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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 

paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477 i 1692) wprowadziła 

zmiany w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, 1477 i 2088), zwanej dalej „ustawą”. Zmiany te dotyczyły 

sposobu obliczenia zwiększenia podstawowego poziomu przyznawanych rekompensat.  

W zakresie art. 10 ust. 10 ustawy nastąpiła zmiana wpływająca na wydane na tej podstawie rozporządzenie. 

Zmiana ta dotyczy dokumentacji niezbędnej do uzyskania zwiększenia podstawowego poziomu rekompensaty. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7b ustawy podstawą do zwiększenia poziomu rekompensat jest różnica 

pomiędzy jedną trzecią wartości rekompensat obliczonych a wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto 

tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.  

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw z dniem 1 stycznia 2023 r. 

utraciło moc rozporządzenie wydane na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy. Konieczne jest w związku z tym 

zrealizowanie upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 10 ust. 10 ustawy dla ministra właściwego do 

spraw gospodarki do wydania rozporządzenia określającego m.in. wzór wniosku o przyznanie rekompensat 

oraz szczegółowy zakres danych i dokumentacji zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat, na 

podstawie których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podejmie decyzję o wysokości przyznanych 

rekompensat, a także o ich ewentualnym zwiększeniu. Rozporządzenie określi także szczegółowy zakres opinii 

sporządzanej przez weryfikatora. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków 

umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

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

Projektowane rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie rekompensat, szczegółowy zakres danych dotyczących 

instalacji oraz sposób obliczania tych danych, zakres i sposób gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do 

obliczania danych dotyczących instalacji, szczegółowy zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia 

rekompensat i zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora.. 

Dane te należy gromadzić w sposób zapewniający ich kompletność i spójność oraz tak, aby dane dotyczące produktów 

nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt. 

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

Kwestie przewidziane w projektowanym rozporządzeniu nie są objęte prawem Unii Europejskiej i różne państwa 

członkowskie UE mogą przewidywać różne systemy wnioskowania o przyznanie rekompensat.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Przedsiębiorstwa 

uprawnione do 

rekompensat 

Ok 200 GUS Zmniejszenie ilości informacji 

podawanych we wniosku 

Urząd Regulacji 

Energetyki 

1 - Brak konieczności weryfikacji 

informacji nt. zużycia energii 



przez podmioty ubiegające się 

o zwiększenie rekompensat 

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

Projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania do następujących podmiotów:  

1) Urząd Regulacji Energetyki 

2) Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; 

3) Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu; 

4) Forum Odbiorców Energii i Gazu; 

5) Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego; 

6) Polska Izba Przemysłu Chemicznego; 

7)  Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

8) Konfederacja „Lewiatan”; 

9) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, po ich zakończeniu. 

Przewidywany czas konsultacji- luty 2023 r. 

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  

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowane rozporządzenie, z uwagi na przewidziany w nim wzór wniosku o przyznanie 

rekompensat, służy umożliwieniu podmiotom uprawnionym ubieganie się o rekompensaty. Z uwagi 

na przewidziany w nim szczegółowy zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia 

rekompensat – pozwoli uzupełnić podmiotom uprawnionym wnioski o przyznanie rekompensat w 

sposób umożliwiający uzyskanie zwiększenia rekompensat. Będzie to mieć pozytywny wpływ na 

przedsiębiorstwa – w efekcie podmioty uzyskają dodatkowe środki, a tym samym zmniejszy się 

ryzyko utraty konkurencyjności. 
 

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 

x 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: Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy wniosek o przyznanie rekompensat składa się na formularzu dostępnym w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Prezesa URE, wraz z załącznikami. 

Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie 

zawartych 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 nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia, które planuje się w lutym 2023 r. Z tym dniem zostanie 

określony wzór wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakres opinii weryfikatora. 

 

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

Projektowane rozporządzenia ma charakter techniczny i w związku z tym nie będzie podlegać ewaluacji. Ewaluacji będzie 

podlegać ustawa, która przewiduje podstawę do przyznawania rekompensat. 

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

Brak. 



  


