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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, wprowadziła m.in. zmianę polegającą na dodaniu 

art. 12a i art. 12b, które zobowiązują podmioty, którym zostały przyznane rekompensaty (w rozumieniu art. 1 ustawy), 

będące podmiotami, o których mowa w art. 36 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) (tj. które są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego na mocy dyrektywy 

o efektywności energetycznej1, tzw. duzi przedsiębiorcy), do spełnienia obowiązku wdrożenia rozwiązań mających na 

celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub poprawę efektywności energetycznej.  

 

Ustawa przewiduje możliwość realizacji tego obowiązku na jeden z przewidzianych w art. 12a ust. 2 sposobów 

(alternatywnie): 

1) zrealizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wskazanych w ostatnim na dzień 

złożenia wniosku o przyznanie rekompensat audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, lub audycie energetycznym przeprowadzonym 

w ramach systemów, o których mowa w art. 36 ust. 2 tej ustawy, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 

3 lat, albo 

2) wykazania, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii 

elektrycznej w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzone ze źródeł 

zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych, albo 

3) poniesienie nakładów finansowych, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych za dany 

rok kalendarzowy, na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji 

w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332, z późn. zm.), wobec której podmiot ten jest prowadzącym instalację, 

poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

(UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określającym zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby 

przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 29) oraz poniżej przypisanej do tego 

wskaźnika średniej wartości 10% najbardziej wydajnych instalacji w 2016 i 2017 r. wskazanej w załączniku do 

tego rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/447. 

 

Ponadto w przypadku  realizacji obowiązku poprzez realizacje przedsięwzięć wynikających z audytu energetycznego 

uznaje się, że w razie braku dalszych zaleceń wskazanych w sprawozdaniu z audytu (spełniających warunki dotyczące 

okresu zwrotu z inwestycji oraz proporcjonalności do kwoty pomocy, o których mowa powyżej)   ̶warunek ten został 

spełniony z powodu braku możliwości dalszej poprawy efektywności energetycznej. 

Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym 

mowa w art. 12a ust. 1 ustawy), mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości tego sprawozdania oraz 

ujednolicenia sposobu jego sporządzania. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia określa wzór sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a 

ust. 1 ustawy, uwzględniający przewidziane ustawą możliwości wykonania lub uznania za wykonany tego obowiązku. 

 
1Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 

zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, 

str. 1, z późn. zm.). 



Zastosowanie jednolitego wzoru sprawozdania ułatwi zobowiązanym podmiotom jego sporządzenie i przedłożenie 

zgodnie z wymaganiami. Należy wyjaśnić, że niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy jest 

jedną z przesłanek zwrotu rekompensat – z tego względu sprawozdanie z wykonania tego obowiązku jest jednym 

z kluczowych dokumentów w sprawach rekompensat. 

Konieczność zapewnienia przejrzystości tego sprawozdania jest szczególnie istotna z perspektywy Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, gdyż to do tego organu będą przedkładane sprawozdania, zgodnie z art. 12b ust. 3 ustawy. 

Nie ma możliwości zastosowania pozalegislacyjnych rozwiązań dla zrealizowania tego celu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

W przypadku innych państw członkowskich UE, w których zostały wprowadzone rekompensaty, zostały wydane 

stosowne wytyczne do przygotowania wniosku oraz sprawozdawczości, np. w Niemczech, czy Hiszpanii lub 

rozporządzenia np. we Francji.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorstwa 

uprawnione do 

rekompensat objęte 

obowiązkiem 

przeprowadzenia audytu 

energetycznego na mocy 

dyrektywy o efektywności 

energetycznej (tzw. duzi 

przedsiębiorcy) 

Ok. 200 URE Składanie sprawozdań, 

sporządzonych zgodnie z 

ujednoliconym wzorem 

sprawozdania. 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki 

1  Przyjmowanie sprawozdań 

składanych przez zobowiązane 

podmioty, sporządzonych 

zgodnie z ujednoliconym 

wzorem sprawozdania. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Robocze pre-konsultacje z przemysłem energochłonnym (FOEEiG, HIPH, POPIHN, PIPC) prowadzone były przy okazji 

prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

(przyjętej w lutym 2022 r.), który przewidywał dodanie upoważnienia do wydania niniejszego rozporządzenia. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest m.in. wynikiem ww. konsultacji dokonanych z podmiotami wykonującymi 

działalność w sektorach i podsektorach energochłonnych, które są uprawnione do otrzymania rekompensat i objętych 

obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego na mocy dyrektywy o efektywności energetycznej1. 

