów dopiero 2 lutego 2021 r., czyli już po zakończeniu czynności kon-
trolnych.                [str. 16]

W urzędach ministra właściwego do spraw energii, mimo że funkcjono-
wały komórki odpowiedzialne za przygotowywanie rozwiązań systemo-
wych i prowadzenie analiz systemowych z zakresu funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej, w tym dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych 
w sektorze elektroenergetyki, nie było informacji świadczących o prowa-
dzeniu działań, których efektem byłoby gromadzenie wyników bieżących 
analiz energetycznych, w tym dotyczących zjawisk kształtujących cenę ee 
w Polsce. Prace były nakierowane głównie na wykonywanie analiz ener-
getycznych do bieżących potrzeb, które odnosiły się do krótkiego hory-
zontu czasowego. NIK jako nierzetelne oceniła nieprowadzenie w latach 
2016–2020 cyklicznych analiz rynku energii. W ocenie NIK zaniechanie 
systematycznego monitorowania zdarzeń na rynku energii mógł przyczynić 
się do zbyt późnego podjęcia inicjatywy ustawodawczej odnośnie ustawy 
o cenach ee.          [str. 15–16]

Brak długookresowych analiz dotyczących cen energii elektrycz-
nej oraz Polityki energetycznej Polski uwzględniającej kierunki dzia-
łań UE ukierunkowanych na ochronę klimatu, w ocenie NIK, przyczynił 
się do spóźnionej reakcji ministra właściwego do spraw energii na rosnące 
ceny uprawnień do emisji CO2 skutkujące wzrostem cen ee. Ceny upraw-
nień zaczęły rosnąć od drugiego półrocza 2017 r., by we wrześniu 2018 r. 
wzrosnąć czterokrotnie w stosunku do początku 2017 r. Minister Ener-
gii co prawda zainicjował prace nad wprowadzeniem uregulowań ustawo-
wych ograniczających wzrost cen we wrześniu 2018 r., lecz czas na rzetelne 
opracowanie projektu ustawy o cenach ee wraz z aktami wykonawczymi 
okazał się za krótki. Założenia projektu zostały zaprezentowane publicznie 
dopiero 10 grudnia 2018 r.        [str. 19–20]

Projekt ustawy nie został upubliczniony w Wykazie Prac Legislacyjnych 
RM. Zarówno projekt ustawy o cenach ee jak i wniesiona do niego auto-
poprawka z dnia 27 grudnia 2018 r. procedowane były, za zgodą Prezesa 
RM, w trybie odrębnym, określonym w rozdziale 8 Regulaminu Pracy 
RM, a zatem nie zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych 
oraz konsultacji publicznych. Żaden z tych dokumentów nie był opinio-
wany przez Radę Legislacyjną przy Prezesie RM, Stały Komitet RM, komisję  

Brak adekwatnych 
długofalowych działań  
wobec polityki  
klimatycznej UE

Niedostateczny zakres 
prac analitycznych 
dotyczących cen energii 
elektrycznej i okoliczności 
ich determinujących 

Nieprawidłowości  
w przygotowaniu projektu 
ustawy o cenach ee

Zbyt późne rozpoczęcie 
prac nad ustawą o cenach 
energii elektrycznej
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prawniczą, Prezesa URE czy inny właściwy kompetencyjnie podmiot. Oceny, 
co do zgodności proponowanych rozwiązań prawnych z prawem unij-
nym dokonali pracownicy ME i nie zlecali przeprowadzenia dodatkowych 
analiz innym podmiotom. Równocześnie z projektem ustawy o cenach ee 
nie przygotowano projektu rozporządzenia o znaczeniu podstawowym 
dla jej funkcjonowania, co było niezgodne z § 13 załącznika do rozporzą-
dzenia Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej”. OSR załączona do projektu ustawy nie zawierała wszyst-
kich informacji wymaganych Regulaminem Pracy RM. Brak było informacji 
o źródłach danych, z których korzystano do jej sporządzenia oraz informacji 
o założeniach, jakie przyjęto do przeprowadzenia zawartych w niej obli-
czeń. Nie wskazano również źródeł, z których projektowane zmiany mia-
łyby zostać sfinansowane, mimo że wcześniejsze działania ME wskazywały, 
że źródłem mają być przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów 
cieplarnianych. OSR nie zawierała również analizy ewentualnych skut-
ków dla sektora elektroenergetyki, w tym utraty przychodów czy wzrostu 
importu (uwarunkowanego niższymi cenami hurtowymi za granicą).  
          [str. 20–23]

Ustawa o cenach ee była czterokrotnie nowelizowana. Pierwsza nowelizacja 
została uchwalona już po niespełna dwóch miesiącach od jej obowiązywa-
nia czyli 21 lutego 2019 r., a kolejne 13 czerwca 2019 r. oraz 19 i 31 lipca 
2019 r.. Nowelizacje uchwalone 21 lutego 2019 r. oraz 13 czerwca 2019 r. 
procedowane były, jako projekty poselskie, co oznaczało, iż nie przepro-
wadzono dla nich OSR oraz nie były one konsultowane z opinią publiczną 
i zainteresowanymi podmiotami. W ocenie NIK świadczy to nie tylko o nie-
rzetelnym przygotowaniu pierwszego projektu i kolejnych nowelizacji, 
ale również o braku przestrzegania zasady stabilności i pewności regulacji 
prawnych dla podmiotów objętych tymi regulacjami.            [str. 23]

Przyczyną wprowadzenia zmian do ustawy o cenach ee przyjętych nowe-
lizacją z 21 lutego 2019 r. były wątpliwości co do rozwiązań ingerujących 
w uprawnienia regulatora rynku energii, czyli Prezesa URE, wyrażonych 
przez Komisję Europejską. KE również zgłaszała wątpliwości wobec inge-
rencji w wysokość cen ee, a co za tym idzie wobec ograniczenia konku-
rencyjności na wewnętrznym rynku ee i naruszenia prawa europejskiego. 
W celu usunięcia wątpliwości KE, dotyczących zasadności państwowej 
ingerencji w wysokość cen ee w dniu 13 czerwca 2019 r. uchwalono drugą 
nowelizację ustawy o cenach ee.      [str. 23–25]

Rozporządzenie do ustawy o cenach ee w sprawie sposobu obliczenia 
kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznacza-
nia cen odniesienia zostało wydane ponad pół roku po wejściu w życie 
ustawy. Naruszało to § 127 rozporządzenia Prezesa RM w sprawie zasad 
techniki prawodawczej, zgodnie z którym rozporządzenie powinno wcho-
dzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono 
wydawane. Prace nad projektem rozporządzenia rozpoczęły się dopiero 
po wejściu w życie ustawy. Do prac nad rozporządzeniem zostali zapro-
szeni m.in. Prezes URE i przedstawiciele organizacji branżowych. Wyzna-
czony przez ME termin na wnoszenie uwag wyniósł jedynie cztery dni 
wobec 10 dni przewidzianych w § 142 Regulaminu Pracy Rady Ministrów. 

Nowelizacje ustawy  
o cenach ee

Niezgodność   
z prawem UE

Zbyt późne przygotowanie 
rozporządzenia w sprawie  

sposobu obliczenia  
kwoty różnicy ceny  

i rekompensaty finansowej 
oraz sposobu wyznaczania  

cen odniesienia
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Znacząca liczba zgłoszonych uwag i zaangażowanie w pracę nad aktami 
prawnymi Towarzystwa Obrotu Energią świadczy o dużym zaintereso-
waniu tych podmiotów pracami nad ustawą i rozporządzeniem. Zaś fakt 
uwzględnienia części z tych uwag – o wartości merytorycznej wsparcia. 
NIK krytycznie oceniła nieskorzystanie z potencjału tych podmiotów pod-
czas prac nad pierwszym projektem ustawy o cenach ee. W konsekwen-
cji zarówno rozwiązania ustawy jak i rozporządzenia były przedmiotem 
ponad setki pytań i wątpliwości interpretacyjnych.    [str. 25–26]

Prezes URE na bieżąco monitorował wysokość cen energii elektrycznej 
na rynku hurtowym i detalicznym. Po zaobserwowaniu podejrzanych prak-
tyk na hurtowym rynku energii, zarządził na podstawie art. 23p ust. 1 pe 
przeprowadzenie dwóch postępowań wyjaśniających. W ich wyniku 
do prokuratury zostały złożone dwa zawiadomienia o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa manipulacji na rynku, w stosunku do których prokura-
tura wszczęła dochodzenie. W wyniku zawiadomień skierowanych do Pre-
zesa URE, dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa manipulacji 
na rynku, związanych m.in. ze wzrostem cen w 2018 r. Prezes skierował 
trzy zawiadomienia do prokuratury.

Niewystarczające zasoby kadrowe i brak odpowiedniej infrastruktury 
miały wpływ na długotrwałość analizowania spraw wynikających z otrzy-
manych zawiadomień w zakresie praktyk przedsiębiorstw na rynku ener-
gii. Analiza przez URE spraw wynikających z otrzymanych zawiadomień 
w zakresie praktyk przedsiębiorstw na rynku energii (w sześciu z 30 ana-
lizowanych spraw) trwała nawet 460 dni od dnia otrzymania zawiado-
mienia do dnia podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania wyjaśniającego 
lub odstąpieniu od jego wszczęcia. Trzy z tych sześciu spraw nie zostały 
zakończone pomimo, że od dnia otrzymania sygnału o podejrzanych prak-
tykach na rynku energii w jednej z nich upłynęło 1486 dni5.NIK oceniła, 
że brak procedur regulujących wykonanie czynności analitycznych poprze-
dzających podjęcie decyzji o ewentualnym zarządzeniu przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego lub braku przesłanek do tego, mógł przyczy-
nić się do długotrwałości wykonania tych czynności.    [str. 28–29]

Wypłaty kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej były dokony-
wane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. ZR SA pełniący funkcję zarządcy 
rozliczeń ceny rzetelnie zaplanował kwoty na realizację zadań ustawo-
wych związanych z zamrożeniem cen na energię elektryczną w 2019 r. 
dla odbiorców końcowych i wypłatami dla przedsiębiorstw energetycznych. 
Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie FWRC za lata 2019– 
–2020 ogółem to 4 463 225,6 tys. zł. W łącznej kwocie wypłata z tytułu róż-
nicy ceny stanowiła 73,6%, tj. 3 284 561,4 tys. zł, rekompensaty finansowej 
24,1%, tj. 1 076 287,2 tys. zł, a dofinansowania 2,3%, tj. 102 377,0 tys. zł. 
NIK oceniła pozytywnie ZR SA pełniącego funkcję zarządcy rozliczeń 
ceny w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków o wypłatę świad-
czeń finansowych dla przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną na pod-
stawie ustawy o cenach ee. Informacje na temat dofinansowania, kwoty  

5 Na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK, tj. 16 października 2020 r.
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manipulacji na rynku  
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one długotrwałe 
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różnicy ceny, rekompensaty finansowej były dostępne dla wnioskodawców, 
podane w sposób jasny i niebudzący wątpliwości. Do ZR SA wpłynęło blisko 
8 tys. wniosków o dofinansowanie. Wydatki poniesiono na realizację zadań  
związanych z wypłatami różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofi-
nansowań zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o cenach ee i regulacjami 
wewnętrznymi.               [str. 32–34]

Minister właściwy do spraw energii, będący dysponentem Funduszu 
nie zatwierdził sprawozdania z wykonania planu finansowego FWRC 
za 2019 r., czym naruszył art. 15 pkt 2 ustawy o cenach ee i przedłużony 
termin odniesiony do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości.               [str. 34]

Wdrożenie i realizacja ustawy o cenach ee w związku z obowiązkami nało-
żonymi na przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną wymagały ponie-
sienia kosztów przez ZR SA i przedsiębiorstwa obrotu m.in. na:

 − zatrudnienie i szkolenie nowych pracowników, wypłatę wynagrodzeń 
za ponadumowny czas pracy oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy;

 − zakup nowego oprogramowania lub zwiększenie jego funkcjonalności;
 − opracowanie, druk i wysyłkę materiałów informacyjnych dla klientów 

oraz dodatkowych faktur;
 − obsługę prawną, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących 

interpretacji i stosowania przepisów ustawy o cenach ee i rozporzą-
dzenia.

Ogółem koszty wdrożenia ustawy wyniosły blisko 24 mln zł. Natomiast 
koszty finansowe poniesione przez trzy spółki obrotu stanowiły blisko 
47 mln zł, w tym koszty finansowania różnicy wyższych kosztów zakupu 
energii elektrycznej od przychodów z jej sprzedaży na skutek „zamrożenia” 
cen sprzedaży, poprzez uczestnictwo w mechanizmie zarządzania płynno-
ścią cash pool grupy kapitałowej.     [str. 38–39]

Do spółek obrotu, które prowadziły ewidencję umożliwiającą wyodrębnie-
nie spraw związanych z ustawą o cenach ee spłynęło ponad 310 tys. skarg, 
zapytań i reklamacji zarówno od klientów biznesowych, jak i gospodarstw 
domowych. W jednej ze spółek ponad 2/3 skarg pochodziło od klientów 
indywidualnych. W ocenie NIK skala zgłoszeń kierowanych do sprzedaw-
ców świadczy o niepewności klientów co do poprawności stosowanych cen 
energii i stawek opłat. Skontrolowane skargi i reklamacje były przez spółki 
rozpatrywane rzetelnie i terminowo. NIK oszacowała, że wśród skontrolo-
wanych skarg poniżej 25% zostało uznanych za zasadne. Spółki zwracały 
się o interpretację przepisów do URE i MF w związku z wątpliwościami 
i reklamacjami składanymi przez klientów po dostosowaniu przez spółkę 
cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego.   
         [str. 39–44]

Spółki informowały uprawnionych odbiorców o konieczności złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust 1b ustawy o cenach ee i o ter-
minie złożenia oświadczenia. Głównym problemem, wg przedstawicieli 
spółek, była bardzo duża liczba składanych oświadczeń w krótkim czasie, 
które wymagały weryfikacji formalnej przez pracowników spółki. Skutko-
wało to również np. wydaniem poleceń pracy w nadgodzinach.      [str. 41]

Niezatwierdzenie  
sprawozdania finansowego  

FWRC za 2019 r.

Milionowe koszty 
wdrożenia i realizacji 

ustawy o cenach ee

Problemy  
ze stosowaniem ustawy

Przyjmowanie oświadczeń 
skutkowało nadgodzinami 

pracowników spółek obrotu 
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Skontrolowane spółki stosowały właściwe ceny energii elektrycznej, jed-
nak ujawniono przypadki, że umowy nie były zmienione w terminie wyma-
ganym ustawą. I tak niedotrzymanie terminów dotyczyło od 7% do 16% 
odbiorców, a maksymalne opóźnienie wyniosło 116 dni. NIK oceniła, 
że opóźnienia były przede wszystkim spowodowane bardzo dużą liczbą 
umów wymagających zmiany i ograniczonymi zasobami spółek. Zdaniem 
NIK proces wystawiania faktur korygujących prowadzony był stosownie 
do technicznych możliwości oraz funkcjonalności systemów bilingowych, 
za pomocą których spółki rozliczały odbiorców. Wszystkie wnioski zostały 
załatwione, przy czym w jednej spółce ujawniono opóźnienia w ponownym 
wystawieniu 43% faktur.       [str. 42–43]

Biorąc pod uwagę ceny stosowane dla odbiorców w 2019 r. (tzw. zamro-
żone) i najwyższe ceny proponowane we wnioskach taryfowych na 2019 r., 
(które nie zostały zatwierdzone przez Prezesa URE lub nie były stoso-
wane) zostały oszacowane oszczędności odbiorców z różnych grup taryfo-
wych w poszczególnych spółkach. Przeciętnie w skali roku gospodarstwo 
domowe zaoszczędziło od 109 zł do 305 zł na wydatkach na energię  
elektryczną. Wśród podmiotów stosujących taryfy niezatwierdzane 
przez Prezesa URE oszacowano maksymalne oszczędności na poziomie:

 − mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy od 1,4 tys. zł (grupa tary-
fowa C) do 591,7 tys. zł (grupa taryfowa A) i 837,0 tys. zł (grupa tary-
fowa B);

 − szpital od 421,5 tys. zł do 1727,9 tys. zł (grupy taryfowe B i C);
 − jednostki sektora finansów publicznych od 37,6 tys. zł do 228,6 tys. zł 

(grupa taryfowa C).                [str. 44]

Opóźnienia 
w obowiązkowej zmianie 
warunków umów  
i w ponownym  
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odbiorców końcowych



 

WNIOSKI

14

4. 
NIK przyjmuje do wiadomości fakt przedłożenia do zatwierdzenia Radzie 
Ministrów projektu PEP2040 i przyjęcie tego dokumentu przez Radę 
Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. Jednakże publikacja tego dokumentu 
po zakończeniu kontroli powoduje, że NIK nie odnosi się do przyjętych 
rozwiązań w odniesieniu do stabilizacji cen energii, w tym zmniejszenia 
kosztów wytwarzania energii. NIK stoi na stanowisku, że konsekwentne 
stwarzanie warunków do ograniczenia wytwarzania energii ze źródeł 
wysokoemisyjnych pozwoli na stabilizację cen przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa dostaw energii elektrycznej.

1) Dochowanie staranności przy tworzeniu aktów normatywnych 
oraz uwzględnienie przepisów wskazanych w Zasadach techniki pra-
wodawczej oraz Regulaminie Pracy Rady Ministrów.

2) Rzetelne opracowywanie rozwiązań ustawowych z uwzględnieniem 
szeroko rozumianych uzgodnień i konsultacji w szczególności z istotnymi 
interesariuszami oraz weryfikacji projektów pod względem zgodności 
z prawem europejskim.

3) Prowadzenie skutecznego monitorowania procesów rynkowych w obsza-
rze cen energii elektrycznej oraz jego wpisanie wprost w zakres zadań 
właściwego departamentu.

Wprowadzenie zmian organizacyjnych i procedur umożliwiających 
sprawne zakończenie i bieżące prowadzenie analiz zawiadomień doty-
czących wykrywania nadużyć i manipulacji na hurtowym rynku energii, 
wpływających na poziom cen produktów energetycznych, którego nie uza-
sadniają siły rynkowe podaży i popytu, w celu skutecznego zapobiegania 
tym nadużyciom i manipulacjom oraz ich sankcjonowania.

Minister Klimatu  
i Środowiska

Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki
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5. 
5.1. Monitorowanie i analiza cen na rynku energii elektrycznej
Minister właściwy do spraw energii nie zapewnił systematycznego i cią-
głego monitorowania zdarzeń na rynku energii. Co prawda w okresie 
od września 2018 r. do lipca 2020 r. istniała w strukturach ministerstwa 
komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie analiz, jednakże jej prace 
nie były ciągłe i systematyczne. Zdaniem NIK brak bieżącego monitorowa-
nia czynników wpływających na ceny energii elektrycznej, ograniczał moż-
liwość prognozowania, reagowania i skutecznego działania w przypadku 
zachodzących zmian w sektorze energetycznym.

W latach 2016–2018, mimo że do zadań Departamentu Energetyki w Mini-
sterstwie Energii należało m.in. przygotowywanie rozwiązań systemowych 
i analiz systemowych z zakresu funkcjonowania rynku energii elektrycz-
nej dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych w sektorze elektro-
energetyki, nie było informacji, o prowadzeniu działań, których efektem 
było by gromadzenie bieżących analiz energetycznych, w tym dotyczących 
zjawisk kształtujących cenę ee w Polsce.

W MK do lipca 2020 r., zbierano i analizowano informacje o cenach ee 
oraz czynnikach je kształtujących, niemniej jednak, funkcjonujący system 
nie był formalnie uregulowany, a podejmowane działania nie były realizo-
wane w sposób ciągły i systematyczny.

Od 2018 r. w Ministerstwie Energii, następnie Ministerstwie Aktywów 
Państwowych i Ministerstwie Klimatu funkcjonowała komórka (najpierw 
Zespół, później Wydział Analiz), do której zadań należało również prowa-
dzenie analiz z zakresu hurtowego i bilansującego rynku energii.

Analizy przeprowadzone w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Mini-
sterstwie Klimatu służyły m.in. budowaniu koncepcji przepisów regulu-
jących funkcjonowanie rynku ee w Polsce, w tym m.in. na potrzeby prac 
nad projektem ustawy o cenach ee. W III kwartale 2018 r. MAP pozyskał 
i analizował dane w celu określenia grupy gospodarstw domowych upraw-
nionych do otrzymania rekompensat w związku z możliwymi wzrostami 
cen ee.

Wydział Analiz nie był zobligowany do gromadzenia i systematycznego 
opracowywania wyników prowadzonych analiz i przedkładania ich człon-
kom kierownictwa resortu. Prace Wydziału były nakierowane głównie 
na wykonywanie analiz energetycznych do bieżących potrzeb, które odno-
siły się do krótkiego horyzontu czasowego. Wydział Analiz opracował wzór 
raportu w celu prowadzenia cyklicznego monitorowania rynku energii 
elektrycznej. Jednak ze względu na znaczące obciążenie tego Wydziału, 
nie udało się doprowadzić do ustanowienia formalnej procedury sporzą-
dzania raportów. Dokument miał charakter roboczy, nie został ostatecznie 
ukończony i nie uzyskał akceptacji naczelnika tego Wydziału.

Przed rozpoczęciem prac nad projektem ustawy o cenach ee, ME nie zama-
wiał od podmiotów zewnętrznych analiz ani innych materiałów dotyczą-
cych kształtowania się cen ee w Polsce, w UE lub czynników mających 
wpływ na ich poziom.

