
 

 

         Warszawa, 8 listopada 2019 r. 

 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 80/2019 dla odbiorców 

przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2020 z możliwości 
przewidzianej w art. 71 ust. 3 ustawy o rynku mocy 

 
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.; dalej: „ustawa o rynku mocy”) odbiorca przemysłowy  

(w rozumieniu art. 71 ust. 1 ustawy o rynku mocy) zamierzający skorzystać w roku 

2020 z uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ww. ustawy1, składa Prezesowi URE 

w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, za który jest pobierana 

opłata mocowa, tj. w terminie do 30 listopada 2019 r., oświadczenie potwierdzające: 

 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD), o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku mocy, 

2) ilość zużytej energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za 

który pobierana jest opłata mocowa, 

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, 

4) ilość energii elektrycznej stanowiącej podstawę do obliczania opłaty mocowej 

wyrażoną w procentach 

- wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. 

Do obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa 

w art. 70 ust. 3 ustawy o rynku mocy, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia 

Ministra Energii z 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U 

z 2016 r. poz. 2054), co daje podstawę do uwzględnienia w kosztach energii elektrycznej 

uiszczonej opłaty mocowej.  

W związku z tym, że do obliczenia współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej przyjmuje się koszty energii elektrycznej zużytej w trzech ostatnich latach, 

w których opłata mocowa nie była jeszcze pobierana, w 2019 r.  odbiorcy przemysłowi, 

którzy złożyli Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki opinię biegłego rewidenta 

potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia 

energii elektrycznej przedkładając oświadczenie, na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), 

dla wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy o rynku mocy, mogą 

w tym roku przedłożyć jej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię. 

                                                           
1 Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy o rynku mocy, wysokość ulgi w opłacie mocowej dla odbiorcy przemysłowego może wynieść: 
80% lub 60% lub 15% (liczonej od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę przemysłowego  
w wybranych godzinach doby) i zależy od wysokości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej osiągniętego 
przez tego odbiorcę, wynoszącego odpowiednio: od 3% do 20%; między 20% a 40%; powyżej 40%. 
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Należy przy tym zauważyć, iż stosownie do art. 104 pkt 2 ustawy o rynku mocy: „Do dnia 

wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w art. 

70 ust. 3 z rynkiem wewnętrznym albo decyzji stwierdzającej, że środek ten nie stanowi 

pomocy publicznej, przepisów art. 70 ust. 3 i art. 71- 73 nie stosuje się.” 

Mechanizm pomocy publicznej określony w ustawie o rynku mocy, został zatwierdzony 

decyzją Komisji Europejskiej z 7 lutego 2018 r., jedynie w odniesieniu do mechanizmu 

rynku mocy2. Tym samym, ulgi w opłacie mocowej dla ww. odbiorców przemysłowych 

przewidziane  w ustawie o rynku mocy, nie są objęte ww. decyzją Komisji Europejskiej. 

 

Pismem z 15 kwietnia 2019 r., Komisja Europejska powiadomiła Polskę o swojej decyzji 

w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 dotyczącego środka pomocy – Ulgi w opłatach na rzecz 

mechanizmu zdolności wytwórczych dla odbiorców energochłonnych (Pomoc państwa 

SA.51502 (2018/N)4.  

Z uwagi na brak możliwości przewidzenia, czy zakończenie postępowania Komisji 

Europejskiej nastąpi przed czy po 30 listopada 2019 r. oraz biorąc pod uwagę brzmienie 

art. 104 pkt 2 ustawy o rynku mocy, odbiorcy przemysłowi, którzy chcą skorzystać z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy o rynku mocy i zostać uwzględnieni 

w wykazie odbiorców przemysłowych, powinni złożyć oświadczenie, o którym mowa art. 

71 ust. 2 ustawy o rynku mocy, tak aby w przypadku wydania pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej lub wydania decyzji stwierdzającej, że środek ten nie stanowi pomocy 

publicznej, umożliwić Prezesowi URE dokonanie stosownych obliczeń stawki opłaty 

mocowej, zgodnie z brzmieniem przepisów art. 70 ust. 3 oraz 71 – 73 w zw. z 99 ust. 2 

ustawy o rynku mocy.  

Oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta należy przekazać do 30 listopada 

2019 r. na adres:  

Urząd Regulacji Energetyki 

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich 

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 

bądź złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu. 

Ewentualne pytania można kierować na adres rynek.mocy@ure.gov.pl  

                                                           
2 State aid No. SA.46100 (2017/N) ‒ Poland ‒ Planned Polish capacity mechanism (C(2018) 601 final), decyzja Komisji 

Europejskiej została ogłoszona w dniu 7 lutego 2028 r., jej tekst został opublikowany 18 kwietnia 2018 r., 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/272253_1977790_162_2.pdf.  
3 Dz.U. UE  C 202 z 7.6.2016  
4  Dz.U. UE C 200 z 14.6.2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:200:FULL&from=EN 
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