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Projekt 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektorych innych ustaw1
> 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1114, z p6zn. zm.2>) wart. 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Stawka akcyzy na energi~ elektrycznl! wynosi 5,00 zl za megawatogodzin~ 

(MWh).". 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania koszt6w 

powstalych u wytw6rc6w w zwil!zku z przedterminowym rozwil!zaniem um6w 

dlugoterminowych sprzedai:y mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571) po 

art. 11a dodaje si~ art. 11 b w brzmieniu: 

,Art. lib. 1. Stawki oplaty przejsciowej od dnia 1 stycznia 2019 r. na miesi<!c 

wynosz<! netto: 

1) 0, 05 zl- w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) 0,10 zl- w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) 0,65 zl- w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c; 

4) 1,65 zl na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

5) 0,19 zl na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa 

wart. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

6) 0,20 zl na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

7) 0,06 zl na kW mocy umownej - w odniesieniu do odbiorc6w, o kt6rych mowa 

wart. 10 ust. 1 pkt 3. 

2. Przez stawk~ oplaty przejsciowej netto, o kt6rej mowa w ust. 1, rozumie si~ 

stawk~ tej oplaty pornniejszonl! o nalei:ny podatek od towar6w i uslug.". 

'> Niniejsz~ ustaw~ zmienia siy ustawy: ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania koszt6w 
powstalych u wytw6rc6w w zwi¥ku z przedterminowym rozwi¥aniem um6w dlugoterminowych sprzedaiy 
mocy i energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 
emisji gaz6w cieplarnianych. 

2
> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 

1697' 2227, 2244 i 2354. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gaz6w cieplamianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) wprowadza sic;: nastc;:puj~ce zmiany: 

1) wart. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Uprawnienia do emisji znajduj~ce sic;: na rachunku w rejestrze Unii, 

z wyl~czeniem krajowego rachunku posiadania, niewykorzystane w danym okresie 

rozliczeniowym s~ zastc;:powane r6wnowaZI1~ liczb~ uprawnien do emisji waZI1ych 

w kolejnym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem uprawnien do emisji, o kt6rych 

mowa wart. 27 ust. 3 zdanie drugie."; 

2) wart. 27: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Uprawnienia do emisji przydzielone instalacji wytwarzaj~cej energic;: 

elektryczn~. w przypadku kt6rej proces inwestycyjny zostal faktycznie rozpoczc;:ty 

najp6iniej w dniu 31 grudnia 2008 r., mog~ zostac wydane tej instalacji od roku, 

w kt6rym rozpoczc;:to eksploatacjc;: tej instalacji. Uprawnienia, kt6re nie zostaly 

wydane instalacji do roku rozpoczc;:cia eksploatacji zostaj~ sprzedane w drodze 

aukcji po zakonczeniu roku, w kt6rym powinny byly zostac wydane instalacji, nie 

p6Zniej jednak niz do dnia 31 grudnia 2019 r.", 

b) po ust. 3 dodaje sic;: ust. 3a w brzmieniu: 

,3a. Operator instalacji, w przypadku kt6rej proces inwestycyjny zostal 

faktycznie rozpoczc;:ty najp6zniej w dniu 31 grudnia 2008 r., jest zobowi~zany 

niezwlocznie poinformowac pismem w postaci elektronicznej opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci papierowej, 

ministra wlasciwego do spraw srodowiska o braku mozliwosci rozpoczc;:cia 

eksploatacji instalacji przed uplywem roku kalendarzowego, do kt6rego zostal 

przypisany przydzial uprawnien. W przypadku przedlozenia powyzszej informacji, 

uprawnienia do emisji s~ kierowane do aukcji na zasadach okreslonych w ust. 3.". 

Art. 4. Ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia, z moe~ od dnia 1 stycznia 2019 r. 



UZASADNIENIE 

Jednym z podstawowych obowiC}zk6w panstwa wobec obywateli oraz przemyslu jest 

zapewnienie ciC}glosci dostaw energii elektrycznej po akceptowalnych dla nich cenach. 