Prace analityczne 
dotyczące cen energii 
elektrycznej
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W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. spółki energetyczne wykonały na wnio-
sek ME audyty w zakresie możliwości optymalizacji kosztów w sytuacji 
wzrostu cen energii elektrycznej w tych spółkach.

NIK jako nierzetelne oceniła brak przeprowadzania w latach 2016–2020 
systematycznych analiz rynku energii przez ministra właściwego do spraw 
energii. Wykonywane prace analityczne nie miały charakteru systematycz-
nych badań rynku energii. Natomiast zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 1, 2 ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej6 ministrowi 
właściwemu do spraw energii przypisano w szczególności sprawy rynku 
energii i kształtowanie polityki energetycznej państwa. Analizowanie sytu-
acji na rynku energii powinno być nieodłącznie związane z realizacją obo-
wiązku ministra i przekładać się na inicjowanie zmian w aktach prawnych. 
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów7 w art. 7 ust. 2 nakłada 
bowiem na członków Rady Ministrów, w zakresie ich działania, obowiązki 
przedkładania Radzie Ministrów inicjatyw, projektów założeń do projek-
tów ustaw i projektów aktów normatywnych.

Brak systematycznego monitorowania zdarzeń na rynku energii mógł 
przyczynić się do zbyt późnego podjęcia inicjatywy ustawodawczej wobec 
ustawy o cenach ee.

KE w dniu 22 stycznia 2014 r. zaprezentowała projekt Decyzji Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ustanowienia i funkcjonowa-
nia rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych, zmieniający dyrektywę 2003/87/WE8. 
Zmiana powyższej dyrektywy miała na celu zreformowanie systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i skutkować dalszymi 
ograniczeniami ich emisji. Reforma systemu była dyskutowana na forum 
UE, a w 2017 r. państwa unijne porozumiały się w sprawie reformy, tak 
by mógł on spełniać swoje pierwotne zadanie, czyli przyspieszyć dekar-
bonizację gospodarki UE. Od początku 2019 r., wchodziła w życie reforma 
systemu EU ETS, czyli rezerwa stabilizacji rynku, długoterminowy środek, 
mający zwiększyć do dnia 31 grudnia 2023 r. wielkości procentowe służące 
określaniu liczby uprawnień, które mają być każdego roku umieszczane 
w rezerwie. Zmieniona dyrektywa EU ETS przewiduje podwojenie przesy-
łanych jednostek do rezerwy w latach 2019–2023. Począwszy od 2023 r. 
uprawnienia znajdujące się w rezerwie i przekraczające całkowitą liczbę 
uprawnień sprzedanych na aukcji w ciągu poprzedniego roku powinny tra-
cić ważność, o ile podczas pierwszego przeglądu nie postanowiono inaczej. 
W regularnych przeglądach funkcjonowania tej rezerwy rozważane ma być, 
czy zwiększone wielkości powinny być utrzymane, w świetle rozwoju  
sytuacji międzynarodowej i działań podejmowanych w celu realizacji  
długoterminowych celów klimatycznych.

6 Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, ze zm.
7 Dz. U. z 2021 r. poz. 178.
8 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. 

ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. U. UE L 275 z 25.10.2003, s. 32, ze zm.).

Działania administracji 
wobec polityki  

klimatycznej UE
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Przedstawiciele rządu RP argumentowali, że wszelkie mechanizmy wpły-
wające na podwyższenie ceny uprawnień będą negatywnie oddziaływały 
na kondycję finansową przedsiębiorstw, a tym samym na stan polskiej 
gospodarki. Wskazywano, iż skutki wprowadzenia mechanizmów rezerwy 
stabilizacyjnej mogą spowodować znaczne pogorszenie sytuacji polskiego 
sektora elektroenergetycznego poprzez administracyjne wymuszenie szyb-
kiej zmiany struktury paliwowej wytwarzania energii elektrycznej w Polsce 
w perspektywie do 2030 roku.

W dniu 9 października 2015 r. została opublikowana decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w spra-
wie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unij-
nego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
i zmiany dyrektywy 2003/87/WE w Dzienniku Urzędowym UE9. Przed-
stawiciele Rządu RP złożyli do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę10 
o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/1814 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i funkcjo-
nowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE. 
Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z dnia 21 czerwca 2018 r. 11 skargę 
oddalił12.

Działania przedstawicieli Rządu RP w trakcie prac nad projektem decy-
zji MSR i konsekwentne podnoszenie argumentów przeciwko decyzji MSR 
w ocenie NIK jednoznacznie wskazują, że od 2015 r. znane były Rządowi 
RP konsekwencje przyjęcia tej decyzji m.in. w postaci wzrostu cen upraw-
nień do emisji, a w rezultacie cen energii elektrycznej.

W 1992 r. przyjęta została, a w 1994 r. weszła w życie Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (UNFCCC), będąca podstawą 
do kolejnych działań dotyczących ochrony klimatu.

Konwencja Klimatyczna została ratyfikowana przez 196 państw (w 1994 r. 
przez Polskę) i UE. Stała się ona podstawą dla dwóch umów międzynaro-
dowych: Protokołu z Kioto (1997 r.) i Porozumienia paryskiego (2015 r.). 
Przyjęte w nich założenia to:

 − niebezpieczne zmiany klimatu zachodzą ze względu na działalność 
ludzką;

 − konieczne i możliwe jest zapobieganie dalszym zmianom poprzez wpro-
wadzanie działań prowadzących do redukcji emisji;

 − tam, gdzie te zmiany już zachodzą konieczna jest adaptacja do nich.

Ratyfikacja powyższych umów jest równoznaczna z formalnym zaakcep-
towaniem przyczyn zmian klimatu (człowiek), jak i przyjęciem na sie-
bie obowiązków do przeciwdziałania zmianom i ich skutkom. Dokonuje 
się to w ramach realizowania działań prowadzących do redukcji emisji 
i adaptacji, a także finansowania niskoemisyjnego rozwoju.

9 Dz. Urz. UE L 264 z 9.10.2015, s. 1. Dalej: decyzja MSR.
10 Sprawa C-5/16 (Dz. U. C 98 z dnia 14 marca 2016 r.).
11 Dz. U. UE.C.285 z dnia 13 sierpnia 2018 r.
12 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-5/16&language=PL
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W 1994 r. Polska ratyfikowała Konwencję klimatyczną, w 2002 r. Protokół 
z Kioto, w 2016 r. Porozumienie paryskie, a w 2018 r. poprawkę do Proto-
kołu z Kioto. W Porozumieniu paryskim Polska zobowiązała się wypełnić 
cele razem z UE.

W art. 191 Traktatu o Funkcjonowaniu UE umieściła bezpośrednie odnie-
sienie do obowiązku promowania na płaszczyźnie międzynarodowej  
środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych 
problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian 
klimatu.

Dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku został przyjęty 
przez Radę Ministrów w 2009 roku. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy pe 
politykę energetyczną państwa opracowuje się co cztery lata. Od przyję-
cia tego dokumentu Ministrowie odpowiedzialni za energetykę (MG, ME, 
MAP, MK i obecnie MKiŚ) przygotowywali kolejne wersje tego dokumentu.

W dniu 23 listopada 2018 r.13 ME skierował projekt dokumentu do konsul-
tacji, z terminem zgłaszania uwag do dnia 15 stycznia 2019 r. Zaktualizo-
wany po konsultacjach społecznych i rozszerzony projekt PEP2040 został 
poddany konsultacjom społecznym dopiero w dniu 8 listopada 2019 r.14, 
z terminem zgłaszania uwag do dnia 29 listopada 2019 r.

Po przejęciu przez Ministra Klimatu działu energia, w Ministerstwie doko-
nano aktualizacji projektu PEP2040, w tym w oparciu o wnioski z konsul-
tacji. Projekt dokumentu dopiero w dniu 8 września 2020 r., po kolejnym 
roku prac, został przekazany do zaopiniowania przez Komitet Koordyna-
cyjny do spraw Polityki Rozwoju i Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej, w celu wydania zgodności ze średniookresową strategią roz-
woju kraju. Prace nad projektem PEP2040 skutkowały finalizacją kolej-
nych etapów uzgodnień. PEP 2040 została ostatecznie przyjęta przez RM 
2 lutego 2021 r.

Art. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne stanowi, 
że m.in. celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju i wzrostu konkurencyjności gospodarki. 
Zdaniem NIK nie ulega wątpliwości, że konkurencyjność gospodarki zależy 
od cen surowców i energii używanych do wytworzenia towarów i usług, 
które wpływają na cenę produktów końcowych. Tak więc PEP jest doku-
mentem kluczowym i niezbędnym do prowadzenia skutecznych działań 
na rzecz stabilizacji cen energii elektrycznej w długim okresie.

W ocenie NIK działaniem nierzetelnym ministra właściwego do spraw 
energii były przedłużające się prace w procedowaniu dokumentu Polityka 
energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo- 
-energetycznego (PEP2040) wobec wiedzy o kierunkach zmian na europej-
skim rynku energii elektrycznej.

13 https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-
zapraszamy-do-konsultacji

14 https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-
konsultacji1

Prace nad Polityką 
energetyczną Polski
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5.2. Regulacje dotyczące stabilizowania cen energii elektrycznej
Minister Energii dopiero wobec skokowego wzrostu cen energii elektrycz-
nej w 2018 r. zainicjował we wrześniu 2018 r. prace nad wprowadzeniem 
rozwiązań ustawowych mających chronić krajowych odbiorców energii 
elektrycznej przed wzrostem opłat za energię elektryczną w 2019 r. Zbyt 
krótki w tej sytuacji okres na rzetelne przygotowanie ustawy o cenach 
ee oraz aktów wykonawczych skutkował licznymi nieprawidłowościami. 
Nierzetelnie prowadzone prace spowodowały konieczność wielokrotnego 
nowelizowania ustawy, a jej stosowanie przez uczestników rynku ener-
gii elektrycznej było utrudnione również ze względu na opóźnione o pół 
roku wydanie aktów wykonawczych do ustawy. Mechanizm z 2019 r. został 
wprowadzony tymczasowo na co wskazuje wstrzymanie prac nad pro-
jektem ustawy o rekompensatach na 2020 r. mającej być instrumentem  
stabilizacji cen energii elektrycznej w 2020 r.

W 2017 r. cena uprawnień do emisji CO2 na europejskim rynku handlu 
uprawnieniami oscylowała średnio na poziomie 5–6 Euro/t, w drugiej 
połowie 2017 r. wzrastała, a we wrześniu 2018 r. przekroczyła wartość 
25 Euro/t, tj. wzrosła o 400%.

Wykres nr 1 
Cena aukcyjna uprawnień do emisji CO2 (€/t)
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Źródło: https://handel-emisjami-co2.cire.pl/15.

W II połowie 2018 r. Minister Energii otrzymywał sygnały w pismach 
i interpelacjach poselskich dotyczące wzrostu cen ee. Dotyczyły one 
m.in. wzrostu cen ee w transakcjach zawieranych na TGE.

Kolejnym sygnałem o skali wzrostu cen energii elektrycznej była infor-
macja z dnia 19 listopada 2018 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
Poinformował Ministra Energii o skali żądanego przez czterech przed-
siębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu16, wzrostu 
cen energii na 2019 r., w wysokości od 30 do 35%. Zrekompensowanie 

15 https://handel-emisjami-co2.cire.pl/st,34,368,me,0,0,0,0,0,eex---primary-market-auction.html? 
startDay=1&startMonth=01&startYear=2016&koniecDay=31&koniecMonth= 12&koniecYear= 
2020&gielda=12&button=poka%BF

16 Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane do świadczenia usług kompleksowych odbiorcom 
niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

Wpływ cen uprawnień  
do emisji CO2 na ceny 
energii elektrycznej
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gospodarstwom domowym podwyżki cen w tej skali, wymagałoby zabez-
pieczenia środków budżetowych w wysokości około 2 mld zł. Objęcie 
rekompensatą pozostałych odbiorców na niskim napięciu (małe i średnie 
przedsiębiorstwa) – dodatkowo 1,5 mld zł.

Wykres nr 2  
Średnia kwartalna cena sprzedaży elektrycznej na rynku konkurencyjnym w Polsce (zł/MWh)
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Minister Energii wobec zaobserwowanego skokowego wzrostu cen energii 
elektrycznej w 2018 r. i sygnałach o prognozowanym wzroście cen w 2019 r. 
zainicjował we wrześniu 2018 r. prace nad wprowadzeniem rozwiązań usta-
wowych mających na celu ochronę krajowych odbiorców energii elektrycz-
nej przed podwyżkami opłat za ee w roku 2019. O planowanych działaniach 
poinformował na konferencji prasowej w dniu 10 grudnia 2018 r.18
Już wcześniej zabezpieczając środki na ochronę krajowych odbiorców 
energii elektrycznej przed podwyżkami opłat za ee ME w dniu 30 listo-
pada 2018 r. wystąpił do Ministra Środowiska o uwzględnienie w har-
monogramie aukcji uprawnień do emisji na 2019 r. sprzedaży 55,8 mln 
uprawnień niewykorzystanych z bezpłatnego przydziału uprawnień sek-
tora elektroenergetyki w ramach art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiają-
cej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, w okresie rozliczeniowym 
2013–2020. Informację tę Minister Środowiska skierował do KE w dniu 
4 grudnia 2018 r.
Pomimo poinformowania opinii publicznej o rozpoczęciu prac nad ustawą 
o cenach ee jej projekt nie został upubliczniony w Wykazie prac legislacyj-
nych RM. Powodem była konieczność szybkiego wejścia w życie regulacji 
objętych projektem oraz przyjętego trybu procedowania.

17 https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/ceny-wskazniki/7852,Srednia-cena-sprzedazy-
energii-elektrycznej-na-rynku-konkurencyjnym-roczna-i-kwa.html

18 Zaproponowane rozwiązania dla wybranych grup odbiorców miały pierwotnie polegać na: 
powołaniu Funduszu Efektywności Energetycznej i Rekompensat; rekompensatach dla MŚP 
w ramach pomocy de minimis, rekompensatach dla gospodarstw domowych naliczanych 
automatycznie (pojawić się miały na rachunku od kwietnia 2019 r.), rekompensaty miały 
dotyczyć okresu od stycznia do grudnia 2019 r., dla odbiorców posiadających umowy z ceną 
sprzed wzrostów cen energii elektrycznej na giełdzie np. umowy wieloletnie, miały być one 
wyłączone z programu.

Rozpoczęcie prac  
nad ustawą o cenach ee

Brak konsultacji 
projektu ustawy
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Infografika nr 1 
Harmonogram prac nad ustawą o cenach ee i jej zmianami

Początek prac nad rozwiązaniami prawnymi
skutkującymi zamrożeniem cen energii elektrycznej

wrzesień 2018 r.

Projekt przewiduje obniżenie akcyzy i opłaty przejściowej

21 grudnia 2018 r.
Wpływ rządowego projektu ustawy
o cenach energii elektrycznej do Sejmu

Projekt przewiduje zamrożenie cen na poziomie 2018 r. i wprowadzenie 
mechanizmu kompensaty �nansowej dla przedsiębiorstw obrotu

27 grudnia 2018 r.
Wpływ do Sejmu autopoprawki rządu

28 grudnia 2018 r.
Uchwalenie ustawy przez Sejm

31 grudnia 2018 r.
Publikacja w Dzienniku Ustaw

1 stycznia 2019 r.
Wejście w życie ustawy

Usunięcie rozwiązań stanowiących ingerencję w uprawnienia regulatora
rynku energii, wskazane przez KE oraz URE. Rozszerzenie kategorii
podmiotów mogących ubiegać się o wypłatę kwoty różnicy ceny

21 lutego 2019 r.
Uchwalenie zmiany do ustawy przez Sejm

Ograniczenie grupy bene�cjentów „zamrożenia cen”
w II półr. 2019 r. – wskazanie KE
Inne rozwiązania kompensacyjne dla dużych przedsiębiorstw

13 czerwca 2019 r.
Uchwalenie zmiany do ustawy przez Sejm

Rozwiązania dla przedsiębiorstw energochłonnych

19 lipca 2019 r.
Uchwalenie zmiany do ustawy przez Sejm

Wydłużenie terminu składania oświadczeń

31 lipca 2019 r.
Uchwalenie zmiany do ustawy przez Sejm

2019

2018

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zarówno projekt ustawy o cenach ee jak i wniesiona do niego autopo-
prawka z dnia 27 grudnia 2018 r. procedowane były, za zgodą Prezesa 
Rady Ministrów, w trybie odrębnym, określonym w rozdziale 8 Regula-
minu Pracy Rady Ministrów19. Projekt ustawy o cenach ee zakładał obni-
żenie stawki podatku akcyzowego i opłaty przejściowej, a autopoprawka 
z dnia 27 grudnia 2018 r. wprowadzała dodatkowo mechanizm zamroże-
nia cen ee. Tryb odrębny, polegał na rozpatrzeniu projektu bezpośrednio 
przez Radę Ministrów20.

Ani projekt ustawy o cenach ee ani jego autopoprawka z dnia 27 grudnia 
2018 r. nie zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz  
konsultacji publicznych. Żaden z tych dokumentów rządowych nie był 

19 Uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.).
20 Procedowanie projektu ustawy o cenach ee w trybie obiegowym wynikało z ustnego polecenia 

ówczesnego kierownictwa ME.
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opiniowany przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów, Stały 
Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą, Prezesa URE czy inny wła-
ściwy kompetencyjnie podmiot. Oba dokumenty rządowe zawierały w swo-
ich uzasadnieniach oświadczenie organu wnioskującego o ich zgodności 
z prawem UE.
Udział Prezesa URE w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy 
o cenach ee został ograniczony do przedstawienia stanowiska na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Środowiska, Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP 
w dniu 28 grudnia 2018 r.21 Prezes URE nie został zaproszony do przed-
stawienia stanowiska na etapie prac nad projektem ustawy o cenach ee 
w ME ani w Sejmie RP. 
Oceny, co do zgodności ze wskazanymi przepisami dokonali pracownicy 
ME i nie zlecali przeprowadzenia dodatkowych analiz innym podmio-
tom. ME nie wystąpiło do Ministra Spraw Zagranicznych o przygotowanie  
opinii o zgodności obu dokumentów rządowych z prawem Unii Europej-
skiej. Opinia, co prawda, została przygotowana na wniosek Sekretarza Rady 
Ministrów, ale została przedstawiona już po przekazaniu dokumentów  
Sejmowi, przez co oba dokumenty były rozpatrywane z pominięciem  
treści tych opinii.
Równocześnie z projektem ustawy o cenach ee jak i jej autopoprawki z dnia 
27 grudnia 2018 r. skierowanych do prac w Sejmie nie przygotowano pro-
jektu rozporządzenia o znaczeniu podstawowym dla jej funkcjonowania, 
co było niezgodne z § 13 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”22. 
Przyczyną opóźnienia był zbyt krótki czas na rzetelne przygotowanie 
projektu dokumentu.
Projekt ustawy o cenach ee oraz wniesiona do niego autopoprawka z dnia 
27 grudnia 2018 r. zawierały uzasadnienia dla projektowanych zmian 
przygotowane zgodnie z przepisami Regulaminu Pracy Rady Ministrów.  
Niemniej jednak w obu dokumentach OSR nie zawierała wszystkich infor-
macji wymaganych Regulaminem Pracy RM. W części Wpływ na sektor 
finansów publicznych nie zawarto informacji o źródłach danych, z których 
korzystano do jej sporządzenia oraz informacji o założeniach, jakie przyjęto 
do przeprowadzenia zawartych w niej obliczeń. Do OSR nie załączono analiz 
czy opracowań własnych wykonanych w Ministerstwie Energii, które wska-
zywałyby na sposób dokonania tych obliczeń. Nie wskazano również źró-
deł, z których projektowane zmiany miałyby zostać sfinansowane, 
mimo że wcześniejsze działania ME wskazywały, że źródłem mają być  
przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.  
Opracowane w Ministerstwie Energii OSR nie zawierały również ana-
lizy ewentualnych skutków dla sektora elektroenergetyki, w tym utraty  
przychodów czy wzrostu importu (uwarunkowanego niższymi cenami  
hurtowymi za granicą).

21 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw
jdh7GU_J_sAhXNk4sKHe9tB-QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.senat.gov.pl 
%2Fdownload%2Fgfx%2Fsenat%2 Fpl%2Fsenatkomisjeposiedzenia%2F8056%2Fstenogram%

 2F127sw_egz_4_2.pdf&usg=AOvVaw2Hmci5AZmQtE77Ut2D9voX
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 283.

Brak projektów 
rozporządzeń

Niekompletna OSR 
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Ustawa o cenach ee była czterokrotnie nowelizowana. Pierwsza noweliza-
cja została uchwalona 21 lutego 2019 r.23 a kolejne 13 czerwca 2019 r.24 
oraz 1925 i 31 lipca 2019 r.26

Nowelizacje uchwalone 21 lutego 2019 r., 13 czerwca 2019 r. oraz  
31 lipca 2019 r. procedowane były jako projekty poselskie, co oznaczało, 
iż nie przeprowadzono dla nich oceny skutków regulacji oraz nie były one 
konsultowane z opinią publiczną i zainteresowanymi podmiotami. 
Zmiany do ustawy wprowadzone 19 lipca procedowane były przez  
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Przyczyną wprowadzenia zmian do ustawy o cenach ee przyjętych  
nowelizacją z 21 lutego 2019 r. były wątpliwości co do rozwiązań ingeru-
jących w uprawnienia regulatora rynku energii czyli Prezesa URE, wyra-
żone przez KE oraz Prezesa URE, a także konieczność doprecyzowania 
jej zapisów. Nowelizacja m.in. przywróciła Prezesowi URE uprawnienie 
do zatwierdzenia taryfy dystrybucyjnej. Pomimo zmiany części zapisów, 
Komisja Europejska nadal zgłaszała wątpliwości wobec ingerencji w wyso-
kość cen ee, a co za tym idzie ograniczenie konkurencyjności na wewnętrz-
nym rynku ee i naruszenie prawa europejskiego27. Wobec powyższego 
Komisja Europejska uruchomiła postępowanie wyjaśniające w systemie 
EU Pilot Ref. Nr EUP(2019)9405. W celu usunięcia wątpliwości Komisji 
Europejskiej dotyczących zasadności państwowej ingerencji w wysokość 
cen ee w dniu 13 czerwca 2019 r. uchwalono drugą nowelizację ustawy 
o cenach ee28.

