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1. Obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną

2. Określenie stawki opłaty przejściowej za 2019 rok

3. Wprowadzenie zmian w krajowym systemie zielonych inwestycji 
oraz w systemie handlu uprawnieniami do emisji

4. Mechanizm regulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie 
lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną

5. Mechanizm pokrycia różnicy cen – tzw. „rekompensata”

6. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

7. Kary pieniężne

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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https://www.gov.pl/web/energia/mini
ster-energii-powolal-zespol-ds-wdroze
nia-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podat
ku-akcyzowym

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019

https://www.gov.pl/web/energia/minister-energii-powolal-zespol-ds-wdrozenia-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym
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Przedstawiciel Ministerstwa Energii na posiedzeniu zespołów parlamentarnych 
w temacie "Umowy miedzy dostawcami energii elektrycznej a szpitalami – 
problem podwyżek cen" zapowiedział, że do końca tygodnia na stronie 
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pojawi się opinia prawna 
wskazująca na możliwe drogi zmian umów dotyczących energii elektrycznej 
zawartych w II półroczu 2018 roku w trybie PZP.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F3BC754F6E04
95FDC125837B0055050C

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F3BC754F6E0495FDC125837B0055050C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=F3BC754F6E0495FDC125837B0055050C


Art. 5
Czyli ten o cenniku
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Art. 5. 
1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat 
za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne 
i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej 
„cennikiem energii elektrycznej”, przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się: 

1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie 
wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., 
uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2; 

2) obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny 
i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając 
zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa 
w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny 
i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały 
ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 
stycznia 2019 r.,:

─ wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem 
URE”, z wnioskiem o zmianę taryfy lub 

─ uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone 
zgodnie z ust. 1.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do 
uwzględnienia cen i stawek opłat, o których 
mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za 
okres od dnia 1 stycznia 2019.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku



Art. 6
Czyli ten o zmianie umów
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Art. 6. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. 
zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe: 

1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wynikającej 
z ostatnio obowiązującej umowy, albo

2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż 
cena lub stawka opłaty wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

– jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do 
dnia 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zmiana 
warunków umowy następuje poprzez zmianę ceny 
energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż 
wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku



Art. 7
Czyli ten o „kwocie różnicy ceny”
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Art. 7. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej 
może zwrócić się do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 
7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów 
powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem 
umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1571), zwanego dalej „zarządcą rozliczeń cen”, z wnioskiem o 
wypłatę kwoty na pokrycie różnicy między ceną wskazaną w taryfie lub 
cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, a 
średnioważoną ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym, obliczoną 
zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, 
zwanej dalej „kwotą różnicy ceny”.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku



Wierzbowski Eversheds Sutherland  |  04/02/2019 | 
1

5

2. Minister właściwy do spraw energii 
określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób obliczenia kwoty różnicy ceny 
oraz średnioważonej ceny energii 
elektrycznej na rynku hurtowym, 
biorąc pod uwagę wartość 
unikniętego wzrostu cen 
energii elektrycznej oraz 
interes przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną lub 
dystrybucji energii elektrycznej.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku



Art. 8
Czyli ten o warunkach formalnych wniosku
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Art. 8. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, 
składa się do zarządcy rozliczeń cen, za okres 
co najmniej miesiąca kalendarzowego, przy 
użyciu formularza udostępnionego na 
platformie elektronicznej utworzonej w tym 
celu przez zarządcę rozliczeń cen i opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem zaufanym.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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2. Wniosek zawiera w szczególności: 
1) oznaczenie wnioskodawcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej; 
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada, albo numer w równoważnym rejestrze państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez odbiorców końcowych w 2019 r., za którą 

w okresie objętym wnioskiem przysługuje przedsiębiorstwu energetycznemu kwota różnicy ceny, 
wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; 

5) wnioskowaną wysokość kwoty różnicy ceny, obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1, z zaokrągleniem 
w górę do pełnego złotego; 

6) oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty różnicy ceny; 
8) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie 
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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3. Wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, może 
obejmować prognozowany przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji 
energii elektrycznej wolumen sprzedaży energii elektrycznej w okresie, którego 
dotyczy wniosek, lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej określony na 
podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. 

4. Zarządca rozliczeń cen weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości 
dokonanych przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 
gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii 
elektrycznej obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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5. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku zarządca rozliczeń cen zatwierdza 
wniosek i dokonuje wypłaty kwoty różnicy ceny w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. 

6. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, 
zarządca rozliczeń cen, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa 
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej do usunięcia tych 
braków formalnych lub błędów obliczeniowych. 

7. W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych 
zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, zarządca 
rozliczeń cen odmawia zatwierdzenia wniosku, informując przedsiębiorstwo 
energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 
elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej o przyczynie tej odmowy.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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8. Odmowa zatwierdzenia wniosku, o której mowa w ust. 7, nie pozbawia 
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej 
możliwości ponownego złożenia wniosku. Przepisy ust. 1–7 stosuje się 
odpowiednio. 

9. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu energią elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej 
może złożyć wniosek najpóźniej do dnia 20 stycznia 2020 r. Wnioski 
złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania. 

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

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw

Ustawa „prądowa” w praktyce przedsiębiorstw obrotu



Art. 9
Czyli ten o korekcie
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Art. 9. 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną i dystrybucji energii elektrycznej 
dokonuje korekty otrzymanej kwoty różnicy ceny po uzyskaniu potwierdzenia 
danych od operatora lub operatorów systemów dystrybucyjnych o wolumenie 
sprzedanej energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 
31 grudnia 2019 r., oraz składa wniosek do zarządcy rozliczeń cen o 
korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmujący korektę wszystkich wniosków 
złożonych na podstawie art. 7 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń cen 
jednorazowo, w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 
2020 r., przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na 
platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez zarządcę rozliczeń 
cen. Przepisy art. 8 ust. 2 pkt 1–3 i 7 oraz ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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3. W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu 
wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 
elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej kwota różnicy ceny 
przewyższa należną kwotę różnicy ceny za 2019 r., przedsiębiorstwo 
to, po zatwierdzeniu przez zarządcę rozliczeń cen różnicy między tymi 
kwotami, dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o zatwierdzeniu tej kwoty. 

4. W przypadku gdy wypłacona przedsiębiorstwu energetycznemu 
wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 
elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej kwota różnicy ceny jest 
niższa niż należna kwota różnicy ceny za 2019 r., zarządca rozliczeń 
cen dokonuje wypłaty różnicy między tymi kwotami w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wniosku.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku



Art. 10
Czyli ten, o różnicy nienależnej
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Art. 10. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 
elektryczną lub dystrybucji energii elektrycznej, 
które na podstawie wniosku, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1, otrzymało kwotę różnicy ceny 
nienależnie, zobowiązane jest do jej zwrotu. 

2. Zarządca rozliczeń cen wzywa do zwrotu nienależnie pobranych kwot 
różnicy cen, określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz termin jej zwrotu. 

3. Od nienależnie pobranych kwot różnicy cen naliczane są odsetki ustawowe 
za opóźnienie od dnia otrzymania kwoty różnicy ceny.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku
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