Regulacje dotyczące stabilizacji cen
energii elektrycznej dla odbiorców
końcowych w 2019 r.

Jachranka

26 września 2019 r.

Akty prawne realizujące stablizację cen energii elektrycznej

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412,
1210, 1495 i 1532)
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu
obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu
wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. poz. 1369)
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania
(M.P. poz. 775)

Mechanizmy wprowadzone ustawą z 28 grudnia 2018 r.

Obniżenie akcyzy
• Obniżenie akcyzy z 20 PLN/MWh do 5 PLN/MWh

Obniżenie opłaty przejściowej
• Obniżenie opłaty przejściowej o 95% dla wszystkich odbiorców

Zatrzymanie wzrostu cen energii elektrycznej
• Ceny energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie cen z 2018 r.

Krajowy System Zielonych Inwestycji
• Uruchomienie dodatkowych środków na pro-ekologiczne inwestycje w energetyce

Mechanizm wypłat z Funduszu Wypłaty Ceny
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Mechanizm stabilizacji cen z punktu widzenia odbiorców energii elektrycznej

Ministerstwo Energii szacuje, że ok. 76% odbiorców uprawnionych do stabilizacji cen w
II półroczu 2019 r. złożyło oświadczenie do przedsiębiorstw obrotu.

Podmioty zaangażowane i ich zadania
•

Ministerstwo
Energii

Zarządca
Rozliczeń S.A.

Urząd
Regulacji
Energetyki

Towarowa
Giełda Energii

•
•

Wydanie aktu wykonawczego w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty
finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia
Ogłoszenie w drodze obwieszczenia pozostałych kosztów jednostkowych i stawki dofinansowania
Minister Energii jest dysponentem Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

•
•

Zarządzanie Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny
Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz dokonywanie wypłaty „kwoty różnicy ceny”, „rekompensaty
finansowej”, „dofinansowania” (pomoc de minimis)

•
•
•
•

Obliczanie i ogłaszanie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym
Obliczanie i ogłaszanie kosztów pozostałych
Określanie na wniosek przedsiębiorstwa obrotu indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych
Nakładanie kar na przedsiębiorstwa obrotu nie stosujące się do zapisów ustawy

•

Przekazanie Prezesowi URE stosownych danych giełdowych, wykorzystywanych do obliczenia
średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz kosztów pozostałych

Kluczowe terminy
13 września 2019 r. – ostateczny termin dla przedsiębiorstw obrotu na zmianę umów z odbiorcami
końcowymi i zaoferowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną na poziomie stosowanym w 2018 r.
7 października 2019 r. – ostateczny termin na złożenie do Zarządcy Rozliczeń S.A. wniosku o wypłatę
kwoty różnicy ceny za I półrocze 2019 r.

31 stycznia 2020 r. – ostateczny termin na złożenie do Zarządcy Rozliczeń S.A. wniosku o wypłatę
rekompensaty finansowej za II półrocze 2019 r.
1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. – termin dla przedsiębiorstw obrotu na wystąpienie do Prezesa
URE o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych
30 czerwca 2020 r. – ostateczny termin na złożenie do Zarządcy Rozliczeń S.A. wniosku o wypłatę
dofinansowania za III i IV kwartał 2019 r.
Do 30 września 2020 r. – termin dla przedsiębiorstw obrotu na złożenie do Zarządcy Rozliczeń S.A.
wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – przychody
Z przeprowadzonych w 2019 r. 19 aukcji CO2, do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wpłynęło ok. 3,6 mld zł.
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W pozostałych 5 aukcjach sprzedane zostanie 9,7 mln t CO2. ME szacuje, że fundusz zasili
łącznie ok. 4,8 mld zł.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – koszty (stan na 24.09.2019 r.)
Na dzień 24 września 2019 r. na portalu zarządcy rozliczeń cen zarejestrowało się 137
podmiotów upoważnionych do dostępu do Platformy elektronicznej wykorzystywanej do
składania wniosków.
Za pierwsze półrocze (kwota różnicy ceny) wpłynęło dotąd 31 wniosków na łączną kwotę
132 mln zł.
Za lipiec (rekompensata finansowa) wpłynęło 16 wniosków na kwotę 4,3 mln zł.
Za sierpień (rekompensata finansowa) wpłynęło 14 wniosków na kwotę 4,5 mln zł.
Pierwsze wnioski zostały już zatwierdzone. Pozostałe podlegają obecnie weryfikacji.

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE (marzec 2018 r. do marzec 2019 r.)
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