Także ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sekto-
rów i podsektorów energochłonnych w art. 28 zmieniła ustawę o cenach ee 
poprzez nałożenie na przedsiębiorstwa energochłonne obowiązku dekla-
racji, z którego systemu wsparcia po dniu 30 czerwca 2019 r. będą korzy-
stać. Z kolei przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w art. 67 wprowadzały 

23 Ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 412), 
tj. ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji, ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji.

24 Zmiana ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, 
ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
(Dz. U. poz. 1210).

25 Dz. U. poz. 1532, ze zm.
26 Dz. U. poz. 1495, ze zm.
27 Naruszenie dotyczyło dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 

2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej 
dyrektywę 2003/54/WE (Dz. U. UE L 211 z 14.08.2009, str. 55, ze zm.). Unijny system 
energetyczny przechodzi jednak głęboką przemianę. Dlatego konieczne było dostosowanie zasad 
funkcjonowania rynku unijnego do nowej rzeczywistości rynkowej, co spowodowało wejście 
w życie z dniem 4 lipca 2019 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 
5 czerwca 2019 r. wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej 
dyrektywę 2012.27.UE (wersja przekształcona) – Dz. U. UE L 158 z 14.06.2019, s. 125.

28 Główne zmiany wprowadzone drugą nowelizacją ustawy o cenach ee ograniczały obowiązek 
zamrożenia cen do wybranych grup odbiorców a dla średnich i dużych przedsiębiorstw 
uwalniały ceny energii i wyłączały z ustawy przedsiębiorstwa energochłonne. W konsekwencji 
wprowadzonych zmian skorygowano również mechanizm wsparcia w zależności od grupy 
odbiorców.

Naruszenie prawa UE
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zmiany do ustawy o cenach ee wydłużając do dnia 13 sierpnia 2019 r. ter-
min na złożenie oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1b pkt 1 ustawy 
dla odbiorców końcowych ee.

W ramach procedury w systemie EU Pilot Ref. Nr EUP(2019)9405, KE 
wskazała dnia 27 marca 2019 r., iż aby ingerencja państwa w wysokość 
cen energii była dozwolona w świetle przepisów UE, musi ona wynikać 
z nałożenia na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku usług użytecz-
ności publicznej przy spełnieniu dodatkowych przesłanek29. KE zwróciła 
się do władz polskich o udzielenie wyjaśnień z czego wynika obowiązek 
użyteczności publicznej nałożony na przedsiębiorstwa oraz czy spełnione 
zostały obligatoryjne przesłanki. KE zwróciła się także z prośbą o odniesie-
nie się do faktu, czy ingerencja państwa polskiego w rynek wewnętrzny ee 
może negatywnie wpłynąć m. in. na zachętę do inwestowania w efektyw-
ność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych, co może utrwalić pro-
blemy strukturalne polskiego rynku energii.

ME w dniu 5 czerwca 2019 r. przekazał w systemie EU Pilot wyjaśnienia 
i uzasadnienie dla zastosowania mechanizmu zamrożenia cen ee. Aby usu-
nąć wątpliwości, co do zgodności przyjętych rozwiązań ustawowych z zasa-
dami rynku wewnętrznego energii elektrycznej określonych w dyrektywie 
2009/72/WE, ME poinformował o projekcie drugiej nowelizacji ustawy 
o cenach ee30. Główna zmiana dotyczyła zakresu interwencji dla poszcze-
gólnych grup beneficjentów objętych mechanizmem utrzymania cen ener-
gii i korygowała zakres odbiorców objętych usługą publiczną realizowaną 
w ogólnym interesie gospodarczym. Zmiana miała na celu wypełnienie 
przesłanki proporcjonalności zastosowanego rozwiązania, co do kręgu 
jej beneficjentów, koniecznej do uznania rozwiązań ustawowych za zgodne 
z prawem europejskim. Minister Energii pismem z dnia 9 lipca 2019 r. skie-
rowanym do Komisarza do spraw Działań w Dziedzinie Klimatu oraz Ener-
gii a także do Komisarza do spraw Konkurencji poinformował o przyjęciu 
nowelizacji ustawy o cenach ee jednocześnie zobowiązując się do podjęcia 
działań w celu przeprowadzenia reform rynku energii elektrycznej w Polsce.

Do zakończenia kontroli Kolegium Komisarzy nie wydało formalnej decy-
zji o jego zamknięciu. Niemniej jednak, w ocenie NIK powyższa odpowiedź 
odnosi się do przyszłych reform, jakie mają mieć miejsce na polskim rynku 
energii i nie rozstrzyga czy zmiany na polskim rynku energii w 2019 r. 
wprowadzone ustawą o cenach ee były zgodne z prawem europejskim, 
w tym dotyczącym pomocy publicznej.

W ocenie NIK działaniem nierzetelnym Ministra Energii było późne podję-
cie prac nad projektem ustawy, które skutkowało odstąpieniem od prze-
prowadzenia analiz, uzgodnień międzyresortowych czy konsultacji 

29 Zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych muszą być przyjęte w ogólnym interesie 
gospodarczym, muszą być jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne, 
gwarantować unijnym przedsiębiorstwom równy dostęp do krajowych konsumentów, 
a także spełniać wymóg proporcjonalności. Komisja Europejska zwróciła się również z pytaniem 
czy projektując zapisy ustawy rozważano skorzystanie z innych instrumentów interwencji 
jak np. polityki społecznej. Poproszono również o dookreślenie ogólnego interesu gospodarczego, 
jaki ustawa o cenach ee miałaby realizować.

30 Zmiana ustawy uchwalona 13 czerwca 2019 r.

Ocena prac  
nad projektem  

ustawy o cenach ee  
i jej zmianami
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publicznych w zakresie zgodności projektu ustawy o cenach ee z pra-
wem europejskim, a w rezultacie nieprawidłowo sformułowanym projek-
tem ustawy. Ustawa o cenach ee była procedowana w trybie odrębnym, 
który pomijał przeprowadzenie ww. uzgodnień i konsultacji. Także w trak-
cie prac nad nią w ME nie przewidziano przeprowadzenia dodatkowych 
analiz, co do jej zgodności m. in. z prawem europejskim.
ME nie wystąpiło także do Ministra Spraw Zagranicznych o wydanie opinii 
o zgodności z prawem europejskim procedowanej ustawy i nie uwzględniło 
jego stanowiska przygotowanego na wniosek ówczesnego Sekretarza Rady 
Ministrów. Stanowisko to wyrażało te same wątpliwości, co do kształtu 
ustawy, które później podniosła Komisja Europejska w postępowaniu  
wyjaśniającym w systemie EU Pilot.
NIK zwraca uwagę, iż procedowanie ustawy z pominięciem opinii insty-
tucji i podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces jej przygo-
towania oraz bez przeprowadzenia dodatkowych analiz doprowadził 
do opracowania ustawy, która w okresie półtora miesiąca od jej uchwa-
lenia wymagała już istotnej nowelizacji ze względu m. in. na ingerencję 
w uprawnienia regulatora rynku energii – Prezesa URE. Ustawa o cenach 
ee była w ciągu roku nowelizowana łącznie czterokrotnie, co w ocenie NIK 
świadczy nie tylko o nierzetelnym przygotowaniu kolejnych nowelizacji, 
ale również o braku przestrzegania zasady stabilności i pewności regulacji 
prawnych dla podmiotów objętych tymi regulacjami.
Rozporządzenie do ustawy o cenach ee w sprawie sposobu obliczenia 
kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznacza-
nia cen odniesienia31 zostało wydane ponad pół roku po wejściu w życie 
ustawy. Naruszało to § 127 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, zgodnie z którym rozporządze-
nie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na pod-
stawie, której jest ono wydawane. Prace nad projektem rozporządzenia  
rozpoczęły się po wejściu w życie ustawy.
W celu przygotowania projektu aktu wykonawczego do ustawy o cenach ee, 
jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw energii powołany 
został w dniu 9 stycznia 2019 r. Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funk-
cjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej32. W jego skład zostali powołani 
przedstawiciele Ministerstwa Energii, URE, Urzędu Zamówień Publicznych, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiego Towarzystwa Prze-
syłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią, Krajowej 
Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji. Po opracowaniu projektu roz-
porządzenia w dniu 14 marca 2019 r. Minister Energii co prawda skierował 
dokument celem uzgodnień międzyresortowych do wszystkich ówczesnych 
ministrów oraz prezesów właściwych przedmiotowo urzędów oraz kon-
sultacji publicznych lecz na ich przeprowadzenie wyznaczono termin czte-
rech dni, tj. termin krótszy niż przewidziane w § 142 Regulaminu Pracy RM  
10 dni, uzasadniając to wyższym interesem publicznym. Następnie prace nad  
wydaniem rozporządzenia odłożono w czasie do wyjaśnienia zgodności  
projektowanej regulacji z prawem europejskim.

31 Rozporządzenie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1369).
32 Zespół powołano zarządzeniem Ministra Energii Dz. Urz. ME z 2019 r. poz. 1.

Prace nad rozporządzeniem 
w sprawie sposobu obliczenia 
kwoty różnicy ceny 
i rekompensaty finansowej 
oraz sposobu wyznaczania 
cen odniesienia
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ME ponownie skierował projekt rozporządzenia do konsultacji publicz-
nych i uzgodnień międzyresortowych w dniu 4 lipca 2019 r. Rów-
nież w tym wypadku termin na konsultacje publiczne i uzgodnienia był 
krótszy niż wymagane 10 dni i upływał 10 lipca 2019 r., a uzasadnie-
niem do jego skrócenia była pilna konieczność wydania rozporządzenia. 
Wydane w dniu 19 lipca 2019 r. rozporządzenie do zakończenia kontroli 
nie było nowelizowane.

Do Ministerstwa Energii wpłynęło ponad sto skarg, zapytań oraz posel-
skich interpelacji w związku z przyjętą w grudniu 2018 r. ustawą o cenach 
ee, jej nowelizacjami oraz rozporządzeniem do niej. Brak rozporządzenia 
wykonawczego, które miało określać sposób ustalania wysokości rekom-
pensat dla przedsiębiorstw obrotu potęgował wątpliwości podmiotów pod-
legających regulacji.

Żadna z kontrolowanych spółek obrotu nie uczestniczyła w jakiejkolwiek 
formie, w pracach nad pierwszym projektem ustawy o cenach ee prowadzo-
nych w Ministerstwie Energii. Było to spowodowane przyjętym przez RM 
sposobem pracy nieprzewidującym konsultacji. Spółki uczestniczyły nato-
miast w postępowaniu legislacyjnym rozporządzenia w sprawie sposobu 
obliczenia przekazując uwagi bezpośrednio lub za pośrednictwem organi-
zacji branżowych lub koncernów energetycznych, w skład których wcho-
dziły kontrolowane spółki obrotu.

Liczne uwagi zgłaszane do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu 
obliczenia dotyczyły głównie mechanizmu kwoty różnicy ceny i rekom-
pensaty. Spółki Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Enea SA, Energa Obrót SA 
i PGE Obrót SA uczestniczyły w procesach legislacyjnych dotyczących 
zmian ustawy o cenach energii elektrycznej i rozporządzenia w sprawie 
sposobu obliczenia za pośrednictwem Towarzystwa Obrotu Energią, w któ-
rym został utworzony dedykowany Zespół TOE do spraw ustawy o cenach 
energii elektrycznej i aktów wykonawczych do niej. Członkami Zespołu byli 
m.in. przedstawiciele spółek obrotu. W sumie spółki zgłosiły kilkadziesiąt 
uwag w części uwzględnionych. TOE skierowało do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa trzykrotnie uwagi 
do projektu ustawy i rozporządzenia, tj. 3 kwietnia 2019 r., 12 czerwca 
2019 r. oraz 19 lipca 2019 r.

Liczba zgłoszonych uwag i zaangażowanie w pracę nad aktami prawnymi 
TOE – stowarzyszenia branżowego spółek obrotu świadczy o dużym zainte-
resowaniu tych podmiotów pracami nad ustawą i rozporządzeniem. A fakt 
uwzględnienia części z tych uwag – o wartości merytorycznej wsparcia.  
NIK krytycznie ocenia nieskorzystanie z potencjału tych podmiotów  
podczas prac nad pierwszym projektem ustawy o cenach ee.

Zakres podmiotowy ustawy o cenach ee był niejasny dla jej adresa-
tów, szczególnie w świetle nowelizacji z 13 czerwca 2019 r. Wątpliwo-
ści, co do objęcia mechanizmem zamrożenia cen ee zgłaszały podmioty,  
których charakter prowadzonej działalności nie pozwalał w sposób  
jednoznaczny zaliczyć ich do grona beneficjentów objętych wsparciem. 
Były to m.in. organizacje prowadzące Zakłady Aktywności Zawodo-
wej czy nieprowadzące działalności gospodarczej zakłady opiekuńczo- 
-lecznicze niebędące jednocześnie szpitalami.

Wątpliwości  
do stosowania ustawy 

i rozporządzenia
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Przedsiębiorstwa obrotu zwracały się do ME z pytaniami, w jakich  
terminach należało rozliczyć skorygowane ceny. Ustawa wskazywała 
jedynie termin, w którym należało dostosować cenniki i umowy z klien-
tami do jej przepisów, ale nie precyzowała terminu rozliczenia wpro-
wadzonych zmian. W swoich odpowiedziach Ministerstwo Energii  
wskazywało, że ME nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej inter-
pretacji przepisów prawa.
Brak rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia stanowił problem 
w określeniu cen ee przez przedsiębiorstwa obrotu. Niektórzy sprzedawcy 
ee błędnie interpretowali zapisy ustawy o cenach ee i obniżali je dodat-
kowo o stawkę podatku akcyzowego, a później korygowali faktury zgodnie 
z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Energii.
Problemy rodziło także obliczenie ceny energii dla odbiorców końco-
wych, którzy w trakcie roku zmieniali sprzedawcę. Ministerstwo Energii 
w swoich pismach szczegółowo wskazywało, w jaki sposób oraz w oparciu 
o które zapisy należało obliczyć cenę ee.
Wątpliwości zgłaszała TGE co do sposobu określenia danych z notowań 
i transakcji na giełdzie, które następnie przekazywane są Prezesowi URE. 
Natomiast ZR SA zwrócił się do ME o wyrażenie opinii m. in. co do popraw-
ności interpretacji pojęcia zawarcie nowej umowy.
Minister właściwy do spraw energii dotychczas nie przeprowadził oceny 
funkcjonowania ustawy o cenach ee.
W lutym 2020 r. minister właściwy do spraw energii opracował pro-
jekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej 
w 2020 r.33 Wsparcie miałoby dotyczyć jedynie odbiorców końcowych 
w gospodarstwach domowych. Wielkość wypłaty wynikającej z ustawy, 
uzależniono od wielkości zużycia ee w 2020 r. i powiązano z kryterium 
dochodowym. Koszty programu rekompensat dla gospodarstw domowych 
oszacowano na około 2,4 mld zł. Założono, że na realizację celu tej ustawy 
przeznaczony zostanie dochód ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji 
CO2, stanowiących część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu 
rozliczeniowego EU ETS rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 r.
Projekt ustawy o rekompensatach na 2020 r. został poddany konsul-
tacjom publicznym, a następnie prace nad nim zostały wstrzymane.  
Planowane było uregulowanie kwestii związanych z kosztami ponoszo-
nymi przez odbiorców końcowych energii w sposób bardziej kompleksowy 
i systemowy. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzono prace 
nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne, który ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego regulacje 
zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE (wersja prze-
kształcona)34. Zakłada ona wprowadzenie cen regulowanych energii  
elektrycznej jedynie dla grup dotkniętych ubóstwem energetycznym 
i odbiorców wrażliwych.

33 Dalej: ustawa o rekompensatach na 2020 r.
34 Dz. U. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125 – weszła w życie 4 lipca 2019 r. Zezwala ona na stosowanie 

części jej przepisów od 1 stycznia 2021 r., natomiast pozostałe z nich powinny podlegać 
implementacji do prawa krajowego do 31 grudnia 2020 r., z wyjątkami.

Dalsze prace związane  
ze stabilizacją cen ee
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5.3. Działania Prezesa URE mające wpływ na stabilizację  
cen energii elektrycznej

Prezes URE na bieżąco monitorował wysokość cen energii elektrycznej. 
W przypadku otrzymania sygnałów o nieprawidłowościach w obszarze 
praktyk przedsiębiorstw energetycznych ograniczających konkurencję 
lub dokonujących manipulacji lub prób manipulacji na rynku prowadził 
sprawy w obszarze REMIT, wykorzystując uprawnienia przewidziane w pe. 
Niewystarczające zasoby kadrowe i brak odpowiedniej infrastruktury miały 
wpływ na długotrwałość analizowania spraw wynikających z otrzymanych 
zawiadomień w zakresie praktyk przedsiębiorstw na rynku energii.

Prezes URE prawidłowo określił wielkości przewidziane w rozporządzeniu 
w sprawie sposobu obliczenia i w terminie dokonał ich publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

Prezes URE, po zaobserwowaniu podejrzanych praktyk na hurtowym rynku 
energii, zarządził na podstawie art. 23p ust. 1 pe przeprowadzenie dwóch 
postępowań wyjaśniających – w dniu 19 grudnia 2018 r. i 10 lutego 2020 r. 
W ich wyniku do prokuratury zostały złożone dwa zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji na rynku lub próby manipu-
lacji na rynku. Prokuratura wszczęła dochodzenie w obu tych sprawach.

W latach 2016–2020 do Prezesa URE wpłynęło dziewięć zawiadomień 
złożonych przez PPATs35 dotyczących podejrzenia dokonania prób mani-
pulacji na rynku lub manipulacji na Rynku Towarowym Terminowym 
lub Rynku Bilansującym prowadzonych przez TGE. Do Prokuratury zostały 
złożone trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
W pozostałych czterech przypadkach Prezes URE uznał, że nie ma pod-
staw do wszczęcia kontroli REMIT, o której mowa w art. 23c pe (w spra-
wach manipulacji na rynku w zakresie produktów energetycznych), a dwa 
zawiadomienia jeszcze były analizowane w URE.

Do Prezesa URE wpłynęło również dwadzieścia jeden sygnałów złożonych 
przez inne niż PPATs podmioty, w tym uczestników hurtowego rynku 
w zakresie praktyk przedsiębiorstw energetycznych dotyczących podej-
rzenia dokonania próby manipulacji lub manipulacji na rynku. Piętnaście 
z powyższych zawiadomień dotyczyło wzrostu cen ee obserwowanego 
od połowy 2018 r. w transakcjach zawieranych na TGE. Zagadnienie wzro-
stu cen energii było przedmiotem zarządzonego przez Prezesa URE w dniu 
29 czerwca 2018 r. postępowania wyjaśniającego, a następnie zawiadomie-
nia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

NIK ustaliła, że URE nie zakończył wstępnej analizy trzech spraw wynika-
jących z otrzymanych zawiadomień w zakresie praktyk przedsiębiorstw 
energetycznych na rynku energii pomimo, że od wpływu zawiadomień 

35 Ang. persons professionally arranging transactions – osoby zajmujące się zawodowo 
pośredniczeniem w zawieraniu transakcji, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności 
i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. U. UE L 326 z 8.12.2011, str. 1). Rozporządzenie 
od dnia 28 grudnia 2011 r. bezpośrednio obowiązuje w polskim porządku prawnym zgodnie 
z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Dalej: rozporządzenie 1227/2011.

Działania wobec  
praktyk przedsiębiorstw  

energetycznych  
ograniczających  

konkurencję  
lub dokonujących  

manipulacji na rynku 
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upłynęło od 228 do 1486 dni36. Natomiast w kolejnych trzech sprawach 
zakończonych (z 30 skontrolowanych), analiza trwała od 254 do 460 dni, 
czyli znacznie dłużej niż sześciomiesięczny okres przewidziany w art. 23p 
ust. 1 pe na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Przyczynami długotrwałego analizowania spraw było:
 − obłożenie pracowników sprawami prowadzonymi w latach wcześniej-

szych i wymagającymi szczegółowych analiz;
 − skomplikowanie spraw wymagających analiz ilościowych i jakościo-

wych, oraz analiz prawnych;
 − potrzeba wystąpienia do przedsiębiorstw energetycznych lub PPATs;
 − brak odpowiedniej struktury kadrowej i informatycznej adekwatnej 

do realizowanych zadań.