Zmiany cen energii elektrycznej S'}. naturalnym nastcrpstwem przyjcrtego modelu rynku energii 

elektrycznej, niemniej jednak dotychczas zmiany te oscylowaly w granicach kilku procent. Ze 

wzglcrdu na fakt, ze obserwowany wzrost cen energii elektrycznej na gieldach w Europie 

wynos1 kilkadziesiC}t procent, zdecydowano sicr na wprowadzenie rozwt'}.zama 

nadzwyczajnego majC}cego na celu ochroncr w 2019 roku odbiorc6w energii elektrycznej przed 

skokowym wzrostem koszt6w zaopatrzenia w energicr. 

Potrzeba wprowadzenia ustawy jest zwiC}zana z wystcrpujC}cymi w 2018 roku 

dynamicznymi wzrostami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrosty te SC} silnie 

zwiC}zane z prowadzonC} w Unii Europejskiej politykC} klimatycznC}. Gl6wnym jej elementem 

jest system handlu przydzialami emisji dwutlenku wcrgla wprowadzony na obszarze UE 

dyrektywC} 2003/87 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 2003 r. 

ustanawiajC}CC} system handlu przydzialami emisji gaz6w cieplarnianych we Wsp6lnocie oraz 

zmieniajC}q dyrektywcr Rady 96/61/WE. Naklada ona obowiC}zek zakupu uprawnien do emisji 

C02 przez zr6dla spalania paliw. 

Cena uprawnien do emisji C02 w 2017 r. oscylowala na poziomie 5-6 €/t. W 2018 r. 

doszlo to skokowego wzrostu cen uprawnien i we wrzesniu 2018 r. ceny przekroczyly 

wartosc 25 €/t, czyli wzrosly o 400%. Na ponizszym wykresie zaprezentowano zmiancr cen do 

emisji C02 w latach 2013-2018. 
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Skokowy wzrost cen uprawnien do emisji C02 oraz wzrost cen paliw w Europie 

wygenerowal wzrosty cen energii elektrycznej na gieldach w calej Europie, w tym w Polsce. 

Srednia cena energii elektrycznej w kontrakcie rocznym na Towarowej Gieldzie Energii S.A. 

oscylowala przed wzrostami cen do emisji C02 (listopad 20 17) na poziomie 174 zl/MWh, a w 

listopadzie 2018 r. w kontrakcie na rok 2019 srednia cena wynosila juz 286,61 zi!MWh, czyli 

o ponad 100 zl wicrcej za jednq megawatogodzincr niz w roku 2017 ( o 65% wicrcej, niz w 

analogicznym okresie w roku 20 1 7). 

Nastcrpstwem opisanych trend6w bylo opracowame cennik6w oraz taryf przez 

przedsicrbiorstwa energetyczne sprzedajqce energicr elektrycznq odbiorcom koncowym na 

poziomach nieakceptowalnych ze spolecznego punktu widzenia. R6wniez w prowadzonych 

postcrpowaniach przetargowych duzych grup zakupowych wystqpily znaczne wzrosty cen 

energii elektrycznej. Zastosowanie planowanych wzrosty cen dla odbiorc6w przelozyloby sicr 

r6wniez skrajnie niekorzystnie na kondycjy krajowej gospodarki i moglo stac czynnikiem 

wzrostowym inflacji. Wprowadzenie regulacji ujytych w projekcie ustawy zniweluje te 

negatywne skutki dla odbiorc6w koncowych energii. 

Ustawa w znacznym stopniu redukuje administracyjne obciqzenia rachunk6w za 

cncrgiy clcktryczn~ poprzez zmniejszenie poziomu podatku akcyzowego z 20 zl/MWh do 5 

zl/MWh, co jest praktycznie wartosciq minimaln~ dopuszczalnq przez prawo europejskie. 

Okolo dziesicrciokrotnemu obnizeniu ulegnie r6wniez wielkosc oplaty przejsciowej placonej 

przez odbiorc6w w gospodarstwie domowym. 