W ramach konsultacji publicznych projektowane rozporządzenie zostało skierowane w listopadzie 2022 r. do następujących 

podmiotów: 

1) Forum Odbiorców Energii i Gazu; (FOEEiG), 

2) Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (HIPH), 

3) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN), 

4) Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) 

oraz w ramach opiniowania do Urzędu Regulacji Energetyki 

z terminem zgłaszania uwag 5 dni. Skrócony termin konsultacji i opiniowania wynika z konieczności pilnego przyjęcia 

rozporządzenia, które ma charakter stricte „techniczny”, gdyż określa wzór sprawozdania niezbędny  do składania 

sprawozdań przez przedsiębiorstwa, które w tym roku otrzymały rekompensaty. Termin na przedłożenie sprawozdania mija 

31 grudnia 2022 r. Ponadto projekt został zamieszczony w Biuletynie informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 

Omówienie wyników konsultacji publicznych i opiniowania zostanie przedstawione w raporcie z konsultacji po 

zakończeniu tych etapów. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Brak wpływu na sektor finansów publicznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

w tym osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze 

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie, z uwagi na przewidziany w nim wzór sprawozdania 
potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, służy 

umożliwieniu podmiotom obowiązanym, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy złożenie sprawozdania 

zgodnie z wymaganniami przewidzianymi w ustawie, pozwoli łatwiej uzupełnić właściwe 

sprawozdanie, będące warunkiem niezbędnym do zachowania przyznanych rekompensat, 

w związku z tym, że jedną z przesłanek zwrotu rekompensat jest brak wypełnienia obowiązku, 

o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy. Będzie to mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorstwa, 

którym zostały przyznane rekompensaty. 

Zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 

ustawy, stanowi istotne naruszenie warunków przyznania pomocy, którego konsekwencją jest 

zwrot rekompensat. W przypadku nieprzekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Eneregetyki 

sprawozdania w wyznaczonym terminie została ustalona kara w wysokości 10 000 zł. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak  

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Z uwagi na Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji 

gazów cieplarnianych po 2021 r. (Dz. Urz. UE C 317 z 25.09.2020, str. 5) projektowane rozporządzenie musi 

uwzględniać przewidzianą w ustawie konieczność monitorowania tzw. „warunkowości” przez państwa członkowskie 

UE. Dotyczy to tylko państw członkowskich UE w których funkcjonuje tzw. „system rekompensat”. Odnosi się 

to do weryfikowania czy podmioty uzyskujące rekompensaty, które są objęte obowiązkiem przeprowadzenia audytu 

energetycznego w rozumieniu art. 8 dyrektywy o efektywności energetycznej1, jako samodzielnego audytu 

energetycznego lub w ramach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego, 

np. unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), wywiązują się z tego obowiązku i spełniają obowiązek 

wdrożenia rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub poprawę efektywności 

energetycznej. Przewidziany wzór sprawozdania umożliwi szybsze sporządzenie wymaganego ustawą sprawozdania 

i zapewni przejrzystość podanych w nim danych.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie przepisów projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem jego wyjścia w życie, tj. z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Zgodnie z ustawą podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 

przedkłada Prezesowi URE m.in. sprawozdanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 5 wraz z dokumentami lub ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku, a pierwsze 

sprawozdanie z wykorzystaniem przewidzianego wzoru będzie składane w 2022 r. w związku z rekompensatami 

przyznanymi za rok 2021. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma charakter „techniczny” i nie będzie podlegać ewaluacji. Ewaluacji podlegać będzie 

znowelizowana ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, która zawiera delegację do 

wydania rozporządzenia. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 