Nowe zadania Prezesa URE zmierzające do zwiększenia zaufania klien-
tów energetyki do hurtowego rynku energii wymagały wydatków Urzędu 
w wysokości 17,2 mln zł w okresie 10 lat m.in. na zwiększenie zatrudnienia 
kadry zajmującej się realizacją nowych zadań (14 etatów), zakup sprzętu 
komputerowego, oprogramowania dla pracowników obsługujących zada-
nia wynikające z rozporządzenia 1227/2011 i rozbudowy sieci informa-
tycznej URE37. Urząd nie otrzymał środków na zatrudnienie dodatkowych 
pracowników i rozbudowę sieci informatycznej umożliwiającej spraw-
niejszą realizację nałożonych na Prezesa URE obowiązków wynikających 
z przepisów rozporządzenia 1227/2011 i zmienionego pe.

NIK oceniła, że brak procedur regulujących wykonanie czynności anali-
tycznych poprzedzających podjęcie decyzji o ewentualnym zarządzeniu 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub braku przesłanek 
do tego, mógł przyczynić się do długotrwałości wykonania tych czynności. 
Bez względu na treść art. 23p ust. 1 pe, który przewiduje możliwość trwa-
nia postępowania wyjaśniającego nie dłużej niż sześć miesięcy oraz pełne 
wyłączenie na podstawie art. 30a ustawy pe stosowania przepisów ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego38 
do postępowania wyjaśniającego, nieprawidłowym jest aby powyższe czyn-
ności analityczne, trwały niejednokrotnie dłużej niż samo postępowanie 
wyjaśniające. Długotrwały proces wstępnej analizy spraw może wpływać 
na brak możliwości aktywnego przeciwdziałania ewentualnym manipu-
lacjom na rynku energii objętych złożonymi do URE zawiadomieniami. 
Nie sprzyja to również reagowaniu na działania przedsiębiorstw na rynku 
ee, które wymagają szybkiego i aktywnego przeciwdziałania ewentualnym 
manipulacjom lub próbom manipulacji na tym rynku.

36 W przypadku czynności analitycznych prowadzonych po dniu wejścia w życie ustawy 
COVID-19 przy obliczaniu czasu trwania tych czynności uwzględniono przepis art. 15 z ust. 10  
ww. ustawy.

37 OSR do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw.

38 Dz. U. z 2020 r. poz. 256.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

30

W latach 2016–2020 żadne przedsiębiorstwo posiadające koncesję 
na obrót ee nie ogłosiło upadłości, wystąpiły jednak przypadki zaprze-
stania działalności z innych powodów. URE prowadził monitoring infor-
macji o zaprzestaniu świadczenia usług (w zakresie liczby odbiorców) 
przez siedmiu sprzedawców ee. W konsekwencji zaprzestania działal-
ności przez sprzedawców, operatorzy systemów dystrybucyjnych uru-
chomili w latach 2016–2020 (I poł.) sprzedaż rezerwową ee do 167 310 
odbiorców końcowych, z których 109 324 (65%) stanowili odbiorcy grupy  
taryfowej G.

Infografika nr 2  
Sprzedaż rezerwowa w okresie 2019–I poł. 2020

Sprzedaż rezerwowa w okresie 2019 – I poł. 2020

liczba odbiorców
końcowych

167 310 109 324
w tym odbiorcy
końcowi grupy G

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 21d pe 
Prezes URE na stronie internetowej Urzędu publikował komunikaty 
dla odbiorców. Publikowane informacje miały charakter informacyjno- 
-poradnikowy, których celem było podniesienie wiedzy odbiorców  
w kontekście postępowania w przypadku ogłoszenia upadłości danego 
przedsiębiorstwa i rozpoczęcia usługi sprzedaży rezerwowej.

Przeprowadzone monitorowanie pięciu największych operatorów syste-
mów dystrybucyjnych pod kątem uruchomienia sprzedaży rezerwowej 
wykazało, że obowiązki sprzedawców rezerwowych podjęli głównie sprze-
dawcy zasiedziali39 działający w ramach grup kapitałowych operatorów. 
Ceny brutto40 w sprzedaży rezerwowej za energię w 2018 r. w podziale 
na grupy taryfowe mieściły się w przedziałach (w zł/kWh):

 − od 0,2991 do 0,5227 (G11);
 − od 0,3601 do 0,5227 – dzień i od 0,1731 do 0,5227 – noc (G12);
 − od 0,4252 do 0,9333 (C11);
 − od 0,5100 do 1,2625 – szczyt i od 0,3350 do 0,8268 – poza szczytem 

(C12).
Z uwagi na sygnały, które wpływały do Prezesa URE od odbiorców, 
na rzecz których uruchomiona została sprzedaż rezerwowa41, dotyczące 
wysokich cen stosowanych w ramach sprzedaży rezerwowej, Prezes URE 

39 Sprzedawcy „zasiedziali” (ang. incumbent suppliers) – podmioty, które pozostały po wyodrębnieniu 
operatorów sieci dystrybucyjnej od spółek obrotu.

40 Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE sp. o.o., innogy Polska SA, Enea SA, Energa Obrót SA 
i PGE Obrót SA.

41 Dochodzi do niej, gdy dotychczasowy dostawca, np. zostanie postawiony w stan upadłości i ktoś 
musi przejąć jego klientów.

Sprzedaż rezerwowa
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w 2018 i 2019 roku zwrócił się o zbadanie tej sprawy przez Prezesa UOKiK. 
W UOKiK przeprowadzono badania zagadnienia czy sprzedawcy rezer-
wowi w odniesieniu do rynku, na którym działają nie nadużywają pozycji 
dominującej w kontekście stosowanych cen w ramach sprzedaży rezerwo-
wej i podjęcie stosownych działań wg kompetencji. W odpowiedzi Prezes 
UOKiK poinformował, że trudno byłoby przypisać działaniom sprzedaw-
ców rezerwowych cechy działań niezgodnych z prawem. Jednocześnie 
podzielił pogląd, że sprzedaż rezerwowa powinna mieć charakter tymcza-
sowy i nie powinna stanowić zamiennej formy sprzedaży ee.

Prezes URE w 2018 r. sygnalizował Ministerstwu Energii potrzebę  
szybkiego doprecyzowania zasad sprzedaży rezerwowej w pe. Nowe prze-
pisy dotyczące sprzedaży rezerwowej zostały wprowadzone do pe ustawą 
z dnia 9 listopada 2018 r.42 Wprowadzone przepisy rozwiązały problemy 
informowania odbiorcy przez operatora o uruchomieniu na jego rzecz 
sprzedaży rezerwowej i dostarczaniu mu przez sprzedawcę rezerwowego 
warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej wraz z informa-
cją o prawie jej wypowiedzenia. Uregulowana została także kwestia zapew-
nienia ciągłości dostaw energii odbiorcom, którzy nie wskazali sprzedawcy 
rezerwowego w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub w umowie 
kompleksowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cenach ee oraz §10 i §13 rozporządze-
nia w sprawie sposobu obliczenia, Prezes URE był zobowiązany do obli-
czenia i publikacji w BIP URE m.in. średnioważonych cen ee na rynku  
hurtowym dla umów sprzedaży ee lub umów kompleksowych zawartych 
przed dniem 1 stycznia 2019 r. Ceny te były podstawą obliczenia kwoty 
różnicy ceny i rekompensaty finansowej dla przedsiębiorstw obrotu. Prezes 
URE poprawnie obliczył Cśr_1 dla poszczególnych grup odbiorców (A, B, C, G) 
oraz dla każdej z określonych wartości współczynnika C, odzwierciedlają-
cego relację między wolumenem ee wytworzonej i wprowadzonej do sys-
temu elektroenergetycznego, przez wszystkie przedsiębiorstwa energe-
tyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ee.

Publikacja danych w BIP URE dla wszystkich okresów została dokonana 
z dochowaniem 10-dniowego terminu przewidzianego w rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o cenach ee przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elek-
tryczną mogło zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o określenie indy-
widualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa w art. 7 
ust. 4 pkt 1 lit. a–c, dla grup odbiorców końcowych określonych w odnie-
sieniu do wysokości napięcia sieci elektroenergetycznej. Określone przez  
Prezesa URE koszty indywidualne były podstawą do obliczenia kwoty 
różnicy ceny, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwiet-
nia 2020 r. Wnioski o określenie pozostałych indywidualnych kosztów 
jednostkowych złożyło sześć przedsiębiorstw. Do wszystkich przedsię-

42 Ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2348).

Średnioważone ceny  
na rynku hurtowym

Indywidualne pozostałe 
koszty jednostkowe
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biorstw zostały wysłane wezwania do uzupełnienia braków. Jedno przed-
siębiorstwo wycofało wniosek bez podania przyczyny, wobec czego 
URE umorzył postępowanie w dniu 23 września 2020 r. W pozostałych  
przypadkach wystawione zostały zawiadomienia o zakończeniu postępo-
wania dowodowego. Braki i wątpliwości, które występowały we wnioskach 
przedsiębiorców dotyczyły:

 − sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat niezgodnie z art. 7a 
ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach ee;

 − wykazywania uzupełnień bilansu oraz rachunku zysków i strat nieza-
mieszczonych i niezatwierdzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

URE wzywając przedsiębiorców do uzupełniania braków, każdorazowo 
dotrzymywał terminu 90 dni, wynikającego z art. 7a ust. 3 ustawy o cenach ee.

5.4. Realizacja przez Spółki zadań wynikających z ustawy 
o cenach ee

Spółki z udziałem Skarbu Państwa prawidłowo wykonywały obowiązki 
w zakresie stosowania mechanizmów zabezpieczających odbiorców 
przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej. ZR SA rzetelnie 
zaplanował kwoty na realizację zadań ustawowych związanych z zamro-
żeniem cen na energię elektryczną w 2019 r. dla odbiorców końcowych 
i na wypłaty dla przedsiębiorstw energetycznych. Wydatki poniesiono 
na realizację zadań związanych z wypłatami różnicy ceny, rekompensat 
finansowych oraz dofinansowań zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o cenach ee 
i regulacjami wewnętrznymi. Procedowana w szybkim tempie ustawa 
o cenach ee, bez możliwości konsultacji z podmiotami podlegającymi regu-
lacji spowodowała wiele wątpliwości w jej stosowaniu. Spółki prawidłowo 
przygotowały się do stosowania obniżonych cen dla odbiorców i przygoto-
wania wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej.

5.4.1. Gospodarowanie Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o cenach ee zarządca rozliczeń ceny, 
którego zadania wykonuje Zarządca Rozliczeń SA, przygotowuje i przed-
kłada dysponentowi Funduszu projekt rocznego planu finansowego Fun-
duszu. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii. 
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Ministrem Energii – Dyspo-
nentem Funduszu a Zarządzającym Funduszem w zakresie zarządza-
nia FWRC określono w umowie Nr 72/II/WRC/19/DE z dnia 13 sierpnia 
2019 r. Obliczenia dotyczące szacowania kosztów Funduszu na lata 2019–
–2020 prowadzone były przez porównanie cen ee na rynku hurtowym 
przed i po ich wzroście na podstawie m.in. średnioważonych kontraktów 
terminowych oraz kontraktów krótkoterminowych i porównanie, jakie 
mogą być średnioważone ceny ee dla poszczególnych grup taryfowych.

ZR SA w uzasadnieniu do planu na 2019 r. określił przychody wyni-
kające ze sprzedaży 55,8 mln uprawnień do emisji CO2 w wysoko-
ści 4 597 634,0 tys. zł; natomiast koszty realizacji zadań w wysokości 
4 505 682,0 tys. zł, stan Funduszu na koniec roku w wysokości 
91 953,0 tys. zł.

Planowanie 
i sprawozdawczość 

FWRC
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W planie finansowym nie zaplanowano w 2020 roku przychodów, a ostat-
nią aukcję, z której dochód miał zasilić Fundusz zaplanowano na gru-
dzień 2019 r. Koszty realizacji zadań w 2020 r. zaplanowano w wysokości 
91 952,0 tys. zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie FWRC za lata 
2019–2020 ogółem to 4 463 225,6 tys. zł43. W 2019 r. plan wypłat wyno-
sił 4 505 682,0 tys. zł, a wykonanie 4 056 238,3 tys. zł, tj. 90,0% planu 
po zmianach. W 2020 r. odpowiednio 91 952,0 tys. zł i 406 987,3 tys. zł, 
tj. 442,6% planu po zmianach.

Wykres nr 3  
Plan i wykonanie Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w okresie 2019–I poł. 2020 (tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W 2020 r. różnica pomiędzy kwotą wskazaną w Planie FWRC na 2020 r. 
a kwotą wykonania wynikała m.in. z:

 − zmian do ustawy o cenach ee, które spowodowały przesunięcie w cza-
sie strumienia środków pieniężnych wypłacanych z FWRC w 2019 r.;

 − składania przez beneficjentów wniosków w ostatnich możliwych 
i dopuszczalnych terminach.

W łącznej kwocie wykonania FWRC za lata 2019–2020 (do 30 czerwca) 
wypłata z tytułu różnicy ceny stanowiła 73,6%, tj. 3 284 561,4 tys. zł, 
rekompensaty finansowej 24,1%, tj. 1 076 287,2 tys. zł, a dofinansowania 
2,3%, tj. 102 377,0 tys. zł. Wszystkie środki zebrane w FWRC w wyniku 
przeprowadzenia aukcji, miały zostać wydane do końca 2020 r.

Infografika nr 3  
Wykonanie Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w okresie 2019–I poł. 2020 (tys. zł)

w okresie 2019 - I poł. 2020 (tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W latach 2019–2020 (do 30 października) minister właściwy do spraw 
energii nie przeprowadził kontroli ani audytu realizacji przez FWRC zadań 
wynikających z ustawy o cenach ee, pomimo takiej możliwości wynikają-
cej z § 6 ust. 1 umowy pomiędzy Ministrem Energii i ZR SA. W ocenie NIK, 

43 Z tego: 4 056 238,3 tys. zł w 2019 r. i 406 987,3 tys. zł w 2020 r.
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z uwagi na przyjęty sposób obliczenia wypłaty kwoty wsparcia i wysokość 
środków pozostających w zarządzaniu ZR SA, zasadnym byłoby przepro-
wadzenie działań kontrolnych przed wygaśnięciem zobowiązań wynikają-
cych z wypłaty kwoty wsparcia.

Do dnia 30 października 2020 r. minister właściwy do spraw energii, 
pomimo obowiązku wynikającego z art. 15 pkt 2 ustawy o cenach ee, 
nie zatwierdził sprawozdania FWRC za 2019 r.

Art. 15 pkt 2 ustawy o cenach ee zobowiązywał ministra właściwego 
do spraw energii do zatwierdzenia przedłożonego przez ZR SA spra-
wozdania z wykonania planu finansowego Funduszu za 2019 r. Stosow-
nie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu, nie póź-
niej niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r. 
Przy czym, na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzania Ministra Finansów 
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdze-
nia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji44, termin został przedłużony o trzy miesiące, 
tj. do dnia 30 września 2020 r. w związku ze stanem epidemicznym. Z roz-
porządzenia Ministra Finansów wynika, iż przedłużenie terminów w nim 
wskazanych odnosi się m.in. do art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W dniu 5 marca 2020 r. ZR SA przekazał MAP w formie elektronicznej spra-
wozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu w układzie: 
memoriałowym i zadaniowym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r. MKiŚ nie wyjaśnił przyczyn niezatwierdzenia sprawoz-
dania.

5.4.2. Wypłata kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej, 
dofinansowania

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. do zarządcy rozliczeń ceny 
zostało złożonych łącznie 315 wniosków wypłaty kwoty różnicy ceny o łącz-
nej wartości 5 156 854,7 tys. zł i wielkości wolumenu energii elektrycznej 
85 664,2 GWh. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wypłacono 3 287 622,3 tys. zł. 
Pozytywnie zweryfikowano 227 wniosków a odrzucono 88.

Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, o których mowa w art. 7 
ust.1b ustawy o cenach ee , złożyły łącznie 304 wnioski o warto-
ści 5 135 039,0 tys. zł i wolumenie energii elektrycznej w wysoko-
ści 84 696,1 GWh. Do 30 czerwca 2020 r. wypłacono 3 262 984,1 tys. zł. 
Zatwierdzono łącznie 222 wnioski, natomiast odrzucono 82 (26%).

Odbiorcy giełdowi, o których mowa w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o cenach ee, 
złożyli 11 wniosków o wartości 21 815,7 tys. zł i wartości wolumenu ener-
gii elektrycznej w wysokości 968,1 GWh. Wypłacono z tego tytułu łącznie 
21 581,2 tys. zł. Pozytywnie zatwierdzono łącznie pięć wniosków, nato-
miast odrzucono sześć.

44 Dz. U. poz. 570.

Niezatwierdzenie  
przez MKiŚ sprawozdania 

FWRC za 2019 r. 

Kwota różnicy ceny  
(art. 7 ust. 1 i art. 8  

ustawy o cenach ee)
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Wykres nr 4  
Kwota różnicy cen (tys. zł) (tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Skontrolowane, pozytywnie zweryfikowane wnioski zostały sprawdzone 
pod względem formalnym i obliczeniowym. Wnioski były kompletne 
i zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy o cenach ee. Złożenie wniosku było potwier-
dzane w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany we wniosku. 
W przypadku 15 wniosków wzywano przedsiębiorców do uzupełnienia 
braków lub złożenia wyjaśnień na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o cenach ee. 
Zatwierdzenie wniosku następowało średnio po około 26 dniach od złoże-
nia lub uzupełnienia wniosku.

Ponadto dokonano weryfikacji przyczyn odrzucenia 10 wniosków 
o wypłatę różnicy ceny. Przyczyny odrzucenia wniosków to nieprawidłowa 
reprezentacja podmiotu przez osoby podpisujące wniosek, brak udzielenia 
odpowiedzi w terminie 14 dni od wezwania w trybie art. 8 ust. 6 ustawy 
o cenach ee, brak potwierdzenia wolumenu energii.

Do Zarządcy Rozliczeń SA wpłynęły łączenie 1294 wnioski o rekompensatę 
finansową od sprzedawców energii elektrycznej, z których zatwierdzono 
1086 (83,9%) o wartości 1 082 284,8 tys. zł. Negatywnie zostało zweryfi-
kowanych 208 (16,1%) wniosków. Wartość złożonych wniosków wyno-
siła 1 124 503,6 tys. zł, przy wolumenie energii elektrycznej 21 876,8 GWh.

Wykres nr 5  
Rekompensata finansowa (tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

NIK oceniła, że wszystkie skontrolowane zaakceptowane wnioski o wypłatę 
rekompensaty finansowej (20) były kompletne. W przypadku ośmiu wnio-
sków, w wyniku pierwszej weryfikacji wniosku, ZR SA wezwała wniosko-
dawcę do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w trybie określonym 
w art. 8 ust. 6 ustawy o cenach ee. Wnioskodawcy uzupełniali braki stosow-

Rekompensata finansowa 
(art. 7 ust. 1b i art. 8  
ustawy o cenach ee)



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

36

nie do informacji ujętych w wezwaniu w terminie 14 dni, zgodnie z art. 8 
ust. 7 ustawy o cenach ee. Informacja o zatwierdzeniu wniosku była wysy-
łana do wnioskodawcy pocztą elektroniczną.

NIK oceniła, że odrzucenie skontrolowanych (10) wniosków było uzasad-
nione błędami formalnymi lub obliczeniowymi.

Do dnia 22 października 2020 r. wszczęto łącznie 96 postępowań,  
dotyczących analizy wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz wnio-
sków o wypłatę rekompensaty finansowej za lipiec 2019 r. na podstawie 
art 8 ust. 8a ustawy. Wsparcie nienależnie wypłacone w zakresie kwoty 
różnicy ceny stwierdzono w 22 przypadkach, natomiast w zakresie rekom-
pensaty finansowej w pięciu przypadkach. Podmioty u których, podczas 
przeprowadzonej i zakończonej analizy, ujawniono nienależnie pobraną 
kwotę różnicy ceny oraz rekompensaty wzywane były do zwrotu tej kwoty 
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Wobec jednego przedsię-
biorcy, który nie zwrócił nienależnie pobranego wsparcia w postaci kwoty 
różnicy ceny wszczęto postępowanie administracyjne.

Zgłoszenie do Prezesa URE o uzasadnionych podejrzeniach naruszenia 
art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o cenach ee przekazano wobec dziewięciu 
podmiotów. Ponadto Prezes ZR SA zawiadomił Prezesa URE, że 15 pod-
miotów nie wywiązało się z obowiązku dokonania korekty kwoty róż-
nicy ceny lub rekompensaty finansowej, wynikającego z art. 9 ust. 1–2 
ustawy o cenach ee, co stanowiło naruszenie art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, 
przy czym wskazał cztery podmioty, które oczekują na decyzję Prezesa URE 
dotyczącą wysokości indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, 
o których mowa w art. 7a ust. 3 ustawy o cenach ee.

Korekty wniosków, o których mowa w art. 9 ustawy o cenach ee, 
według stanu na 29 października 2020 r., złożyło łącznie 210 przedsię-
biorców, na łączną kwotę 4 874 666,3 tys. zł o wielkości wolumenu energii 
na poziomie 466 193,5 GWh. Z tej kwoty 240 848,3 tys. zł dotyczyło kwoty 
do wypłaty, natomiast 915,7 tys. zł kwoty do zwrotu. Do dnia zakończe-
nia kontroli weryfikację pozytywną przeszło 169 wniosków, odrzucono  
56 wniosków z 240.