Takie obnizenie stawki podatku oraz oplaty przejsciowej zapewm, nawet przy 

spodziewanej podwyzce oplat wprowadzonych przez przedsicrbiorstwa energetyczne 

utrzymanie lqcznych koszt6w odbiorc6w, w szczeg61nosci odbiorc6w w gospodarstwie 

domowym, na poziomie zblizonym do roku 2018. 

Jednoczesnie negatywne skutki dla budzetu pail.stwa zostan'} zniwelowane poprzez 

srodki ze sprzeda:Zy uprawnien do emisji, o kt6rych mowa wart. 27 ust. 3 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gaz6w cieplamianych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1201). 

Europejski System Handlu Emisjami EU ETS wprowadzony zostal zgodnie z przepisami 

Dyrektywy 2003/87 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziemika 2003 r. 

ustanawiajqcej system handlu przydzialami emisji gaz6w cieplamianych we Wsp6lnocie oraz 

zmieniajqcej dyrektywcr Rady 96/61/WE. Zgodnie z tymi przepisami kazdy operator instalacji 
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objcytej zakresem zastosowania EU ETS jest zobowi'!zany do corocznego umorzenia takiej 

liczby uprawnien, kt6ra odpowiada zweryfikowanym emisjom za ubiegly rok kalendarzowy. 

Jedno uprawnienie do emisji (EUA) odpowiada jednej tonie emisji ekwiwalentu dwutlenku 

wcygla. Zgodnie z algorytmem podzialu liczby uprawnien do emisj i, kazde z parl.stw 

czlonkowskich rna swoj'! krajow'! pulcy uprawnien. 

Podaz uprawnien do emisji jest odg6mie zdeterminowana dla calej Unii Europejskiej. 

Calkowity przydzial uprawnien na lata 2013-2020 wyniesie l'!cznie ok. 15,69 mid EUAs. 

Ka:Zdego roku pula uprawnien do emisji jest zmniejszana o wartosc wsp6lczynnika liniowego 

(,LRF") okreslonego na 1,74% rocznie do konca 2020 r. Uprawnienia do emisji powinny 

zostac kupione przez operatora na rynku pierwotnym - za pomoc'! platformy aukcyjnej. 

Altematywnym sposobem pozyskania uprawnien jest rynek wt6my - np. zakup uprawnien do 

emisji od podmiot6w dysponuj'!cych ich nadwyZk'!. Obecnie funkcjonuj'! dwie gieldy 

uprawnien do emisji, jedna z siedzib'! w Londynie (ICE), druga z siedzib'! w Lipsku (EEX). 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy EU ETS wybrane parl.stwa czlonkowskie (w tym 

Polska) S'! uprawnione do bezplatnego przydzialu uprawnien do emisji dla instalacj i 

wytwarzaj'!cych energicy elektryczn'!. Liczba uprawnien, kt6re mog'! zostac przyznane 

bczplatnic dla wytw6rc6w energii elektrycznej zostala zdeterminowana odg6mie na etapie 

zlozenia i akceptacji przez Komisjcy Europejsk'! polskiego wniosku derogacyj nego, co mialo 

miejscejeszcze w2012 r. 

W ramach wniosku derogacyjnego okreslona liczba uprawnien do emisji zostala 

przyp1sana: 

• Instalacjom , faktycznie rozpoczcytym", w przypadku, kt6rych proces inwestycyjny zostal 

faktycznie rozpoczcyty najp6Zniej w dniu 31 grudnia 2008 r. - na podstawie Krajowego 

Planu Inwestycyjnego (, KPI"); 

• Instalacjom istniej'!cym, kt6re byly eksploatowane najp6zniej w dniu 31 grudnia 2008 r. 

- na podstawie wykazu. 

Bezplatne uprawnienia do emiSJI S'! kierowane na rachunek operator6w instalacji 

na podstawie rzeczywistych naklad6w inwestycyjnych poniesionych na realizacjcy zadan 

inwestycyjnych okreslonych w KPI i wykazie. 

