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ZMIANY W OBSZARZE REGULACJI PRAWA ENERGETYCZNEGO 

WYNIKAJĄCE Z TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ1 

 

1) ustawa – Prawo energetyczne 

WSTRZYMYWANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH 

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zawieszona została 

możliwość korzystania z następujących uprawnień przedsiębiorstw energetycznych: 

- wstrzymania dostarczania lub rozwiązania umowy sprzedaży energii w przypadku 

braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo – 

rozliczeniowego (tzw. licznika pre – paid). Odmowa zgody na zainstalowanie takiego 

układu w sytuacji przewidzianej przepisami nie będzie więc w obecnym czasie wiązała 

się z negatywnymi dla odbiorcy konsekwencjami; 

- wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii przez przedsiębiorstwa 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji tych paliw 

lub energii z uwagi na co najmniej 30 – dniową zwłokę odbiorcy w zapłacie za 

świadczone usługi; 

- wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii na wniosek sprzedawcy  

z uwagi na co najmniej 30 – dniową zwłokę odbiorcy w zapłacie za świadczone 

usługi lub pobrane paliwo gazowe lub energię. Tym samym wnioski sprzedawców  

o wstrzymanie dostarczania nie będą mogły być realizowane, a instrument 

windykacyjny w postaci wstrzymania dostarczania w obecnym czasie nie będzie 

mógł być stosowany. 

W związku z powyższymi zmianami w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii nie będzie stosowany także przepis nakładający na przedsiębiorstwa 

energetyczne obowiązek powiadomienia odbiorcy w gospodarstwie domowym 

 
1 ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
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zwlekającego z zapłatą o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących 

należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. W przypadku, 

gdy powiadomienie takie miało miejsce przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, termin na uregulowanie zaległych i bieżących 

należności dodatkowo przedłuża się o czas obowiązywania takiego stanu. 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH DO 

EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ENERGETYCZNYCH 

Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych, które utraciłyby ważność w okresie pomiędzy 1 marca a 30 czerwca 

2020 roku zachowają ważność do 31 grudnia 2020 roku. Co istotne, zmiana nie 

obejmuje świadectw kwalifikacyjnych wydanych we wskazanym okresie i wcześniej – 

takie świadectwa zachowają ważność na dotychczasowych zasadach. 

2) ustawa o odnawialnych źródłach energii 

SYSTEMY WSPARCIA FIT i FIP – MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA TERMINU NA REALIZACJĘ 

ZOBOWIĄZANIA DO WYTWORZENIA PO RAZ PIERWSZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z 

OZE 

Zmiany mają pozwolić na uwzględnienie możliwego niedoboru towarów lub 

opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji 

lub inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej, niezależnego od samych 

wytwórców.  

Przepisy ustawy umożliwiają przedłużenie terminu na realizację przez wytwórców 

korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP),   

zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej  

z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE, w terminie 36 miesięcy od dnia 

wydania zaświadczenia o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej. 

Co istotne, przedłużenie terminu wymaga wniosku wytwórcy i jest dopuszczalne 

jednorazowo. Prezes URE wydaje w tym przedmiocie postanowienie  

o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania o dodatkowy okres określony we 
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wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu 

tego zobowiązania. Postanowienie odmowne jest zaskarżalne – służy od niego 

odwołanie do Sądu Okręgowego – sądu ochrony konkurencji  

i konsumentów (SOKiK), w terminie 7 – dniowym. 

Z powyższego instrumentu mogą skorzystać także wytwórcy, którym wydano już 

zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej. 

AUKCJE OZE – MOŻLIWOŚCI WYDŁUŻENIA TERMINU NA REALIZACJĘ 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA AUKCJI 

Zmiana wynikająca z ustawy umożliwia wydłużenie terminu realizacji zobowiązania 

uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu 

aukcyjnego oraz maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej 

instalacji, na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy, związanych 

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Również w tym przypadku przedłużenie terminu wymaga wniosku wytwórcy  

i jest dopuszczalne jednorazowo. Prezes URE wydaje w tym przedmiocie 

postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania o dodatkowy okres 

określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia 

upływu terminu tego zobowiązania. Postanowienie odmowne także w tej sytuacji jest 

zaskarżalne – służy od niego odwołanie do Sądu Okręgowego – sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów (SOKiK), w terminie 7 – dniowym. 

Zapewniono także możliwość skorzystania z wydłużenia terminu realizacji 

zobowiązania uczestnika aukcji przez wytwórców, których oferty wygrały aukcję w 

latach ubiegłych. 

3) ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych 

DOPRECYZOWANIE ZAKRESU PODMIOTOWEGO 

Wprowadzona zmiana ma na celu zakończenie sporu interpretacyjnego  

i wyeliminowanie możliwości stosowania wykładni zawężającej w odniesieniu do 

przyznania rekompensat wyłącznie do produkcji związanej z prowadzeniem 
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działalności gospodarczej, a więc działalności o charakterze zarobkowym w sektorze 

lub podsektorze energochłonnym, z pominięciem wytwarzania produktów 

energochłonnych, które nie podlegają sprzedaży lecz wykorzystaniu przez 

wnioskodawcę w ramach dalszej obróbki w procesie technologicznym. Zgodnie  

z celem mechanizmu rekompensat kosztów pośrednich wypłata rekompensat 

należna jest w odniesieniu do całej produkcji w ramach sektorów i podsektorów 

energochłonnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 

SPOSÓB WYZNACZENIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ INSTALACJI PO JEJ ZNACZĄCYM 

ZWIĘKSZENIU 

Dookreślono, jak powinna zostać wyznaczona zdolność produkcyjna instalacji po jej 

znaczącym zwiększeniu. Zainstalowaną zdolność produkcyjna instalacji po znaczącej 

zmianie zdolności produkcyjnej określa się na podstawie średniej z dwóch 

największych miesięcznych wielkości produkcji w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 

po rozpoczęciu działalności po zmianie.  

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU USPRAWNIENIE I PRZYSPIESZENIE WYPŁATY 

REKOMPENSAT KOSZTÓW POŚREDNICH UPRAWNIEŃ DO EMISJI 

Ustawa wprowadza następujące rozwiązania optymalizujące postępowanie  

w sprawie wypłaty rekompensaty: 

- skrócono termin na wydanie przez Prezesa URE decyzji o przyznaniu lub odmowie 

przyznania rekompensat – decyzja dotycząca rekompensaty za rok 2019 powinna 

zostać wydana do 31 lipca 2020 roku; 

- odpowiednio skrócono termin na przekazanie przez Prezesa URE wykazu 

podmiotów, którym rekompensaty zostały przyznane oraz termin wypłaty środków 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego – termin wypłaty to 7 dni od dnia otrzymania 

wykazu przez Bank; 

- ograniczono zakres weryfikacji przez Prezesa URE wniosków złożonych na etapie 

postepowania w sprawie przyznania rekompensat jedynie do ich poprawności  

z przepisami ustawy, kompletności i zgodności z opinią weryfikatora.  
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4) ustawa  o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

ZMIANA TERMINÓW: 

- konsultacji publicznych projektów planów budowy ogólnodostępnych stacji 

ładowania (z 21 dni na 45 dni z tym zastrzeżeniem, że termin 45 – dniowy nie może 

kończyć się później niż 31 maja 2020 roku) oraz  

- uzgodnień z OSD, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie 

takich stacji (termin 30 – dniowy został zachowany, przy czym jest on liczony od dnia 

zakończenia konsultacji publicznych). 

5) ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

ZMIANY TERMINÓW 

O 30 dni kalendarzowych wydłużono termin na składanie Dyrektorowi Generalnemu 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („Dyrektorowi Generalnemu KOWR”):  

• sprawozdań miesięcznych za 2020 rok przez jednostki certyfikujące, które  

w danym miesiącu wydały lub cofnęły certyfikaty podmiotom 

certyfikowanym; 

• oświadczeń miesięcznych za 2020 rok przez jednostki certyfikujące, które  

w danym miesiącu nie dokonały czynności, o których mowa wyżej; 

• sprawozdań kwartalnych za 2020 rok przez: 

- wytwórców, którzy w danym kwartale wytworzyli biokomponenty, a następnie 

rozporządzili nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów; 

- podmioty  sprowadzające, które w danym kwartale dokonały samodzielnie lub za 

pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego 

biokomponentów, a następnie rozporządzenia tymi biokomponentami przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się tych biokomponentów; 

- podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale 

dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia 
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wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych  

w paliwach, lub dokonały rozporządzenia tymi biokomponentami lub zużyły je na 

potrzeby własne; 

• oświadczeń kwartalnych za 2020 rok przez wytwórców, podmioty 

sprowadzające oraz podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

w danym kwartale nie dokonały czynności wskazanych wyżej; 

• sprawozdań rocznych za 2020 rok przez rolników wytwarzających biopaliwa 

ciekłe na własny użytek, administratorów systemów certyfikacji oraz 

jednostki certyfikujące. 

O 30 dni kalendarzowych wydłużono także termin na składanie przez podmioty 

realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy Prezesowi URE sprawozdań kwartalnych  

i rocznych za 2020 rok. 

W konsekwencji poszczególne czynności ministra właściwego ds. finansów 

publicznych, Dyrektora Generalnego KOWR oraz Prezesa URE, związane  

z koniecznością podsumowania pozyskanych danych sprawozdawczych, również będą 

realizowane w terminie przedłużonym o 30 dni kalendarzowych. 

 

Opracowanie: 

Michał Sznycer 

radca prawny, partner 
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radca prawny, młodszy partner 