Do  zarządcy rozliczeń ceny za pomocą systemu elektronicznego 3,7 tys. pod-
miotów złożyło łącznie 7,9 tys. wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość 
złożonych wniosków wyniosła 229 204,9 tys. zł. Do dnia 15 października 
2020 r. wypłacono 198 964,5 tys. zł. Wolumen energii objęty wnioskami 
wynosił łącznie 15 284,9 GWh. Średnia wartość wniosku wynosiła 29,0 tys. 
zł. Według stanu na dzień 6 października 2020 r. pozytywnie zostało zwe-
ryfikowanych łącznie 6886 wniosków, negatywnie 962, a w weryfikacji  
pozostawało jeszcze 55 wniosków.

Weryfikacja  
i korekta wniosków

Dofinansowanie (art. 7  
ust. 4a–4c i art. 7b  

ustawy o cenach ee)
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Wykres nr 6  
Dofinansowanie (tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Skontrolowane wnioski, które zrc zweryfikował pozytywnie (20):
 − obejmowały okres jednego kwartału kalendarzowego i zostały złożone 

przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej 
utworzonej przez zarządcę rozliczeń cen zgodnie z art. 7b ust. 1 usta-
wy o cenach ee,

 − zawierały elementy wymienione w art. 7b ust. 2 i 3 ustawy,
 − zostały złożone w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. zgodnie z art. 7b 

ust. 4 ustawy,
 − były wypełnione prawidłowo pod względem formalnym i obliczenio-

wym,
 − w czterech przypadkach wezwano beneficjenta do złożenia wyjaśnień 

lub uzupełnień w trybie art. 8 ust. 6–8a ustawy.
Okres weryfikacji wniosków od momentu złożenia do zatwierdzenia 
wyniósł średnio 18,6 dnia.

We wszystkich sprawach wystawiono zaświadczenie o pomocy de minimis 
zgodnie z art. 7b ust. 9 i 10 ustawy o cenach ee. ZR SA dokonywał wery-
fikacji poziomu pomocy przyznanej podmiotom w bazie wyszukiwania 
SUDOP45.

W wyniku weryfikacji wniosków o dofinansowanie stanowiące pomoc  
de minimis, odrzucono łącznie 962 wnioski, w tym w wyniku weryfikacji 
formalnej 954, weryfikacji obliczeniowej pięć, natomiast negatywny wynik 
obu weryfikacji uzyskały trzy wnioski.

Infografika nr 4  
Odrzucone wnioski o dofinansowanie

w tym:
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

45 System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, platforma prowadzona przez UOKiK.
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Przyczynami odrzucenia wniosków były: reprezentacja osoby podpisu-
jącej była niezgodna z danymi spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub rejestrze równoważnym, brak potwierdzenia wolumenu energii elek-
trycznej przez sprzedawcę, oznaczenie Polskiej Klasyfikacji Działalności  
niezgodne z ustawą o cenach ee, brak wzrostu cen energii elektrycznej. 
Jedna odmowa zatwierdzenia była związana z przekroczeniem dozwolo-
nego limitu pomocy de minimis określonego w przepisach prawa wspólno-
towego (limit został przekroczony o 26,4 tys. euro). Jeden wniosek został 
wycofany przez wnioskodawcę pomimo jego pozytywnego zatwierdzenia 
po procesie korekt przewidzianych w ustawie o cenach ee.

Według stanu na 30 września 2020 r. wszczęto łącznie 203 postępowa-
nia dotyczące wniosków o dofinansowanie (pomoc de minimis). Pod-
mioty, u których, podczas przeprowadzonej i zakończonej analizy, ujaw-
niono nienależnie pobraną kwotę rekompensaty lub dofinansowania  
de minimis, wzywane były do zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami ustawo-
wymi za opóźnienie. W wyniku przeprowadzonych postępowań weryfi-
kacyjnych, stwierdzono pięć przypadków nienależnie pobranych środków 
na łączną kwotę 22,2 tys. zł. Wszyscy beneficjenci systemu dofinansowania 
de minimis, którzy zostali wezwani do zwrotu nienależnie pobranej kwoty, 
zwrócili ją na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wraz z odset-
kami. Przyczynami zakwestionowania wypłaconej wartości z wniosku 
było niespełnienie przez wnioskodawcę warunku wielkości przedsiębiorcy  
(w dwóch sprawach), brak wzrostu ceny jednostkowej energii elektrycz-
nej (również w dwóch sprawach) i w jednej potwierdzenie wzrostu ceny 
energii elektrycznej jedynie dla wybranych stref wnioskowanego numeru 
punktu poboru energii elektrycznej.

5.4.3. Wykonywanie obowiązków w zakresie stosowania 
mechanizmów zabezpieczających odbiorców 
przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej 
przez spółki obrotu

W związku z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorstwa obrotu ener-
gią elektryczną dotyczącymi zmiany cen dla odbiorców i przygotowaniem 
wniosków o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej 
poniosły one dodatkowe koszty. Koszty z tytułu obsługi FWRC poniosła 
również spółka Zarządca Rozliczeń SA pełniąca funkcję zarządcy rozliczeń 
ceny. Ogółem koszty wdrożenia ustawy wyniosły blisko 24 mln zł, nato-
miast koszty finansowe poniesione przez trzy spółki obrotu blisko 47 mln zł, 
w tym wyższe koszty zakupu energii przed uzyskaniem rekompensaty 
finansowej i kwoty różnicy ceny, poprzez uczestnictwo w mechanizmie 
zarządzania płynnością cash pool grup kapitałowych.

Jako koszty wdrożenia ustawy spółki podawały:
 − zatrudnienie nowych pracowników, wypłata wynagrodzeń za ponadu-

mowny czas pracy oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy;
 − zakup nowego oprogramowania lub zwiększenie funkcjonalności 

posiadanego oprogramowania do zakresu wymaganego ustawą;
 − opracowanie, druk i wysyłka materiałów informacyjnych dla klientów;
 − druk i wysyłka nowych faktur dla klientów;

Koszty poniesione  
przez spółki związane  

z wdrożeniem  
ustawy o cenach  

energii elektrycznej
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 − obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych dotyczących 
interpretacji i stosowania przepisów ustawy o cenach ee i rozporzą-
dzenia.

NIK oceniła, że skontrolowane wydatki były ponoszone z zachowaniem 
wewnętrznych procedur i z zachowaniem zasady gospodarności. Nie ujaw-
niono wydatków zbędnych.
Po wejściu w życie ustawy o cenach ee do spółek obrotu wpływały zapy-
tania, skargi i reklamacje zarówno od odbiorców indywidualnych jak  
i biznesowych. Trzy z kontrolowanych spółek obrotu prowadziły szcze-
gółową ewidencję wszelkich zgłoszeń dotyczących spraw związanych 
z ustawą o cenach ee lub rozporządzeniem wykonawczym. Ogółem wpły-
nęło do nich ponad 310 tys. skarg, zapytań i reklamacji. W jednej ze spółek 
2/3 skarg pochodziło od klientów indywidualnych. W ocenie NIK skala 
zgłoszeń kierowanych do sprzedawców świadczy o niepewności klientów 
co do poprawności stosowanych cen energii i stawek opłat.
Pytania odbiorców dotyczyły najczęściej:

 − zmiany bądź renegocjacji umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 − prośby o informację o sposobie realizacji umowy w związku z ustawą,
 − informacji o ofercie cenowej wg ustawy;
 − kwestii rozliczeń, w tym podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej;
 − przygotowania i przesłania dokumentów zmieniających warunki umo-

wy (renegocjacje cen);
 − planowanych terminów wystawienia faktur korygujących;
 − sposobu oraz terminu przekazywania Oświadczenia odbiorcy końcowe-

go energii elektrycznej.

Skontrolowane skargi i reklamacje były przez spółki rozpatrywane rzetel-
nie i terminowo. NIK oszacowała, że wśród skontrolowanych skarg poniżej 
25% zostało uznanych za zasadne.
Dotyczyły one głównie:

 − braku akceptacji wprowadzonych zmian cen i stawek opłat,
 − braku zastosowania cen zgodnie z ustawą o cenach ee w danym okresie,
 − braku wystawienia korekt faktur za poszczególne miesiące 2019 r.,
 − dostosowania cen i stawek do tych obowiązujących w ustawie o cenach 

energii elektrycznej.
Wśród skontrolowanych, jedna reklamacja została rozpatrzona przez Tau-
ron Sprzedaż sp. z o.o. z przekroczeniem o 18 dni czternastodniowego ter-
minu, określonego w § 42 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego46. W wyniku zaistniałej nieprawidłowości, spółka 
udzieliła klientowi w dniu 19 marca 2019 r. bonifikaty za standard obsługi.
W związku z wątpliwościami i reklamacjami składanymi przez klientów 
po dostosowaniu przez spółkę cen i stawek opłat za energię elektryczną 
dla odbiorcy końcowego spółki zwracały się o interpretację przepisów 
do URE i Ministra Finansów. Pytania dotyczyły m.in.:

46 Dz. U. Nr 931, poz. 623, ze zm.
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 − obowiązków ciążących na spółce dotyczących przypadków cen energii 
elektrycznej w taryfie wielostrefowej47 oraz okresów rozliczeniowych 
objętych dostosowaniem,

 − rekompensaty i zwrotu różnicy cen otrzymanych od zarządcy rozliczeń 
cen, które mają podlegać podatkowi dochodowemu od osób prawnych 
w dacie otrzymania rekompensaty.

Przygotowanie ustawy o cenach energii elektrycznej w trybie nieprze-
widującym konsultacji z podmiotami podlegającymi regulacji oraz wej-
ście w życie bez vacatio legis (uchwalona 28 grudnia, weszła w życie 
1 stycznia 2019 r.) spowodowało, że przedsiębiorstwa obrotu nie miały 
czasu na przygotowanie do jej wdrożenia. Na przykład Enea SA stwier-
dziła, że spółka na bieżąco śledziła dostępne informacje na temat zało-
żeń i prac nad ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o cenach ee, niemniej jed-
nak tryb jej uchwalania i istotne zmiany wprowadzone w ostatniej chwili 
przed uchwaleniem, uniemożliwiły w praktyce przygotowanie się z jakim-
kolwiek wyprzedzeniem na wejście w życie tej ustawy. Dlatego też spółka 
monitorowała prace nad rozporządzeniem, które powinno zostać wydane 
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy celem implementowania zawartych tam 
rozwiązań i możliwie jak najszybszego uzyskiwania rekompensat wynika-
jących z kwoty różnicy ceny.

Spółki korzystały z komunikatów publikowanych na stronach rządowych, 
np. komunikat ME w sprawie oświadczeń do ustawy o cenach energii elek-
trycznej48, stanowisko Ministra Energii i Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie stosowania przepisów ustawy do odbiorców końcowych 
prowadzących działalność rolniczą49, stanowisko ME w sprawie składa-
nia oświadczeń, o których mowa w art. 5 ust 1b ustawy o cenach energii 
elektrycznej50 oraz stanowisko ME skierowane do zarządcy rozliczeń cen.

Kontrolowane spółki obrotu zwracały uwagę na potrzebę sporządzania 
analiz prawnych w celu poprawnej interpretacji i stosowania przepisów 
ustawy o cenach ee oraz rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia. 
Analizie poddawane były również komunikaty i informacje kierowane 
do klientów. Analizy były dokonywane przez służby prawnicze spółek 
lub zlecane podmiotom zewnętrznym. Z usług kancelarii korzystały 
m.in. Tauron Sprzedaż sp. z o.o. i Enea SA.

Spółki uczestniczyły w telekonferencjach oraz bezpośrednich spotkaniach 
organizowanych przez TOE, w tym w spotkaniach z przedstawicielami 
Zarządcy Rozliczeń SA oraz innych spółek obrotu, poświęconych popraw-
nemu wdrażaniu zmian związanych ze składaniem wniosków do Zarządcy 
Rozliczeń SA.

Do Tauron Sprzedaż sp. z o.o. wpłynął pozew sądowy związany ze sto-
sowaniem ustawy o cenach ee za opóźnianie na rzecz powoda z tytułu 
odmowy skorygowania przez spółkę faktur za energię elektryczną. Wyrok  
w sprawie jeszcze nie zapadł.

47 Taryfa wielostrefowa TOU (ang. Time of Use) o różnych poziomach stawek w zależności od pory 
dnia, przy założeniu wysokich stawek w godzinach szczytu i niskich poza szczytem obciążenia.

48 Z 26 lipca 2019 r.
49 Z 1 sierpnia 2019 r.
50 Z 7 sierpnia 2019 r.
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Najwięcej wątpliwości dotyczyło spraw podatkowych. Na przykład Tauron 
Sprzedaż sp. z o.o. zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbo-
wej o informację dotyczącą stosowania przepisów ustawy z dnia 6 grud-
nia 2008 r. o podatku akcyzowym w związku z wejściem w życie ustawy 
o cenach ee. Dotyczyły one:

 − stawki podatku akcyzowego, którą spółka powinna uwzględnić 
dla określenia wysokości zwolnienia z podatku akcyzowego dla ener-
gii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii,

 − uwzględnienia wysokości zwolnienia z podatku akcyzowego dla energii 
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w załączniku 
AKC-4/H deklaracji akcyzowej.

W związku z uznaniem przez Dyrektora KIS za nieprawidłowe przed-
stawione stanowisko spółki, zastosowała się ona do stanowiska organu. 
Następnie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
na interpretację indywidualną. Sprawa nie została jeszcze zakończona.

Spółka PGE Obrót SA wnioskowała do Dyrektora KIS o wydanie interpre-
tacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwo-
ści obniżenia akcyzy należnej w okresach rozliczeniowych po 1 stycznia 
2019 r. Wniosek Spółki dotyczył przypadków możliwości obniżenia akcyzy 
należnej (stosując zwolnienie 20 zł/MWh bez względu na wysokość stawek 
akcyzy zastosowanych w deklaracjach podatkowych) w okresach rozlicze-
niowych następujących po 1 stycznia 2019 r. Dyrektor KIS w interpreta-
cji podał, iż w wymienionych przypadkach możliwość obniżenia akcyzy 
jest nieprawidłowa. Spółka złożyła skargę do WSA na interpretację indy-
widualną wydaną przez Dyrektora KIS. Wyrok WSA51 był zgodny ze stano-
wiskiem Spółki. Dyrektor KIS złożył skargę kasacyjną lecz nie została ona 
jeszcze rozstrzygnięta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy o cenach ee uprawnione podmioty wymie-
nione w pkt 2–5, aby skorzystać w II półroczu 2019 r. z cen obowiązujących 
od 30 czerwca 2018 r. były zobowiązane do złożenia oświadczenia w ter-
minie do 13 sierpnia 2019 r.

Spółki informowały uprawnionych odbiorców o konieczności złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust 1b ustawy o cenach ee i o ter-
minie jego złożenia. Wykorzystywano przede wszystkim stronę interne-
tową. Przygotowano również i opublikowano specjalną instrukcję graficzną 
w jaki sposób wypełnić poprawnie oświadczenie. Pomagała ona klientom 
przygotować dokumenty. Opracowane zostały konspekty odpowiedzi, 
które zostały przekazane do wszystkich obsługujących odbiorców, celem 
zapewnienia precyzyjnych, zestandaryzowanych odpowiedzi na wszystkie 
pytania związane z ustawą w zakresie składanych oświadczeń. Spółki przy-
gotowały materiały informacyjne dostępne w Punktach Obsługi Klienta 
m.in. plakaty oraz ulotki na temat niezmienności cen oraz tego gdzie  
szukać szczegółowych informacji. Spółki zamieszczały informacje  
o przedłużeniu terminu składania oświadczeń.

51 Z dnia 8 października 2019 r.
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Pytania kierowane do spółek dotyczyły:
 − złożenia oświadczenia niezgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu,
 − wprowadzenie błędnych danych odbiorcy i danych ppe.

Głównym problemem, wg przedstawicieli spółek, była bardzo duża liczba 
oświadczeń (od ponad 90 tys. do blisko 300 tys. ), składanych w krótkim 
czasie, które wymagały weryfikacji formalnej przez pracowników spółki. 
Wiązało się to z potrzebą np. wydania poleceń pracy w nadgodzinach.
NIK stwierdziła, że uprawnione podmioty, które korzystały z zamrożonych 
cen w II półroczu 2019 roku złożyły oświadczenie o spełnieniu przesłanek, 
o których mowa w ust. 1a pkt 2–5 ustawy.
Spółki szacowały, że od 3% do 10% złożonych oświadczeń zawierało błędy 
i wymagało poprawy.
Ustawa o cenach energii elektrycznej z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowa-
dziła obniżkę podatku akcyzowego i obniżone stawki opłaty przejściowej. 
Wszystkie skontrolowane przedsiębiorstwa obrotu zastosowały wobec 
odbiorców stawki zgodne z ustawą.
Zgodnie z art. 6 ustawy o cenach ee w terminie 30 dni od wejścia w życie 
rozporządzenia wykonawczego (art. 6 ust. 1 ustawy o cenach ee) czyli 
do 13 września 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu były zobowiązane 
do zmiany umów z odbiorcami, w których zawarte powinny być m.in. aktu-
alne ceny energii elektrycznej i innych opłat z mocą od 1 stycznia 2019 r. 
Jednak pierwotna wersja ustawy przewidywała, że przedsiębiorstwo 
jest obowiązane do zmiany warunków umowy nie później niż do dnia 
1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.52
W praktyce przedsiębiorstwa stosowały różne ceny w pierwszym półro-
czu 2019 r. wobec różnych grup odbiorców. W jednej ze spółek w styczniu 
2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy o cenach ee, w tym zmianą 
stawki podatku akcyzowego, spółka dostosowała obowiązujące taryfy, 
a klientom rozliczanym według cen taryfowych wysłano informację 
o dostosowaniu obowiązujących taryf do postanowień ustawy. W przy-
padku odbiorców z grup taryfowych G, od początku 2019 r. obowiązywała 
taryfa na 2018 r. zatwierdzona decyzją Prezesa URE.
Dla ofert cennikowych oraz cen i stawek opłat wynegocjowanych indy-
widualnie (w tym umów zawartych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych), w okresie obowiązywania pierwot-
nej wersji ustawy o cenach ee, tj. od 1 stycznia do 5 marca 2019 r. mecha-
nizm zamrożenia cen wprowadzany był stopniowo, a spółka informowała 
odbiorców o wprowadzeniu zmian w umowach zawartych po 30 czerwca 
2018 r. poprzez komunikaty umieszczone na fakturach, przesyłane sms, 
listownie lub mailowo.
6 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cenach ener-
gii elektrycznej. Nowelizacja zmieniła m. in. termin określony w art. 6 
ust. 1 ustawy o cenach energii elektrycznej do zmiany warunków umów  

52 Art. 6 ustawy o cenach ee zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 412) zmieniającej ustawę o cenach ee z dniem 6 marca 2019 r.
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wskazanych w tym przepisie, określając go na 30 dni od dnia wej-
ścia w życie rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia ze skutkiem 
od 1 stycznia 2019 r.
Po tym terminie, Zarząd jednej ze spółek przyjął, że w związku ze zmianą 
terminu realizacji obowiązku stosowania art. 6 ustawy, do tego czasu 
przedsiębiorstwa obrotu mogły stosować niezmienione ceny i stawki.
Do klientów wysłano faktury korygujące za sprzedaż w miesiącach 
od stycznia do kwietnia wraz z informacją, że:

 − w styczniu spółka wdrożyła działania mające na celu realizację obo-
wiązków, jakie nałożyła ustawa o cenach ee, która określała ostateczny 
termin wykonania jej przepisów do 1 kwietnia 2019 r.;

 − 6 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zmieniła  
pierwotny termin na 30 dni od daty wejścia w życie rozporządzenia 
wykonawczego;

 − aktualny stan prawny i sytuacja regulacyjna wymusiły na spółce przy-
wrócenie cen energii elektrycznej zgodnych z zawartą z klientem umową.

Powrót do cen kontraktowych dla tych grup klientów, był konieczny 
z uwagi na znaczący wpływ rozliczeń z tymi klientami na wynik finansowy 
spółki.
Oznaczało to, że koszty wprowadzenia ustawy, do momentu zawarcia 
nowej umowy zostały przerzucone na odbiorców. NIK nie zanegował 
legalności działań spółki natomiast wskazał na konsekwencje wyznacze-
nia terminu na zmianę umów prawie dziewięć miesięcy od wejścia w życie 
ustawy.
Zastosowanie niewłaściwych cen było przyczyną składania reklama-
cji przez odbiorców kolejnej spółki. W sześciu (na 20 zbadanych) klienci 
taryfy B i C reklamowali brak zastosowania cen energii z 2018 r. Klientów 
poinformowano, iż zmiany zostaną automatycznie zastosowane po wejściu 
w życie rozporządzenia ME.
Skontrolowane spółki stosowały właściwe ceny energii elektrycznej, jed-
nak ujawniono przypadki, że umowy nie były zmienione w terminie wyma-
ganym ustawą. I tak niedotrzymanie terminów dotyczyło od 7% do 16% 
odbiorców, a maksymalne opóźnienie wyniosło 116 dni.
NIK oceniła, że opóźnienia były przede wszystkim spowodowane bardzo 
dużą liczbą umów wymagających zmiany i ograniczonymi zasobami spółek.
Dla umów, w których sprzedaż energii była powiązana ze sprzedażą innych 
towarów i usług (np. pakiet medyczny, ubezpieczenie, zestaw urządzeń 
Smart home, usługa hydraulika czy też elektryka), zawieranych w 2019 r., 
dla poszczególnych produktów stosowano ceny energii nie wyższe niż ceny 
energii stosowane dla analogicznych produktów w dniu 30 czerwca 2018 r. 
Natomiast dla umów zawartych przed 2019 r., a obowiązujących w 2019 r. 
zastosowano ceny energii z 30 czerwca 2018 r., gdy ceny w umowach 
były wyższe niż obowiązujące 30 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 6a ustawy o cenach ee w przypadku wystąpienia 
przez odbiorcę końcowego o ponowne wystawienie faktury za energię 
elektryczną w celu zmiany warunków umowy zawartej z innym dostawcą 
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energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne było obowiązane 
do ponownego wystawienia faktury w ciągu siedmiu dni. Do trzech spółek 
obrotu (jedna spółka nie prowadziła ewidencji ponownego wystawienia 
faktury na podstawie art. 6a) wpłynęło ogółem 1430 wniosków. Wszystkie 
wnioski zostały załatwione, przy czym w jednej spółce ujawniono opóźnie-
nia w ponownym wystawieniu 43% faktur.
NIK oceniła, że proces wystawiania faktur korygujących prowadzony był 
stosownie do technicznych możliwości oraz funkcjonalności systemów 
bilingowych, za pomocą których spółki rozliczały odbiorców. Jako przy-
czyny podawano m.in., znaczną ogólną liczbę odbiorów, w stosunku do któ-
rych należało zastosować przepisy ustawy, zmieniający się stan prawny, 
bieżąca obsługa składanych w trybie ustawy oświadczeń, jak również obo-
wiązki związane z wzywaniem odbiorców do dostarczenia duplikatów fak-
tur i ich dalsza weryfikacja. Wszystkie te okoliczności wymagały podjęcia 
przez spółki szeregu ponadstandardowych, czasochłonnych działań.