Odmienna sytuacja wystcypuje w przypadku, gdy operator me zrealizuje budowy 

inwestycj i wytw6rczych okreslonych w wykazie instalacji faktycznie rozpoczcytych na koniec 
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2008 r. Jesli zadania te nie zostan~ zrealizowane, zarezerwowane na ten eel uprawnienia do 

emisji zostaj~ sprzedane na aukcji, a doch6d z ich sprzedaty trafia do budzetu panstwa. 

W zwi~zku z po'Ayzszym. skala nicwykorzystanych uprawnien zarezerwo\vanych dla 

.. laktycznie rozpocz<rtych .. jednostek wytw6rczych, kt6rych realizacja zostata zaniechana od 

2012 r.. I ub kt6rych budowa jest op6Zniona w stosunku do plan6w z 20 12 r. jest j uz 

zdcterminowana. Pozwala to na okre51enie wolumenu uprawnien. kt6re mog~ zostac 

zlicytowane na gietdzie EEX przez Polsky juz w roku 2019. Wolumen ten zostal oszacowany 

na 55.8 min EUA. 

W dniu 5 grudnia 2018 r. Komisja Europejska opublikowala komunikat o wyrazeniu 

zgody na skierowanie \\W. puli uprawnien. jako dodatkowej transzy do sprzcdazy na 

europejskiej gieldzie EEX w 2019 r. \\' imieniu Polski. 

Srodki przewidywane do pozyskania z ww. zr6dla nie s~ objyte ustaw'l budzetO\\'l na 

2019 r. 

Proponuje siy. aby ustawa weszta w zyc ie z dniem ogloszenia. z moe~ od dnia I stycznia 

20 19 r. 

Projekt usta\\)1 jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt usta\V)' nie zawiera przepis6w technicznych. w zwi'lzku z powyzszym n1e 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepis6w rozporz~dzenia Rady Ministr6w z 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i akt6w prawnych (Oz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt ustawy wplywa na dzialalnosc mikroprzedsi<rbiorc6w, malych i srednich 

przedsi<rbiorc6w poprzez wyeliminowanie ryzyka narazenia ich na gwaHowny wzrost cen 

energii elektrycznej w 2019 roku. Projekt nie okresla zasad podejmowania. wykonywania lub 

zakonczenia dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 20 18 r. - Prawo 

przedsiybiorc6w (Oz. U. poz. 646. 14 79. 1629. 1633 i 2212). 
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Nazwa projektu Data sporz~dzenia 
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niekt6rych 21.12.2018 
innych ustaw 

Zrodlo: 
Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wspolpracuj~ce 

N r w wykazie prac Ministerstwo Energii 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
KrzysztofTch6rzewski, Minister Energii 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

. ~-~~LRL~ . 
1. Jaki problem jest rozwi~zywany? 

Potrzeba wprowadzenia zmiany ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw jest zwi1}zana 
z wyst~puj1}cymi w 2018 roku dynamicznymi wzrostami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w calej Europie, 
w tym w Polsce. Wzrosty te S1} silnie zwi1}zane z prowadzon1} w Unii Europejskiej polityk1} kl imatyczn1}. Gl6wnym jej 
elementem jest system handlu przydzialami emisji gaz6w cieplamianych ustanowiony na obszarze UE dyrektyw1} 
2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 2003 r. Naklada ona obowi1}zek zakupu uprawnien do 
emisji C02 przez zr6dla spalania paliw. Cena uprawnien do emisji C02 w 2017 r. oscylowala na poziomie 5-6 €/t. W 2018 r. 
doszlo to skokowego wzrostu cen uprawnien i we wrzesniu 20 I 8 r. ceny przekroczyly wartosc 25 €/t, czyli wzrosly o 400%. 

Jednym z podstawowych obowi1}zk6w panstwa wobec obywateli oraz przemysru jest zapewnienie ci1}glosci dostaw energii 
elektrycznej po akceptowalnych dla nich cenach. Zmiany cen energii elektrycznej S1} naturalnym nast~pstwem przyj~tego 
modelu rynku energii elektrycznej , niemniej jednak dotychczas zmiany te oscylowaly w granicach kilku procent. Ze 
wzgl~du na fakt, ze obserwowany wzrost cen energii elektrycznej na gicldach w Europie wynosi kilkadziesi1}t procent, 
zdecydowano siy na prawne wprowadzenie oslony dla krajowych odbiorc6w energii elektrycznej, przy zachowaniu interesu 
sp6lek energetycznych. 

