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Projekt z dnia 27 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE

do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną 

1. Cel i potrzeba wydania nowego rozporządzenia. 

Konieczność zmiany Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w 
sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2505) (dalej „rozporządzenie taryfowe” jest następstwem decyzji ustawodawcy o 
wprowadzeniu regulacji prawnych, które czasowo wprowadzają wyjątkowe rozwiązania w zakresie cen 
energii elektrycznej i taryfowania energii elektrycznej w 2023 r. W dniu 18 października 2022 r. weszła 
w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. 
U. poz. 2127, z późn. zm.) (dalej „ustawa dla gospodarstw domowych”), a w dniu 4 listopada 2022 r. 
weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu 
ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. 
U. poz. 2243, z późn. zm.) (dalej „ustawa o środkach nadzwyczajnych w 2023 roku”). 

Zgodnie z ustawą dla gospodarstw domowych w 2023 roku przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną jest zobowiązane stosować dla 
odbiorców w gospodarstwach domowych ceny równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na 
dzień 1 stycznia 2022 r. dla poszczególnych grup taryfowych do określonych limitów zużycia energii 
elektrycznej. Po przekroczeniu limitów zużycia dedykowanym odbiorcom w gospodarstwach 
domowych, zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych w 2023 roku, do rozliczeń z odbiorcami w 
gospodarstwach domowych będzie stosowana cen maksymalna wynosząca 693 zł/MWh. Oznacza to, 
że ceny energii elektrycznej zostały ustalone w przepisach prawa i w związku z tym w 2023 r. ceny 
energii elektrycznej zatwierdzane przez Prezesa URE w taryfach na 2023 r. nie będą miały zastosowania 
do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. 

Natomiast zgodnie z § 37 ust. 3 rozporządzenia taryfowego do obliczenia struktury procentowej kosztów 
w zakresie, o którym mowa w § 37 ust. 2 pkt 2–6, stosuje się poziom kosztów i marży wskazanych w 
tej wersji wniosku o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej, która stanowiła podstawę 
zatwierdzenia tej taryfy przez Prezesa URE. Tym samym przedsiębiorstwa obrotu realizując obowiązek 
informowania o strukturze kosztów wynikający z § 37 ust. 2–4 rozporządzenia taryfowego, 
informowałyby odbiorców o strukturze kosztów składających się na cenę energii elektrycznej, która w 
2023 r. nie będzie miała zastosowania do odbiorców w związku z obowiązywaniem przepisów ustawy 
dla gospodarstw domowych i ustawy o środkach nadzwyczajnych w 2023 roku wprowadzających 
obowiązek stosowania cen wskazanych w tych przepisach. W takim przypadku, informacja o strukturze 
kosztów przedstawiana odbiorcom energii elektrycznej byłaby informacją nieprecyzyjną, bowiem 
odnosiłaby się do ceny energii elektrycznej, którą zatwierdza Prezes URE w taryfie na 2023 r., a która 
nie będzie miała zastosowania w 2023 r. do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych.
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2. Opis proponowanych zmian oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym
 a projektowanym stanem prawnym.

Proponuje się zawieszenie stosowania § 37 ust. 2-4 rozporządzenia taryfowego, które nakładają 
obowiązki informowania przez przedsiębiorstwa obrotu odbiorców będących gospodarstwami 
domowymi o strukturze ceny energii elektrycznej dostarczanej do tych odbiorców w okresie od dnia 1 
stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W ocenie projektodawcy, w związku z wprowadzonymi 
zmianami ustawowymi, utrzymanie obowiązku, w szczególności w kontekście odnoszenia go do 
wysokości cen na giełdzie towarowej lub innym konkurencyjnym rynku, jest niezasadne i może być 
wprowadzające odbiorców w błąd.

Pozostałe proponowane zmiany w rozporządzeniu taryfowym mają charakter redakcyjny. 

3. Wejście w życie rozporządzenia

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Ważny interes państwa 
wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia, a zasady demokratycznego państwa 
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

4. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

5. Ocena potrzeby notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

6. Wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i 
obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. 

7. Informacje na temat konsultacji

Projekt przedmiotowej regulacji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 
o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
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