Biorąc pod uwagę ceny stosowane dla odbiorców w 2019 r. (tzw. zamro-
żone) i najwyższe ceny proponowane we wnioskach taryfowych na 2019 r., 
(które nie zostały zatwierdzone przez Prezesa URE lub nie były stosowane) 
zostały oszacowane oszczędności odbiorców z różnych grup taryfowych 
w poszczególnych spółkach.

Przeciętnie w skali roku gospodarstwo domowe zaoszczędziło od 109 zł 
do 305 zł. Najwyższa zaoszczędzona kwota przez odbiorcę (drobny przed-
siębiorca) stosującego taryfę G wynosiła 127 tys. zł.

Wśród podmiotów stosujących taryfy niezatwierdzane przez Prezesa URE 
oszacowano maksymalne oszczędności na poziomie:

 − mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy od 1,4 tys. zł (grupa tary-
fowa C) do 591,7 tys. zł (grupa taryfowa A) i 837,0 tys. zł (grupa tary-
fowa B);

 − szpitale od 421,5 tys. zł do 1 727,9 tys. zł (grupy taryfowe B i C);
 − jednostki sektora finansów publicznych od 37,6 tys. zł do 228,6 tys. zł 

(grupa taryfowa C).

Zgodnie z art. 7 ustawy o cenach energii elektrycznej spółka mogła wystąpić 
do zrc z wnioskami o wypłatę: kwoty różnicy ceny za okres od 1 stycznia 
2019 r. do 30 czerwca 2019 r oraz rekompensaty finansowej za poszcze-
gólne miesiące II półrocza 2019 r. z tytułu obowiązku sprzedaży energii 
elektrycznej po cenach lub stawkach opłat za energię elektryczną okre-
ślonych w art. 5 ust. 1 ustawy o cenach ee. Następnie na podstawie art. 9 
ust. 1 ustawy, mogła dokonać korekty kwoty różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej.

Z tytułu należnej kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej kontrolo-
wane spółki otrzymały ogółem 3 217 116 525 zł53, w tym wypłacona kwota 
różnicy ceny wynosiła 2 334 823 396 zł natomiast kwota rekompensaty  
finansowej wynosiła 882 293 129 zł. Spółki wniosły o korektę należności 
ogółem na kwotę – 249 813 896 zł.

53 Kwota nie uwzględnia korekty. Do zakończenia kontroli spółki złożyły wnioski o korektę, lecz 
zrc nie dokonał jeszcze wypłat.

Oszczędności 
odbiorców

Kwota różnicy ceny 
i rekompensata finansowa
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Wykres nr 7 
Kwoty otrzymane przez spółki wynosiły (mln zł)(mln zł)

Enea S.A. 437,6 159,6

526,1

566,1

804,9

163,4

274,4

284,8

Energa Obrót S.A.

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

PGE Obrót sp. z o.o.

0 200 400 600 800 1000

kwota różnicy ceny rekompensata �nansowa

Kwoty otrzymane przez spółki

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Spółki składały wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny i rekompensaty 
finansowej w terminach wymaganych ustawą o cenach energii elektrycz-
nej. W przypadkach ujawnienia błędów we wnioskach zarządca rozliczeń 
ceny przekazywał je do uzupełnienia lub zmian.

Spółki mogły także skorzystać na podstawie art. 7a ustawy z uprawnie-
nia wystąpienia do Prezesa URE o określenie indywidualnych pozostałych 
kosztów jednostkowych. Żadna z kontrolowanych spółek nie wystąpiła 
do Prezesa URE z takim wnioskiem.
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6. 
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy organy państwa prowadzą skuteczne działania na rzecz stabilizacji cen 
energii elektrycznej?

Czy organy administracji rządowej wprowadziły regulacje dotyczące 
cen energii elektrycznej zapewniające długookresowo dostępność cen 
dla odbiorców?

Czy organy administracji rządowej skutecznie prowadziły monitoring cen 
energii elektrycznej i podejmowały adekwatne działania w celu stabilizo-
wania poziomu cen?

Czy spółki z udziałem Skarbu Państwa prawidłowo wykonywały obo-
wiązki w zakresie stosowania mechanizmów zabezpieczających odbior-
ców przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Zarządca 
Rozliczeń SA, cztery przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną: Energa 
Obrót SA, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ENEA SA, PGE Obrót SA.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Zakład 
Rozliczeń SA – kryteria określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli54 tj. legalność, gospodarność, celowość 
i rzetelność.

Cztery spółki obrotu – kryteria określone w art. 5 ust. 3 ustawy o NIK 
tj. legalność i gospodarność.

1 stycznia 2016–30 czerwca 2020 r. (z uwzględnieniem faktów i dowodów 
wykraczających poza ten okres, istotnych dla celów kontroli).

Kwota finansowych rezultatów kontroli wyniosła 7884 tys. zł.

Kontrola została rozpoczęta 7 sierpnia 2020 r. a zakończona 16 grudnia 
2020 r.

Wyniki kontroli przedstawiono w siedmiu wystąpieniach pokontrolnych. 
W wystąpieniach sformułowano łącznie osiem wniosków pokontrolnych. 
Pięć wniosków zostało zrealizowanych, dwa wnioski są w trakcie realiza-
cji, jeden pozostaje niezrealizowany. Trzy jednostki kontrolowane złożyły  
11 zastrzeżeń do wystąpień. Jedno zastrzeżenie zostało uwzględnione 
w całości, dwa – w części, osiem zastrzeżeń zostało oddalonych.

54 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: ustawa o NIK.

Dane identyfikacyjne 
kontroli 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Kryteria kontroli

Zakres podmiotowy 

Okres objęty kontrolą

Finansowe rezultaty kontroli

Pozostałe informacje 



ZAŁĄCZNIKI

47

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię 
i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

Ocena

1.
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska Michał Kurtyka Negatywna

2.
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Urząd Regulacji 
Energetyki Rafał Gawin W formie 

opisowej

3.
Departament 

Gospodarki, Skarbu 
Państwa i Prywatyzacji

Zarządca Rozliczeń SA Jan Bogolubow Pozytywna

4. Delegatura NIK 
w Gdańsku Energa Obrót SA Piotr Dorawa W formie 

opisowej

5. Delegatura NIK 
w Krakowie

Tauron Sprzedaż  
sp. z o.o. Rafał Soja W formie 

opisowej

6. Delegatura NIK 
w Poznaniu ENEA SA Paweł Szczeszek W formie 

opisowej

7. Delegatura NIK 
w Rzeszowie PGE Obrót SA Robert Choma Pozytywna

Wykaz jednostek 
kontrolowanych i ocen
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6.2. Analiza stanu prawnego
W świetle prawa polskiego przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące 
działalność koncesjonowaną podlegają, co do zasady, obowiązkowi ustala-
nia taryf dla energii elektrycznej w sposób określony w przepisach ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne55. Dotyczy to przedsię-
biorstw zajmujących się zarówno działalnością wytwórczą, przesyłową 
i dystrybucyjną, jak i działalnością obrotu. Ustalone przez przedsiębiorstwa  
energetyczne taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE (art. 47 
ust. 1 pe), ale organ ten ma również kompetencję do zwolnienia przed-
siębiorstw z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia na pod-
stawie art. 49 ust. 1 pe56. Z tej kompetencji Prezes URE skorzystał, 
począwszy od 2001 r., i obecnie zwolnienie obowiązuje przedsiębior-
stwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i jej obrotem57 
z zachowaniem kilku wyjątków, z których najważniejszy dotyczy taryf 
sprzedawców z urzędu, stosowanych wobec odbiorców w gospodar-
stwach domowych (grupa taryfowa G). Co do zasady dla gospodarstw 
domowych przedsiębiorcy ci nie mogą zmienić cen za energię elek-
tryczną bez zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE na kolejny rok, 
z tym że na rok 2019 nie było zatwierdzonych taryf z uwagi na decy-
zję rządu o zamrożeniu cen (o czym dalej). W konsekwencji – zgodnie 
z obowiązującym prawem – dla swoich odbiorców w gospodarstwach 
domowych, rozliczanych na podstawie zatwierdzanej taryfy, przed-
siębiorstwa energetyczne musiały stosować stawki, które Prezes URE 
zatwierdził w ostatnim postępowaniu – tj. w taryfie na rok 2018. Zmiany 
w rozliczeniach mogły zatem wynikać jedynie ze zmiany stawek opłat  
taryfowych dystrybutora energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2020 r. w rozli-
czeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, przedsiębiorcy mogą  
stosować zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę na ten rok58.

55 Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm. 
56 Polski model regulacji taryf przedsiębiorstw energetycznych wzbudza liczne zastrzeżenia. 

Charakterystyczne jest dla niego, że wpierw obejmuje się przedsiębiorstwa ingerencją 
w stosowane ceny i stawki opłat, a następnie umożliwia się zastosowanie wyłączenia 
spod tego obowiązku w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE z zastrzeżeniem, że zwolnienie 
może zostać cofnięte, jeśli zmieni się sytuacja rynkowa (art. 49 ust. 1 i ust. 3 pe).

57 Zgodnie z polityką rządu polskiego, który zaplanował odchodzenie od taryfowania działalności 
obrotowej w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. – Działania pkt 5.3–5.6 w Programie działań 
wykonawczych na lata 2009–2012, stanowiącym załącznik do Polityki energetycznej Polski 
do 2030 r., przyjętej przez Radę Ministrów – dokument opublikowany w obwieszczeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).

58 Nowa ustawa na rok 2020 nie została wprowadzona, bowiem w zaleceniu Komisji (UE) z dnia 
14 października 2020 r. dotyczącym ubóstwa energetycznego (Dz. U. UE L 357 z 27.10.2020, str. 35) 
wskazano na potrzebę priorytetowego traktowania środków skierowanych do grup społecznych 
w trudnej sytuacji w celu zapewnienia dostępu do wsparcia, natomiast w art. 27 przekształconej 
dyrektywy w sprawie energii elektrycznej z 2019 r. zobowiązuje się państwa członkowskie 
do przedsiębrania odpowiednich środków w celu rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego 
wszędzie tam, gdzie zostanie ono ujawnione, przez możliwość korzystania z usługi powszechnej, 
a mianowicie prawa do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości na ich terytorium 
po rozsądnych, przejrzystych, łatwo i wyraźnie porównywalnych oraz niedyskryminujących 
cenach, przy czym aby zapewnić świadczenie usługi powszechnej, państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć dostawcę z urzędu.
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Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wer-
sja przekształcona)59 przyjęto w art. 3, że podstawę ustalania cen energii 
elektrycznej powinno stanowić prawo popytu i podaży, gdyż zasady ryn-
kowe umożliwiają obniżanie emisyjności systemu elektroenergetycznego, 
a zatem gospodarki, w tym przez umożliwienie integracji energii elek-
trycznej ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenie zachęt do podno-
szenia efektywności energetycznej. Ponadto zasady rynkowe dostarczają  
odpowiednich zachęt do inwestowania w wytwarzanie, w szczególności 
do długofalowych inwestycji w bezemisyjny i zrównoważony system elektro-
energetyczny, magazynowanie energii, efektywność energetyczną, odpowiedź 
odbioru, aby zaspokajać zapotrzebowanie na rynku, oraz ułatwiają uczciwą 
konkurencję, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii. Ceny  
energii powinny wskazywać zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
zapewniając tym samym oparte na zasadach rynkowych zachęty do inwe-
stowania w źródła elastyczności, takie jak elastyczne wytwarzanie energii 
elektrycznej, połączenia wzajemne, odpowiedź odbioru lub magazynowa-
nie energii. Aby wesprzeć to przejście na wytwarzanie energii ze źródeł 
o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji i wytwarzanie rozproszone 
oraz zapewnić, aby podstawą funkcjonowania unijnych rynków energii elek-
trycznej w przyszłości były zasady rynku energii, należy skoncentrować 
się na rynkach krótkoterminowych i mechanizmach ustalania cen w sposób 
odzwierciedlający niedobory mocy. Mechanizm ten nie przewidujący pułapów 
cenowych na rynku hurtowym60 nie powinien zagrażać możliwości ofero-
wania wiarygodnych i stabilnych cen odbiorcom końcowym, w szczegól-
ności odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, małym i średnim  
przedsiębiorstwom oraz odbiorcom przemysłowym.

Ponadto, aby wesprzeć państwa członkowskie i regiony, które zmagają 
się z wyzwaniami społecznymi, przemysłowymi i gospodarczymi wyni-
kającymi z transformacji sektora energetycznego61, Komisja ustanowiła 

59 Dz. U. UE L 158 z 2019, str. 54 – obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich 
UE od 1 stycznia 2020 r., a moc obowiązującą utraciło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 
(Dz. U. L 211 z 2009, str. 15).

60 Hurtowy rynek energii, pozwala, dzięki swojej płynności, pogodzić interesy zarówno 
spekulacyjne, jak i przedsiębiorstw zabezpieczających swoje pozycje wytwórcze lub sprzedażowe. 
Obecnie staje się rynkiem bardzo wymagającym w obszarze regulacyjnym, co pociąga za sobą 
znaczące koszty, które stają się istotną barierą wejścia na ten rynek, a także powodują 
wypychanie z tego rynku podmiotów słabszych kapitałowo, ale równocześnie bardziej otwartych 
na podejmowanie ryzyka. Rynek energii – rynek towarowy traci swoją atrakcyjność dla jego 
mniejszych uczestników, co nie sprzyja rozwojowi konkurencji.

61 Transformacja ma na celu osiągnięcie stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę 
w dziedzinie klimatu jednocześnie zapewnienie unijnym konsumentom, w tym gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom, bezpiecznych, zrównoważonych, konkurencyjnych i niedrogich 
dostaw energii oraz pobudzanie badań naukowych i innowacji przez przyciąganie inwestycji. 
Taka transformacja ściśle wiąże się również z potrzebą zachowania, ochrony i poprawy jakości 
środowiska, a także z potrzebą wspierania rozważnego i racjonalnego wykorzystywania 
zasobów naturalnych, zwłaszcza przez wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności 
energii oraz rozwój nowych i odnawialnych form energii. Cel taki można osiągnąć 
tylko przez skoordynowane działania, obejmujące akty o charakterze ustawodawczym 
i nieustawodawczym przyjmowane na szczeblu unijnym, regionalnym, krajowym i lokalnym. 
Taką transformację przewiduje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami 
w dziedzinie klimatu (Dz. U. UE L 328 z 2018, s. 1, ze zm.).
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inicjatywę na rzecz regionów węglowych i regionów zależnych od węgla. 
Komisja w tym kontekście będzie wspierać państwa członkowskie, w tym, 
w miarę możliwości, przez ukierunkowane wsparcie finansowe, aby umoż-
liwić „sprawiedliwą transformację” w tych regionach62.

Zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowanym 
Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii oraz kon-
kluzjami przyjętymi przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 
23–24 października 2014 r.63 uczestnicy rynku – państwa członkowskie 
Unii Europejskiej powinny wykorzystywać nowe szanse, ale też nowe 
wyzwania w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie emi-
syjności systemu elektroenergetycznego. Jednocześnie rozwój technolo-
giczny umożliwia nowe formy zaangażowania konsumentów i współpracy 
transgranicznej, zmierzające do osiągnięcia celów unii energetycznej i ram  
polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

W związku z tym jednym z kluczowych priorytetów UE jest stworzenie 
odpornej unii energetycznej w celu zapewnienia bezpiecznej, zrównowa-
żonej i konkurencyjnej energii po przystępnych cenach dla swoich oby-
wateli i przemysłu. Realizacja ambitnych założeń ustalonych w ramach 
unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 203064 przyczynić 
się ma do zapewnienia rozsądnej ceny emisji CO2 oraz dalszego pobudzania 

62 Istotne znaczenie z punktu widzenia sygnalizowanego wsparcia finansowego, mają zarzuty 
wobec Polski o możliwości zaistnienia pośredniej pomocy dla segmentu wytwarzania 
energii elektrycznej, poprzez sztuczne utrzymywanie popytu na sprzedawany przez niego 
towar, co może również pośrednio wspierać wysokoemisyjne aktywa wytwórcze, których 
operatorami są tzw. przedsiębiorstwa zasiedziałe (z ang. incumbents): w praktyce, 
w polskich warunkach, dodatkowy popyt na energię elektryczną pokrywany jest przez, 
najmniej efektywne kosztowo i środowiskowo, istniejące bloki na węgiel kamienny, których 
operatorami są państwowe przedsiębiorstwa energetyczne, funkcjonujące w warunkach 
faktycznego oligopolu. Taka interwencja państwa może osłabiać sygnały cenowe do inwestycji 
w nowe, mniej emisyjne źródła wytwórcze, zwłaszcza u odbiorców końcowych. Europejski 
Bank Inwestycyjny wskazał pięć kluczowych obszarów, w które chce zaangażować swoje 
finansowanie, w celu wspierania krajowych planów sprawiedliwej transformacji, mianowicie: 
– poprawa efektywności energetycznej, – inwestycje w odnawialne źródła energii i wsparcie 
realizacji celu przynajmniej32% udziału OZE w unijnym miksie energetycznym w roku 2030, 
– budowa rozproszonej energetyki wspieranej przez technologie magazynowania energii 
oraz elektromobilność, – modernizacja sieci elektroenergetycznych, kluczowa w kontekście 
wzrostu znaczenia energetyki wiatrowej i słonecznej, – zwiększenie możliwości transgranicznej 
wymiany energii.

63 Na poziomie Unii istniało niewiele przepisów dotyczących rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej. Od tego czasu wzrosła złożoność rynku wewnętrznego Unii ze względu 
na zasadnicze zmiany na rynkach, w szczególności w zakresie upowszechniania wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych o nieprzewidywalnej charakterystyce. W powołanych 
konkluzjach Rada Europejska zatwierdziła ramy polityki energetyczno-klimatycznej Unii 
do 2030 r., których podstawą są cztery najważniejsze cele na szczeblu Unii: redukcja emisji 
gazów cieplarnianych w całej gospodarce o co najmniej 40%, orientacyjny cel dotyczący poprawy 
efektywności energetycznej o co najmniej 27%, który zostanie ponownie przeanalizowany 
do 2020 r. z myślą o skorygowaniu tego poziomu w górę do 30%, co najmniej 27% udział energii 
ze źródeł odnawialnych w energii zużywanej w Unii i co najmniej 15% elektroenergetycznych 
połączeń międzysystemowych. Rada Europejska uzgodniła również, że należy opracować solidny 
i przejrzysty system zarządzania, niewprowadzający zbędnych obciążeń administracyjnych 
i dający państwom członkowskim dostateczną elastyczność, który przyczyni się do osiągnięcia 
przez Unię celów jej polityki energetycznej przy pełnym poszanowaniu swobody państw 
członkowskich w określaniu ich miksu energetycznego.

64 Sektor energetyczny odpowiada za 80% łącznej ilości emisji gazów cieplarnianych w Unii 
Europejskiej i w głównej mierze przyczynia się do zmian klimatycznych i zanieczyszczenia 
powietrza – Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego – Europejska 
Polityka Energetyczna, Kom(2007) 1, wersja ostateczna, Bruksela, 10.01.2007, str. 3.
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efektywnej pod względem kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Osiągnięcie tego celu i uniknięcie groźnych zmian klimatu wymaga kon-
tynuowania ambitnych działań klimatycznych65, z wykorzystaniem sys-
temu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii (zwanego 
UE ETS), jak również wymaga postępów w zakresie innych aspektów unii 
energetycznej66.