2. Rekomendowane rozwi~nie, w tym planowane na~zia intenvencji, i oczekiwany efekt 

Projekt ustawy zaklada ustabilizowanie ceny sprzedazy energii elektrycznej dla odbiorcuw koncowych w roku 2019, poprzez 
obnizenie podatk6w i oplat dotychczas funkcjonuj~cych w rachunku za energiy elektryczn~. 

Gl6wnym dzialaniem jest obnizenie akcyzy na energiy elektryczn1} z 20 zt!MWh do 5 zl/MWh dla wszystkich odbiorc6w 
w kraju. 

Dzialaniem dopelniaj1}cym powyzszy pakietjest obnizenie oplaty przejsciowej . 

3. Jak problem zostal rozwi~ny w innych krajach, w szczegolnosci krajach czlonkowskich OECDIUE? 

z uwagt na fakt, ze wystypuj1}ce wzrosty cen energn elektrycznej na rynkach hurtowych maJi! miejsce jeszcze 
w niezakonczonym roku, nie S1} w tej chwili znane planowane dzialania wladz innych panstw. Niemniej jednak nale:Zy zwr6cic 
uwagy, ze obserwowane wzrosty cen na rynku hurtowym S1} odczuwalne szczeg6lnie dla polskich obiorc6w z dw6ch 
powod6w: po pierwsze odbiorcy energii w Polsce plac~ obecnie (rok 20 18) wedrug danych Komisji Europejskiej jedn~ 
z nizszych cen energii elektrycznej w Europie, zatem podwyzka ceny o wartosc X zl/MWh w Polsce jest bardziej odczuwalna, 
niz podwyzka o ty sam1} wartosc X w panstwie, gdzie obecnie za energiy placi siy dwukrotnie wiycej niz w Polsce. Po drugie 
minimalna i srednia placa w Polsce, pomimo du:Zych wzrost6w tych plac w ostatnich latach, nadal jest nizsza niz placa 
w panstwach Europy zachodniej. Dlatego tez podwyzki cen energii elektrycznej S1} bardziej odczuwalne przez odbiorc6w 
w Polsce. 

4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt 

Grupa Wielkosc Zr6dlo danych Oddzi®rwanie 

odbiorcy energii ok. 17,5 min ARE S.A. • Brak wzrost6w cen energii e lektrycznej 
elektrycznej 

Prezes URE 1 projekt ustawy 

Zarz1}dca Rozliczen S.A. 1 projekt ustawy 

operator systemu 1 ARE S.A. 
przesylowego 
elektroenergetycznego 
(OSP) 

operatorzy system6w 183 Sprawozdanie z 
dystrybucyjnych (OSD) dzialalnosci Prezesa URE 

w 2017 r. 



Przedsiybiorstwa obrotu 6 ARE S.A. 
duze 

Przedsiyb iorstwa obrotu 119 Sprawozdanie z 
mate dziatalnosci Prezesa URE 

w 2017 r. 

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

Projekt ustawy procedowany w trybie odrybnym, zgodnie z rozdzialem nr 8 Regulaminu pracy Rady Ministr6w. 

6. Wplyw na sektor finansow publicznych 

( ceny state z 20 16 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w :Zycie zmian [min zl] 

0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L~cznie (0-1 0) 

Dochody ogolem - - - - - - - - - - - -
budzet panstwa - -1800 - - - - - - - - -

Podatek VAT - - - - - - - - - - - -
Akcyza - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - -
pozostale jednostki ( oddzie1nie) - - - - - - - - - - -

Wydatki ogolem - - 1800 - - - - - - - - - -
budzet panstwa - - - - - - - - - - - -

Zatrudnienie - - - - - - - - - - - -

Ustugi zewnytrzne - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozos tale jednostki ( oddzielnie) - - - - - - - - - - - -

Saldo ogolem - - - - - - - - - - - -

budzet panstwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostate j ednostki ( oddzie lnie) - - - - - - - - - - - -
Pierwszym mechanizmem, kt6ry rna pozwolic na ustabilizowanie cen e lektrycznej w roku 2019 
jest obn izenie podatku akcyzowego na energiy elektryczn~ z 20 z.VMWh do 5 zt/M Wh. Rachunek 
odbiorc6w energii elektrycznej z tego tytuh1 zostan~ obnizone o 1,85 mid zt brutto. 