W przypadku wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych, rynek uprawnień i ich zbywalność wynikają 
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2003/87/WE z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji 
gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE67. 
Elektrownie i elektrociepłownie w UE oraz państwach EFTA uczestni-
czą w systemie EU ETS, przy czym od 2013 r., tj. od początku trzeciego 
okresu rozliczeniowego EU ETS zasadą jest, że operatorzy instalacji obję-
tych systemem kupują uprawnienia do emisji EUA (z ang. European Emmis-
sion Allowances) na aukcji. W art. 10a przewidziano przejściowy przy-
dział bezpłatnych uprawnień. Na mocy prawa Unii państwa członkowskie 
mają obowiązek przydzielania bezpłatnych uprawnień i nie mogą w zamian 
za to sprzedawać przedmiotowych ilości na aukcji. Decyzji państw człon-
kowskich dotyczących przydziału bezpłatnych uprawnień nie można zatem 
uznać za obejmujące pomoc państwa w rozumieniu art. 107 i 108 TFUE. 
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zhar-
monizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii 
na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady68 ustanawia przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przy-
działu bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na czwarty okres roz-
liczeniowy 2021–2030 i warunki wprowadzenia środków, które dostarczą 
zachęt do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do stosowania ener-
gooszczędnych technologii. Pula darmowych uprawnień zgodnie z założe-
niami reformy wprowadzanej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

65 Wkład Unii i jej państw członkowskich w Porozumienie paryskie, ratyfikowane przez Unię 
w dniu 5 października 2016 r., które weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. – decyzja Rady 
(UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, 
Porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (Dz. U. L 282 z 2016, str. 1) to tzw. pakiet „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków” (tzw. pakiet zimowy).

66 Zarówno poprzednie, jak i obecne przepisy unijne zmierzają zarówno do liberalizacji 
rynków energetycznych i rozwoju konkurencji, jak i do realizacji celów w interesie ogólnym 
poprzez przyznanie państwom uprawnienia do organizacji świadczenia usług użyteczności 
publicznej. Zarówno obecne, jak i wcześniejsze przepisy wymagają organizacji tych usług jedynie 
na pewnym minimalnym poziomie, a osiągnięcie tak ustalonego standardu usługi publicznej 
zdaje się celem równoważnym stworzeniu konkurencji rynkowej.

67 Dz. U. UE L 275 z 2003, s. 32, ze zm.; w znacznym stopniu zmieniona dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/
WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji 
niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 – Dz. U. L 76 z 2018, str. 3. Patrz również decyzja 
Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad 
dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy 
art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 130 z 2011, str. 1). 
Dalej: dyrektywa ETS.

68 Dz. U. L 59 z 2019, str. 8.
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i Rady (UE) z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE 
będzie się stopniowo zmniejszała do 2027 r., kiedy to całość emisji w ener-
getyce będzie wymagać zakupu uprawnień. Działania te weszły w życie 
od 2019 r., ale rynek zdążył już uwzględnić ich skutki, co znalazło odzwier-
ciedlenie w cenach uprawnień. Za wzrost cen uprawnień do emisji w ostat-
nim czasie odpowiedzialna jest zatem reforma systemu ETS, w ramach  
której podjęto szereg działań mających trwale ograniczyć podaż upraw-
nień do emisji.

Transpozycją do prawa krajowego niniejszych przepisów unijnych 
była ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych69. W związku ze zwiększającymi się kosz-
tami energii70 pod koniec 2018 r. polski parlament przyjął ustawę z dnia 
28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw71, która w swojej pierwotnej wersji miała zamrozić detaliczne 
ceny energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych w Polsce, 
na poziomie z 2018 r72. Uzasadnieniem ustawy była ochrona odbiorców 
przed skokowym wzrostem koszów zaopatrzenia w energię, będącym 
następstwem wzrostu cen uprawnień EUA i węgla, na którym głównie 
oparta jest polska energetyka, a także coraz niższego poziomu konkuren-
cji na krajowym rynku energii73. Od tego czasu ustawa o cenach energii 
elektrycznej była czterokrotnie nowelizowana i jej formuła uległa zmianie. 
Ustawa ta, w zasadniczej części, zaczęła być wdrażana dopiero po kolej-
nych nowelizacjach. Przewidywała obowiązek sprzedaży energii po cenach 
z 2018 r., w wyniku:

69 Dz. U. z 2020 r. poz. 136, ze zm.
70 Oprócz cen hurtowych energii relatywnie dużym obciążeniem pozostają koszty regulacyjne, 

związane w szczególności z systemami wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywności energetycznej, również koszty 
usług przesyłu i dystrybucji, stanowiące istotny komponent w całkowitej strukturze kosztów. 
Dodatkowo od 1 października 2020 r. jest pobierana opłata mocowa, która zgodnie z szacunkami, 
po zakończeniu aukcji głównych na lata dostaw 2021–2023, może ukształtować się na poziomie 
średnio ok. 40 zł/MWh. Dla odbiorców prowadzających działalność przemysłową w sektorach 
energochłonnych w Polsce całkowity koszt energii (uwzględniający ceny hurtowe i narzuty 
regulacyjne) jest o ponad 60% wyższy w porównaniu z odbiorcami w Niemczech.

71 Dz. U. poz. 2538, ze zm. Ustawa nowelizuje ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 722, ze zm.), ustawę 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 2019 r. poz. 1874), ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, ze zm.) 
oraz ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

72 Wiodący think tank energetyczny, Forum Energii, krytykował ustawę o cenach energii 
w szczególności z uwagi na to, że może ona prowadzić do utrzymania lub nawet wzrostu 
popytu na energię, oraz że zamiast inwestycji w ograniczanie emisji wspiera ona konsumpcję 
wysokoemisyjnej energii elektrycznej (Zob. J. Maćkowiak-Pandera, J. Rączka, Dlaczego ustawa 
prądowa może wywołać więcej szkody niż pożytku, Forum Energii 2019, s. 6–7).

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz eksperci z branży energetycznej ustawę o cenach energii 
nazywają interwencjonizmem państwowym, gdyż regulator rynku powołany do stania na straży 
rynku i konsumentów, odpowiedzialny co najmniej za zapewnienie niedyskryminacyjnej, 
skutecznej konkurencji i sprawne funkcjonowanie rynku, jako w pełni niezależny od interesów 
przemysłu energetycznego, mógł złagodzić efekty wzrostu cen energii, i nie potrzebna 
była ustawowa ingerencja w rynek energii.

 http://lexn.nik.gov.pl/#/external-news/1795575303?keyword=Taryfy%20dla%20paliw%20
gazowych%20i%20energii&unitId=passage_0

73 Wynika to z długoterminowej utraty wartości aktywów węglowych, których modernizację 
i rozbudowę przez lata wspierano.
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 − zmniejszenia stawki akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh 
(tj. de facto minimalnej wartości wymaganej przez prawo UE);

 − zmniejszenia stawek opłaty przejściowej74 dla wszystkich grup odbior-
ców, np. dla typowych gospodarstw domowych z 6,50 zł do 0,33 zł net-
to miesięczne; oraz

 − wprowadzenia obowiązku stosowania w 2019 r. przez przedsiębiorstwa 
obrotu (sprzedawców energii) cen i stawek opłat:

 y stosowanych 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do odbior-
ców w gospodarstwie domowym, w przypadku których taryfa 
jest zatwierdzana przez Prezesa URE, oraz

 y nie wyższych niż stosowane 30 czerwca 2018 r. – w odniesieniu 
do odbiorców w pozostałych grupach taryfowych.

Po dokonanych nowelizacjach, zakres tego obowiązku jest różny dla każ-
dego z półroczy 2019 r., i tak:

 − za pierwsze półrocze obowiązkiem jest objęta energia elektryczna 
sprzedawana wszystkim krajowym odbiorcom, od gospodarstw domo-
wych po największe zakłady przemysłowe;

 − w drugim półroczu obowiązkiem jest objęta energia sprzedawana 
odbiorcom, którzy mieszczą się w dodanym do ustawy katalogu, obej-
mującym:

 y gospodarstwa domowe;
 y mikro-i małych przedsiębiorców;
 y szpitale, oraz
 y różnego rodzaju podmioty państwowe i samorządowe;
 y przedmiotowy obowiązek nie dotyczy już zatem energii sprzeda-

wanej przedsiębiorstwom średnim lub większym.

W związku ze wzrostem hurtowych oraz zamrożeniem detalicznych cen 
energii elektrycznej, w 2019 r. powstała sytuacja, w której przedsiębior-
stwa obrotu mogą być ustawowo zmuszone do sprzedaży klientom ener-
gii elektrycznej po cenie niższej od kosztów jej nabycia. W celu pokrycia 
powstałej w ten sposób różnicy, ustawa o cenach energii utworzyła spe-
cjalny system rekompensat, przyznawanych właśnie przedsiębiorstwom 
obrotu, który również różni się konstrukcyjnie w zależności od półrocza:

 − za pierwsze półrocze przedsiębiorstwu obrotu przysługuje zwrot kwo-
ty różnicy ceny;

 − za drugie półrocze przedsiębiorstwo obrotu może uzyskać rekompen-
satę finansową.

Ponadto ustawa o cenach energii wprowadziła możliwość ubiegania się o:
 − pokrycie ww. kwoty różnicy ceny przez (w praktyce największych) 

odbiorców końcowych, kupujących energię bezpośrednio na giełdzie, 
w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej w pierwszym półroczu 
2019 r.; oraz

 − dofinansowanie, w przypadku odbiorców końcowych nieobjętych 
nowo dodanym katalogiem odbiorców, w stosunku do których sto-
suje się obowiązek sprzedaży energii po cenach z 2018 r. i którzy 

74 O której mowa w ustawie 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 2019 r. poz. 1874, ze zm.).



ZAŁĄCZNIKI

54

nie są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi (tj. w praktyce śred-
nich i dużych przedsiębiorców) – w odniesieniu do energii elektrycznej 
zużytej w drugim półroczu 2019 r.

Wsparcie to kwota różnicy ceny, rekompensata finansowa, dofinansowa-
nie – dalej rekompensaty, które wypłacane jest na wniosek odpowiedniego 
przedsiębiorstwa. Wszystkie rekompensaty wypłaca państwowy Zarządca 
Rozliczeń SA. Środki na wypłatę rekompensat pochodzą ze specjalnie 
w tym celu utworzonego państwowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny 
przeznaczonego na modernizację sektora energetycznego75, zarządza nim 
Zarządca Rozliczeń SA, a jego obsługę bankową prowadzi Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Przychodami Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny są przede 
wszystkim środki ze sprzedaży przysługującej Polsce puli uprawnień EUA, 
z niewykorzystanych środków z systemu EU ETS, które miały finansować 
modernizację krajowego sektora elektroenergetycznego, a nie przyczy-
niać się do utrzymywania jego dotychczasowej struktury76. Do Funduszu 
miało trafić 80% przychodów ze sprzedaży 55,8 mln uprawnień do emisji 
CO2, które nie zostały przydzielone bezpłatnie krajowemu sektorowi elek-
troenergetycznemu w latach 2013–2017 i zostały skierowane na aukcje 
w 2019 r. Natomiast całość dostępnych w ramach bezpłatnego przydziału 
uprawnień na lata 2021–2030 środków trafi do sektora elektroenergetycz-
nego, ale w innej formie (np. bez pośrednich dotacji).

Szczegółowe zasady obliczania rekompensat są regulowane rozporządze-
niem Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia 
kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania 
cen odniesienia77.

Po nowelizacji ustawy o cenach energii przedmiotowy obowiązek nie doty-
czy już energii sprzedawanej przedsiębiorstwom średnim lub większym. 
Rekompensaty z tytułu wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej 
w odniesieniu do odbiorców energochłonnych (przemysłowych) zostały 
wyłączone do odrębnej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekom-
pensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych78. Także w przy-
padku tej regulacji projektodawca uzasadniał konieczność jej przyjęcia, 
przede wszystkim, wyjątkowo silnym wpływem rosnących cen upraw-
nień EUA na ceny energii w warunkach polskiego miksu energetycz-
nego, opartego głównie na wysokoemisyjnych elektrowniach węglowych. 
Celem tej ustawy jest ochrona największych krajowych przedsiębiorstw, 
tak aby mogły one zachować konkurencyjność na globalnych rynkach 

75 Wspierane inwestycje, co do zasady, muszą być wybierane w drodze konkurencyjnych przetargów, 
z udziału w których wykluczone są moce węglowe, gdyż publiczne wsparcie dla dostawców  
mocy stanowi pomoc państwa, która stwarza ryzyko zakłócenia konkurencji na rynku 
wewnętrznym UE.

76 Przeznaczane na rekompensaty środki z systemu EU ETS nie powinny ukrywać rzeczywistych 
kosztów konsumpcji wysokoemisyjnej energii, ale wspierać technologie niskoemisyjnej produkcji 
i oszczędzania energii.

77 Dz. U. poz. 1369.
78 Dz. U. z 2020 r. poz. 2228. Dalej: ustawa o systemie rekompensat.
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wzorem innych państw członkowskich Unii Europejskiej79. Rekompen-
saty pozwalają w istotnym stopniu zneutralizować wpływ wyższych cen 
uprawnień do emisji na koszty energii. Rosnące ceny uprawnień przekła-
dają się na wyższy poziom rekompensat, gdyż formuła kalkulacji wysokości 
rekompensat uwzględnia średnie ceny uprawnień do emisji. Ustawa prze-
widuje, że o rekompensaty może ubiegać się podmiot, który posiada wdro-
żony system zarządzania środowiskowego EMAS (ang. Eco-Management 
and Audit Scheme)80, alternatywnie, przedsiębiorstwa mogą przedstawić 
certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub certyfi-
kat systemu zarządzania energią ISO 50001. Rekompensaty na pokrycie 
pośrednich kosztów emisji nie mogą być przyznawane w odniesieniu 
do energii elektrycznej, w cenie której nie jest przenoszony koszt upraw-
nień do emisji gazów cieplarnianych. Z mechanizmu pomniejszania wyso-
kości rekompensat wyłączone są umowy zawierane ze spółkami obrotu 
oraz na giełdzie, gdyż ustawa ogranicza mechanizm pomniejszania wyso-
kości rekompensat tylko do energii elektrycznej z autoprodukcji oraz zaku-
pionej na podstawie umów zawieranych bezpośrednio z wytwórcami.  
Intensywność pomocy w formie rekompensat kosztów pośrednich wynosi 
75% i stanowi maksymalny poziom dopuszczalnej pomocy. Pomoc 
nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifi-
kowanymi, pokrywanymi na podstawie ustawy o systemie rekompensat, 
są koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla uwzględnione w cenach 
energii elektrycznej nabywanej przez uprawnione do rekompensat pod-
mioty. O przyznanie rekompensat za rok 2019 mógł ubiegać się podmiot, 
który w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o systemie rekom-
pensat złożył wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, z którymi 
zawarł na 2019 rok umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kom-
pleksową oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania cen 
i stawek opłat za energię elektryczną wynikającego z ustawy o cenach ener-
gii elektrycznej. Termin na złożenie oświadczeń upłynął w dniu 12 września 
2019 r. Ustawa nakłada wymóg załączenia opinii weryfikatora do wniosku 
o rekompensaty. Na wartość rekompensat mają również wpływ:

 − poziom intensywności pomocy publicznej w danym roku;
 − krajowy wskaźnik emisyjności;
 − średnioroczna cena uprawnień do emisji;
 − średnioroczna wielkość produkcji lub zużycia energii przypisanej 

do produkcji uprawnionych do rekompensat produktów;
 − wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej lub wskaźnik 

zużycia rezerwowej energii elektrycznej;
 − ilość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł nieuczestniczących 

w systemie EU ETS lub pochodzącej ze źródeł objętych ETS, w których 

79 W przypadku firm energochłonnych koszty energii mogą stanowić nawet 40% kosztów 
przetworzenia i są kluczowym czynnikiem wpływającym na międzynarodową konkurencyjność 
polskiego przemysłu. Ze względu na istniejące ograniczenia systemowe, zdolności handlowe 
importu energii są praktycznie zerowe, co oznacza, że ceny hurtowe w Polsce znacząco odchylają 
się od cen w krajach sąsiednich.

80 Funkcjonowanie EMAS w Polsce reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 
eko-zarządzania i audytu (Dz. U. z 2020 r. poz. 634).
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spalana jest biomasa, wyprodukowana na własne potrzeby i zużyta 
w roku, za który przyznawane są rekompensaty;

 − odliczenie kwoty stanowiącej równowartość rekompensat obliczonych 
dla zużycia energii elektrycznej w wysokości 1GWh na wnioskodawcę.

Organem udzielającym pomocy jest w tym przypadku Prezes URE, 
a wypłaty środków dokonuje BGK. Ustawa o systemie rekompensat zawiera 
przepisy dotyczące zwrotu rekompensat, które zostały przyznane niezgod-
nie z przepisami. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu rekom-
pensat prowadzi Prezes URE, który po zakończeniu tego postępowania 
wydaje decyzje w sprawie zwrotu rekompensat i określa kwotę podlega-
jącą zwrotowi.
Rekompensaty są pokrywane z państwowego funduszu celowego – Fun-
duszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, będącego w dyspozycji  
ministra właściwego do spraw gospodarki. Przychodami tego funduszu są, 
przede wszystkim, środki ze sprzedaży uprawnień EUA81.
Ogólnie rzecz ujmując, zarówno ustawa o cenach energii, jak i ustawa 
o systemie rekompensat zakładają dotowanie krajowym odbiorcom kosz-
tów zakupu energii elektrycznej. Przyznawane z obu Funduszy wsparcie  
stanowi wyjątki od ogólnych zasad dopuszczalności wspierania przedsię-
biorstw przez państwo, z tym że rekompensata finansowa dla przedsię-
biorstw obrotu powinna podlegać ocenie z punktu widzenia zgodności 
z art. 107 ust. 1 TFUE82. Z pomocą publiczną mamy też do czynienia w przy-
padku powstania pomocy pośredniej np. w sytuacji, kiedy rekompensata 
dla przedsiębiorstwa obrotu wiąże się jednocześnie z korzyścią dla seg-
mentu wytwarzania energii, w ramach tej samej grupy kapitałowej83.
Akty, które mogą mieć znaczenie dla oceny zgodności z rynkiem wewnętrz-
nym pomocy dla przedsiębiorstw energetycznych, to:

 − Rozporządzenie Komisji 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające  
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu84, które ma znaczenie dla pomocy 

81 Maksymalny limit środków finansowych przeznaczony na przyznanie rekompensat dla 2019 
i 2020 roku został określony w ustawie o systemie rekompensat i wynosi 890 mln na każdy rok.

82 Z art. 107 ust.1 TFUE wynika, że jeżeli jest spełniona którakolwiek z niżej wymienionych 
przesłanek, wówczas dana interwencja w rynek energetyczny stanowi pomoc państwa:

  – wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwom;
  –  wsparcie jest przyznawane przez państwo członkowskie oraz przy użyciu zasobów 

państwowych;
  – wsparcie przyznaje selektywną korzyść;
  – wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji;
  – wsparcie może wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.
 Można wyróżnić cztery rodzaje prawnych podstaw wyłączenia od ogólnego zakazu pomocy: 

art. 107 ust. 2 TFUE, który mówi o pomocy określonej jako „zgodna z rynkiem wewnętrz nym”, 
art. 107 ust. 3 lit. a–d TFUE, stanowiący o pomocy, która „może zostać uznana” za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym przez Komisję, art. 107 ust. 3 lit. e TFUE, który stanowi o pomocy, 
która „może zostać uznana” za zgodną z rynkiem wewnętrznym przez Radę, na wniosek 
Komisji, art. 108 ust. 2 TFUE, który mówi o pomocy, która „jest uznana za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym” w drodze jednomyślnej decyzji Rady, na wniosek państwa członkowskiego, 
jeśli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką decyzję.

83 Subsydiowania skrośnego zakazuje unijna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej (Dz. U. L 211 z 14.8.2009, str. 55), jak i ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (art. 44 ust. 1).

84 Dz. U. UE L 187 z 2014, str. 1, ze zm.
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dla przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności w zakresie regu-
lacji pomocy na ochronę środowiska, która poza klasycznymi rodzaja-
mi pomocy na odnawialne źródła energii czy efektywność energetycz-
ną, czy też wcześniejsze dostosowanie się do unijnych norm ochrony 
środowiska, obejmuje także pomoc na infrastrukturę energetyczną 
oraz na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 6–49);

 − Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w latach 2014–202085;

 − Komunikat Komisji, Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowią-
cych przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania86;

 − Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy 
państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych po 2012 r.87;

 − Komunikat Komisji dotyczący metodologii analizy pomocy państwa zwią-
zanej z kosztami osieroconymi88;

 − Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 
2014–202089;

 − Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowa-
nie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących 
się w trudnej sytuacji90;

 − Komunikat Komisji, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na dzia-
łalność badawczą, rozwojową i innowacyjną91.

Całość wsparcia przyznawanego odbiorcom przemysłowym na podsta-
wie przepisów ustawy o systemie rekompensat stanowi pomoc państwa. 
Określa to już sam przedmiot regulacji i zostało to jednoznacznie potwier-
dzone decyzją KE zatwierdzającą odnośną pomoc, jako zgodną z rynkiem 
wewnętrznym. Taka pomoc jest dopuszczalna ze względu na tzw. ryzyko 
ucieczki emisji poza UE92, a możliwość jej przyznawania jest wprost 
przewidziana przepisami unijnej dyrektywy ETS. Większych wątpliwo-
ści w zakresie pomocy państwa nie budzi też obniżenie stawek akcyzy 
oraz opłaty przejściowej.

Dofinansowanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw stanowi pomoc 
państwa, w postaci tzw. pomocy de minimis (inaczej pomoc bagatelna), 
która ze względu na ograniczoną skalę (maksymalny próg takiej pomocy 

85 Dz. U. UE C 200 z 2014, str. 1, ze zm.
86 Dz. U. UE C 188 z 2014, str. 4.
87 Dz. U. UE C 158 z 2012 r., s.4. Wytyczne mają obowiązywać w ich aktualnym kształcie 

do 31 grudnia 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła już jednak prace nad nowymi wytycznymi, 
które będą obowiązywać od roku 2021.

88 Komunikat Komisji dotyczący metodologii analizy pomocy państwa związanej z kosztami 
osieroconymi z 26 lipca 2001 r.

  http://ec.europa.eu/compe tition/state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf
89 Dz. U. UE C 209 z 2013, str. 1.
90 Dz. U. UE C 249 z 2014, str. 1.
91 Dz. U. UE C 198 z 2014, str. 1.
92 Niektóre sektory i podsektory mogą zostać uznane za bardziej zagrożone ucieczką emisji, 

zaś inne są w stanie przenieść znaczną część kosztów uprawnień pokrywających ich emisje 
na ceny produktów bez utraty udziału w rynku i ponoszą jedynie pozostałą część kosztów, 
w związku z czym ryzyko ucieczki emisji w tych sektorach jest niewielkie.
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wynosi, co do zasady, 200 tys. euro rocznie) nie grozi zakłóceniem kon-
kurencji na rynku wewnętrznym UE i dlatego jest zwolniona z obowiązku 
notyfikacji KE93. W swojej aktualnie obowiązującej treści ustawa o cenach 
energii traktuje o kwestiach pomocy państwa wyłącznie w zakresie dofi-
nansowania, przysługującego średnim i dużym przedsiębiorcom w odnie-
sieniu do energii zużytej w drugim półroczu 2019 r. Ustawa o cenach  
energii w art. 7 ust. 4d wprost przewiduje, że dofinansowanie to stanowi 
pomoc de minimis w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa UE94.

Mechanizm rekompensat finansowych dla pozostałych odbiorców koń-
cowych mieści się w granicach usługi w ogólnym interesie gospodarczym 
(UOIG), o której mowa w art. 106 ust. 2 TFUE95. Począwszy od drugiego 
pakietu energetycznego96, państwa członkowskie zostały zobowiązane 
do informowania Komisji o wszystkich środkach przyjętych w celu speł-
nienia obowiązku użyteczności publicznej, i to bez względu na to, czy dany 
środek wymaga zastosowania derogacji spod ogólnych reguł konkuren-
cji (obecnie art. 3 ust. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
Nr 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 

93 Duże kontrowersje budził kształt systemu rekompensat z ustawy o cenach energii. Uzasadnienie 
do projektu nowelizacji ustawy, która nadała regulacji obecną formułę lakonicznie konstatowało, 
że dokonanie przewidzianych w niej zmian zapewnia zgodność regulacji z prawem UE.

 Traktat Lizboński wprowadził Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, 
w którym wyraźnie zaznaczono rolę i szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w sposób możliwie najbardziej odpowiadający 
potrzebom odbiorców (Protokół w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym, załączony 
do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską), podpisany w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17.12.2007,  
str. 158).

94 Rozporządzenie Komisji 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
TFUE do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 114 z 2012, str. 8, ze zm.)

95 Artykuł ten dotyczy stosowania przepisów Traktatów, w tym przepisów o pomocy państwa, 
w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych i przedsiębiorstw, którym przyznano prawa 
specjalne lub wyłączne, w tym w zakresie zarządzania usługami w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG). Sens normy z art. 106 ust. 2 TFUE polega na tym, aby wybrane 
przedsiębiorstwa wyłączyć spod rygorów rynku konkurencyjnego w zakresie potrzebnym 
do „wynagrodzenia” im ciężaru realizacji zadań, który stawia je w gorszej sytuacji względem 
innych uczestników rynku, jeśli tego ciężaru nie nałożono na wszystkie przedsiębiorstwa 
działające na rynku. Dopuszcza to wprost unijna dyrektywa 2009/72 z dnia 13 lipca 2009 r. 
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Jej artykuł 3 ust. 2 
stanowi, że nałożona przez państwo na przedsiębiorstwo energetyczne UOIG może odnosić 
się także do „cen dostaw”. Zgodnie z tym przepisem, wszystkie UOIG w sektorze energetycznym 
muszą jednak być: jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne 
i gwarantować wspólnotowym przedsiębiorstwom energetycznym równość dostępu 
do konsumentów krajowych. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej – wersja 
przekształcona.

96 Tzn. dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. dotycząca 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/
WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003, str. 37), oraz dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003, str. 57). Obie 
te dyrektywy zostały zastąpione odpowiednio przez: dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 55) 
oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r. dotyczącą 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE  
(Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, str. 94).
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wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE). 
Wymogi usługi publicznej powinny być interpretowane na poziomie kra-
jowym z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych (motyw 46 dyrektywy 
2009/72/WE).

Ponadto pomoc dla przedsiębiorstw energetycznych może być uznana 
za zgodną z rynkiem wewnętrznym (dopuszczalną) jeśli spełnia test kom-
pensacyjnego uzasadnienia. Ten test w przypadku pomocy dla przedsię-
biorstw energetycznych będzie spełniony, jeżeli pomoc będzie:

 − przyczyniać się do interesu Unii w zakresie polityki energetycznej;
 − konieczna dla realizacji tego interesu; oraz
 − spełniać cechę proporcjonalności (warunki udzielenia pomocy 

są w uzasadnionej relacji do tego celu).
Zgodnie z orzecznictwem TFUE korzyści nie stanowi taka rekompensata, 
która nie przekracza minimalnych kosztów ponoszonych przez przedsię-
biorstwo, które są konieczne do świadczenia UOIG. Jeżeli zaś przyznawana 
przez państwo rekompensata przekracza te koszty, wówczas mamy do czy-
nienia z pomocą publiczną97.

Natomiast inny (w tym przypadku obligatoryjny) strumień dystrybucji 
środków, ustanowiony na mocy samej dyrektywy ETS, Fundusz moder-
nizacyjny98, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu TFUE, z uwagi 
na charakter zaangażowania w proces decyzyjny instytucji ponadnarodo-
wych – brak spełniania przesłanki przyznawania wsparcia przez państwo 
lub przy użyciu zasobów państwowych.

97 Orzeczenie TSUE z 2003 r. w sprawie Altmark Trans – Sygn.C-280/00, op. cit.
98 Fundusz mający na celu wspieranie inwestycji proponowanych przez państwa członkowskie 

będące beneficjentami, w tym finansowanie projektów inwestycyjnych na małą skalę w celu 
modernizacji systemów energetycznych oraz poprawy efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich, w których PKB na mieszkańca według cen rynkowych wyniósł w 2013 roku 
poniżej 60% średniej unijnej, finansowany ze sprzedaży uprawnień na aukcji, ma funkcjonować 
w latach 2021–2030.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

Prawo europejskie
1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 

poz. 864/2; aktualny tekst skonsolidowany – Dz. Urz. UE C z 2010 r. 
Nr 83).

2. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 
2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 2007, str. 158).

3. Porozumienie paryskie, ratyfikowane przez Unię w dniu 5 października 
2016 r., które weszło w życie w dniu 4 listopada 2016 r. – decyzja Rady 
(UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, 
w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia paryskiego przyjętego 
na mocy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (Dz. U. L 282 z 2016, str. 1).

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej – wersja przekształcona (Dz. U. UE L 158 z 2019, str. 54).

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu (Dz. U. UE L 328 z 2018, str. 1).

6. Rozporządzenie Komisji 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 2014, str. 1, 
ze zm.).

7. Rozporządzenie Komisji 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis przyznawanej 
przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 114 z 2012, str. 8).

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania 
i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, 
mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję 
nr 280/2004/WE (Dz. U. L 165 z 2013, str. 13).

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2003/87/WE z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
96/61/WE (Dz. U. UE L 275 z 2003, str. 32, ze zm.).

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 
14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 
wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji 
oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814  
(Dz. U. L 76 z 2018, str. 3).
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11. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. WE L 
176 z 2003, str. 37); utraciła moc z dniem 2 marca 2011 r.

12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 
13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej (Dz. U. L 211 z 2009, str. 55, ze zm.); uchylona 
z dniem 1 stycznia 2021 r.

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 
14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych 
rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 
2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz. U. L 344 
z 2016, str. 1).

14. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących 
zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji 
w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. U. L 59 z 2019, str. 8).

15. Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego 
przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy 
art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz. U. L 130 z 2011, str. 1).

16. Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę 
środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz. U. UE C 
200 z 2014, str. 1, ze zm.).

17. Komunikat Komisji, Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym 
pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania 
(Dz. U. UE C 188 z 2014, s. 4).

18. Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy 
państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych po 2012 r. (Dz. U. UE C 158 z 2012, str. 4).

19. Komunikat Komisji dotyczący metodologii analizy pomocy państwa 
związanej z kosztami osieroconymi (http://ec.europa.eu/competition/
state_aid/legislation/stranded_costs_en.pdf).

20. Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 
2014–2020 (Dz. U. UE C 209 z 2013, str. 1).

21. Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie 
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących 
się w trudnej sytuacji (Dz. U. UE C 249 z 2014, str. 1).

22. Komunikat Komisji, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa 
na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. U. UE C 198 
z 2014, str. 1).
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Prawo krajowe
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 833, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U . z 2020 r. poz. 136, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, ze zm.);
4. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów 

i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2228, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 

powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1874, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania 
i audytu (Dz. U. z 2020 r. poz. 634).

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

8. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie 
sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej 
oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz. U. poz. 1369).

9. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503).

10. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).

11. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania  
(M.P. poz. 775, ze zm.).

12. Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Klimatu i Środowiska
8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
11. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
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 6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Minister Klimatu i Środowiska
Michał Kurtyka

Warszawa, dnia  30-04-2021 r. 

DEL-WRD.080.2.2020
IK: 1566367
1566367.5135631.4157087

Pan
Marian Banaś
Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1200, 2320) niniejszym przekazuję stanowisko Ministra 
Klimatu i Środowiska do informacji o wynikach kontroli nr P/20/018 Stabilizacja cen energii 
elektrycznej, przekazanej przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2021 r., znak: KGP.430.016.2020 
(data wpływu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - 19 kwietnia 2021 r.).
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli nr P/20/018 Stabilizacja 
cen energii elektrycznej obejmowała działania prowadzone w latach 2016-2020, przy czym 
należy stwierdzić, że najważniejszym ocenianym obszarem przez Najwyższą Izbę Kontroli 
były prace nad przygotowywaniem tzw. „ustawy prądowej” – ustawy i rozporządzeń 
wykonawczych, które wprowadziły szereg mechanizmów chroniących odbiorców energii 
elektrycznej przed wzrostem cen energii elektrycznej w 2019 r. Prace te były głównie 
prowadzone w 2018 i w 2019 r. W tym miejscu należy zauważyć, że kluczowe decyzje 
dotyczące ww. ustawy podejmowane były w okresie, w którym dział energia był nadzorowany 
przez Ministra Energii. Wobec tego, zidentyfikowane przez NIK nieprawidłowości w tym 
zakresie nie mogą obciążać w żaden sposób Ministra Klimatu i Środowiska. 
Chciałbym również zauważyć, że na wskazywane przez Najwyższą Izbę Kontroli ewentualne 
uwagi w zakresie działania Ministra Klimatu i Środowiska, należy patrzeć przez pryzmat 
zdarzeń mających miejsce pod koniec 2019 r. i w pierwszych miesiącach 2020 r. Wtedy to, w 
okresie zaledwie kilku miesięcy, zarządzanie działem energia było przenoszone odpowiednio 
z Ministerstwa Energii do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a następnie – od 21 marca 
2020 r. – do Ministerstwa Klimatu (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska). Okres ten 
przypadał na początkowy okres epidemii COVID-19 – sytuacji nadzwyczajnej, która wymagała 
całkowitej zmiany organizacji pracy resortu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 
oraz ciągłości działania ministerstwa. Ta absolutnie wyjątkowa sytuacja znacząco utrudniała 
podejmowane w ministerstwie czynności w zakresie przejęcia i organizacji działu energia.
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W kontekście zidentyfikowanych nieprawidłowości dotyczących prowadzonych przez 
Ministerstwo Energii prac nad tzw. „ustawą prądową” w latach 2018-2019 chcę podkreślić, że 
Minister Klimatu i Środowiska dokłada wszelkich starań, aby prowadzone przez resort 
działania charakteryzowały się rzetelnością, starannością i były zgodne z prawem Unii 
Europejskiej. Chciałbym zapewnić, że akty normatywne przygotowywane w ministerstwie są 
tworzone zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach techniki prawodawczej oraz 
Regulaminie Pracy Rady Ministrów i uwzględniają szeroko rozumiany proces uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Warto podkreślić, że liczne wewnętrzne procedury obowiązujące w Ministerstwie Klimatu i 
Środowiska oraz duże zaangażowanie merytoryczne Departamentu Prawnego w procesy 
legislacyjne na każdym etapie procedowania projektów regulacji sprzyja zachowaniu 
staranności oraz najwyższych standardów techniki legislacyjnej dla procedowanych aktów 
prawnych.
W kontekście prac nad Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040) należy zwrócić 
uwagę na fakt, że prace nad tym dokumentem obejmowały niezwykle szeroki, strategiczny 
zakres tematyczny, w którym poszczególne elementy tworzą zintegrowany system. Cele 
wskazane w projekcie PEP2040 są nie tylko liczne, ale także ambitne, co wiąże się ze 
specjalistycznymi analizami wieloobszarowymi. Tym samym dogłębność analiz, uzupełnienie 
projektu PEP2040 w związku ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjno-gospodarczym, 
pracochłonny proces uzgodnień i związana z tym czasochłonność nie powinna być 
przedmiotem zarzutu pod kątem rzetelności prac. PEP2040 była opracowywana w czasie, w 
którym m.in. na forum UE dyskutowano podniesienie ambicji klimatyczno-energetycznych na 
rok 2030 oraz zdecydowano o ustanowieniu celu neutralności klimatycznej dla UE na rok 2050. 
Na zawartość strategii miała również wpływ sytuacja wynikająca z pandemii COVID-19 w 
2020 r. Był to również czas ogromnego zainteresowania społeczno-medialnego zagadnieniami 
klimatyczno-energetycznymi. To spowodowało niespotykane dotychczas zainteresowanie 
dokumentem interesariuszy branżowych i poza-branżowych. Projekt PEP2040 był poddany 
wstępnym konsultacjom publicznym oraz konsultacjom w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, co dawało szansę uczestnikom procesu na wypowiedzenie się w 
niniejszej sprawie. Odbyto również szereg spotkań i debat dotyczących PEP2040. W obu turach 
konsultacji publicznych spłynęło łącznie ponad 2000 uwag – trzeba zauważyć, że przeważająca 
liczba komentarzy miała charakter wzmocnienia/uszczegółowienia treści PEP2040. Również 
ogromnym zainteresowaniem cechowały się konsultacje na poziomie międzyresortowym – 
przeprowadzone równolegle do obu etapów konsultacji publicznych, jak i w ramach Komitetu 
Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (w II turach). Szczegółowość uwag miała charakter 
nieporównywalnie większy względem tych zgłaszanych do innych strategii zintegrowanych 
wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powyższe czynniki miały duże 
znaczenie dla tempa procedowania dokumentu.
Chcę wskazać, że przejmując od dnia 21 marca 2020 r. odpowiedzialność za dział Energia – 
Minister Klimatu, wykorzystując obsługujące go Ministerstwo wykazał się wnikliwością i 
perspektywicznym podejściem w budowaniu wieloletniej strategii energetycznej kraju z 
uwzględnieniem środowiska zewnętrznego, którego Polska jest częścią. Prace prowadzone nad 
ostatecznym kształtem projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., w szczególności w 
zakresie udziału poszczególnych nośników energii w miksie energetycznym doprowadziły do 
zmian ww. dokumencie, które ostatecznie, w mojej opinii, umożliwią osiągnięcie celów 
klimatycznych ustalanych na forum Unii Europejskiej. Znany kierownictwu ministerstwa fakt 
dotyczący ww. podejścia do kształtowania polityki klimatycznej UE znalazł wyraz w grudniu 
2020 r. w przyjętym celu klimatycznym przez Radę Europejską. 
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W dniu 31 grudnia 2020 r. projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. w drodze uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju. 
Równolegle Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną opinię o 
zgodności projektu Polityki ze strategią średniookresową kraju, tj. Strategią na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Dodatkowo projekt PEP2040 uzyskał ocenę pozytywną z 
uwagami Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (CAS), w ramach 
procesu zgłoszenia do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Uwagi 
CAS zostały zaimplementowane lub wyjaśnione. Finalnie projekt Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 r. został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 r. 
Należy podkreślić, że Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. stanowi obecnie jasną wizję 
strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków 
unijnych związanych z sektorem energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z 
osłabienia gospodarki pandemią COVID-19. Dokument ten ma istotne znaczenie dla 
zaawansowanych prac nad Krajowym Planem Odbudowy, który stanowi podstawę do 
wydatkowania funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmocnienia 
Odporności, a także planów sprawiedliwej transformacji i projektu Umowy Partnerstwa. Cele 
wskazane w PEP2040 pozwolą na wprowadzenie Polski na ścieżkę dążenia do gospodarki 
niskoemisyjnej, poprzez realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej, rozwój OZE, 
poprawę efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza. Dokument bierze pod 
uwagę również potrzeby tych grup zawodowych i regionów, które bez odpowiedniej 
interwencji poniosą niewspółmierny koszt transformacji. 
W odniesieniu do zagadnień analityczno-statystycznych chcę wskazać, że prowadzenie 
monitorowania procesów rynkowych jest przez Ministra Klimatu i Środowiska postrzegane 
jako jedno z najistotniejszych obszarów pozwalających prowadzić skutecznie działania 
legislacyjne i zaradcze w zakresie czynników wpływających na kształtowanie się cen energii 
oraz ochrony odbiorców, w szczególności najsłabszych uczestników rynku. 
Chcę podkreślić, że w resorcie klimatu i środowiska funkcjonuje stanowisko dedykowane 
prowadzeniu prac analitycznych. Do zadań pracownika zajmującego to stanowisko, należy 
wykonywanie zadań analitycznych związanych z monitorowaniem procesów rynkowych w 
obszarze energii elektrycznej. W związku z powyższym pracownik ten przygotowuje analizy 
systemowe oraz rozwiązania systemowe z zakresu funkcjonowania rynku energii elektrycznej,  
w tym dokonuje analiz cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz na rynku bilansującym 
w celu zapewnienia informacji o stanie rynku energii i przygotowania ewentualnych działań 
interwencyjnych. Monitoruje również krajowe i zagraniczne analizy energetyczne w celu 
zdiagnozowania najnowszych trendów lub zagrożeń na rynku energii elektrycznej oraz rynku 
mocy.
Należy zaznaczyć również, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska funkcjonuje stanowisko 
odpowiedzialne za gromadzenie informacji statystycznych. Prowadzone badania statystyczne 
obejmują obszar rynku paliwowo-energetycznego, w tym cen energii elektrycznej i od wielu 
lat realizowane są we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz 
Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Wykonawcą tych badań jest Agencja Rynku 
Energii S.A. (ARE). Informacja nt. badań statystycznych, w tym właściwych komórek 
organizacyjnych Ministerstwa, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/ badania-statystyczne).
W ramach badań statystycznych systematycznie gromadzone są informacje dot. m.in. cen 
energii elektrycznej oraz ich składowych - kwestie te są uregulowane w ramach corocznych 
programów badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), które stanowią załącznik do 
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rozporządzeń Rady Ministrów (https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/ 
program-badan-statystycznych/). 
Informacje na temat cen energii elektrycznej opracowywane są m.in w ramach następujących 
badań statystycznych:

 1.44.01 Bilanse paliw i energii
 1.44.02 Elektroenergetyka i ciepłownictwo
 1.44.03 Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii 
 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych

Należy wskazać również, że dane dotyczące cen energii elektrycznej publikowane są w 
opracowaniach wydawanych przez ARE w imieniu ministra właściwego ds. energii, GUS, jak 
również w internetowych bazach Eurostatu czy Międzynarodowej Agencji Energetycznej 
(IEA) - formy i terminy udostępniania danych określane są w corocznych PBSSP:

 https://www.gov.pl/web/klimat/badania-statystyczne
 https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne/wynikowe-informacje-statystyczne
 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/
 https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
 https://www.iea.org/

Bardziej szczegółowe dane są dostępne na poziomie komórek organizacyjnych Ministerstwa 
(m.in. poprzez „bazę wiedzy”) za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania 
Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska po określeniu 
zapotrzebowania w oparciu o prowadzoną sprawozdawczość statystyczną - formularze 
sprawozdawcze Ministerstwa są publikowane na stronie internetowej GUS oraz wykonawcy 
badań statystycznych:

 http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm
 https://www.are.waw.pl/badania-statystyczne

Pragnę podkreślić, że zbierane dane stanowią kompendium wiedzy na temat sytuacji sektora 
elektroenergetycznego i źródło danych historycznych, w tym w zakresie czynników 
kształtujących cenę energii elektrycznej oraz sytuacji ekonomicznej sektora 
elektroenergetycznego. Dane te stanowią podstawowe źródło informacji, na podstawie których  
można przygotowywać potrzebne  w zakresie sektora elektroenergetycznego.
W odniesieniu do kwestii zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny za 2019 r. należy zaznaczyć, że po zakończeniu czynności 
kontrolnych przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w ramach kontroli nr P/20/018 
Stabilizacja cen energii elektrycznej, resort klimatu i środowiska podjął działania mające na 
celu jego akceptację. W dniu 18 grudnia 2020 r. ww. sprawozdanie w części merytorycznej i 
opisowej zostało zatwierdzone przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Z poważaniem

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