Dziatanie dopetniaj~ce w postaci obnizenia oplaty przejsciowej pozwoli obnizy6 rachunki dla 
gospodarstw domowych o I , 7 min zt. 

BUDiET PROGRAMU (MLD Zt) 
<T 

"' ,....,· 

Zr6dta finansowania 

"' :0 ... ; ,._ 
... ; 

OBNIZENIE AKCYZY OB NI ZE NIE OPtATY RAZEM 

PRZEJ SCIOWEJ 
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
i:r6del danych i 
przyjytych do obliczen 
zalozen 

7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi~biorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi~biorcow oraz na 
rodzin~, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki - koszty w latach 

Czas w latach od wejscia w tycie zmian 
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L(!cznie 
(0- 1 0) 

W ujyciu odbiorcy przemyslowi 
pieniyi:nym 

sektor mikro-, ma1ych netto (w min zl, 
ceny stale 

i srednich 

z2016 r.) 
przedsiybiorstw oraz 
dutych 
przedsiybiorstw 
niebyd<!cych 
odbiorcami 
przemystowymi 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

JST 

pozostale jednostki 

W ujyciu Obnizenie cen energii elektrycznej dla odbiorc6w w Polsce o 3,54 mid zt 
niepieni((znym 

Niemierza lne Odbiorcy koncowi zyskaj'! stabiln'! ceny energii elektrycznej. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie i:r6del 
danych i przyjytych do 
obliczen zalozen 

8. Zmiana obchtzen regulacyjnych (w tym obowhtzkow informacyjnych) wynikaj~cych z projektu 

D nie dotyczy 

Wprowadzane S(! obci'!zenia poza bezwzglydnie 1:8] tak 
wymaganymi przez UE (szczeg61y w odwr6conej tabeli D nie 
zgodnosci). D nie dotyczy 

D zmniejszenie liczby dokument6w 1:8] zwiykszenie liczby dokument6w 
D zmniejszenie liczby procedur 1:8] zwiykszenie liczby procedur 
D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy D wydruzenie czasu na zalatwienie sprawy 
D inne: D inne: 

Wprowadzane obci¥enia S(! przystosowane do ich 1:8] tak 
elektronizacji. D nie 

D n ie dotyczy 

Komentarz 

9. Wplyw na rynek pracy 

Osi(!gniycie celu regulacji bydzie miato pozytywny wp1yw na rynek pracy, poniewaz przedsiybiorstwa byd<! mog1y korzystac 
z energii e lektrycznej na akceptowalnym dla nich poziomie, cow efekcie stworzy dalsze warunki do rozwoj u. 

10. Wplyw na pozostale obszary 
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D srodowisko naturalne D demografia D informatyzacja 
D sytuacja i rozwoj regionalny D mienie panstwowe D zdrowie 
D inne: 

Omowienie w plywu 

11. Planowane wykonanie przepisow aktu prawnego 

Projekt przewiduje wejscie w :Zycie ustawy z dniem ogloszenia, z moq od dnia l stycznia 2019 r. 

12. W jaki sposob i kiedy nas~pi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostan~ zastosowane? 

Przewiduje si~ ewaluacjy osi'!gniycia celu wedlug nastypuj'!cego miernika: 

Kryterium Proponowaoy miernik 

Stabilna cena energii elektrycznej dla odbiorc6w Srednia cena energii elektrycznej dla odbiorcow w Polsce 
koncowych w Polsce w roku 20 18 i 201 9 

13. Zal~czniki (istotne dokumenty zrodlowe, badaoia, analizy itp.) 

Brak. 
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