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Upoważnienie ustawowe 

 

Art. 76 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy 

Nr w wykazie prac 63 

………. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 76 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247), zwanej dalej „ustawą”.  

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa szczegółowy sposób pobierania opłaty mocowej, w tym 

terminy i sposób przekazywania operatorowi środków z tytułu opłaty mocowej, zakres i termin przekazywania operatorowi 

i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o sumie należnych opłat mocowych i okresy rozliczeniowe 

między odpowiednio operatorem, płatnikami opłaty mocowej i innymi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty 

mocowej oraz sposób wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie na 

potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy, biorąc pod 

uwagę zapewnienie sprawnego przebiegu procesu pozyskiwania środków z opłaty mocowej oraz zachęcanie odbiorców 

do racjonalnego wykorzystywania mocy elektrycznej w ciągu doby. 

Wydanie rozporządzenia jest zatem niezbędne do prawidłowego wyliczenia stawki opłaty mocowej oraz wyznaczenia 

godzin szczytowego zapotrzebowania na moc, a w związku z tym jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku 

mocy. 

 

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

W związku z faktem, że upoważnienie ustawowe przewiduje do uregulowania sposób pobierania opłaty mocowej w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii, narzędzie interwencji wynika wprost z przepisów ustawy. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia w zakresie i na podstawie upoważnienia przewidzianego w 

ustawie. Oczekiwanym efektem jest wyznaczenie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej oraz terminów i 

sposobu przekazywania środków z tytułu opłaty mocowej, jak również właściwe funkcjonowanie rynku mocy.  

 

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

Rynek mocy w kształcie w jakim funkcjonuje obecnie jest charakterystyczny dla Polski. W związku z tym nie ma innych 

krajów, do których można się odwołać w rzeczowej sprawie.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Operator systemu 

przesyłowego 

elektroenergetycznego 

(OSP) 

1 ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o rynku mocy 

Dostosowanie systemów 

rozliczeniowych do poboru 

opłaty mocowej 

operatorzy systemów 

dystrybucyjnych (OSDp) 

elektroenergetycznych 

połączonych bezpośrednio 

z siecią przesyłową  

12  PSE S.A.  współpraca z OSP w zakresie 

gromadzenia środków z opłaty 

mocowej i obsługi operacyjnej 

rynku mocy 

Zarządca Rozliczeń 1 ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o rynku mocy 

Podmiot wskazany w ustawie 

do gromadzenia opłat 

mocowych 

Urząd Regulacji 

Energetyki  

1 ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. 

o rynku mocy 

Obliczanie i ustalanie stawek 

opłaty mocowej 

mailto:ewelina.piskorz@klimat.gov.pl


Dostawcy mocy Ponad 100 dane własne URE  Konieczność wyznaczenia 

godzin szczytowych 

Płatnicy opłaty mocowej Ok. 18 mln Are S.A. SwE str. 120  Podmioty zobowiązane do 

wnoszenia opłaty mocowej 

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

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt został przekazany do konsultacji (10 dni) do następujących podmiotów: 

1. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 

2. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 

3. Towarzystwo Obrotu Energią, 

4. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 

5. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 

6. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 

7. Polski Komitet Energii Elektrycznej, 

8. Zarządca Rozliczeń S.A., 

9. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 

10. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, 

11. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 

12.        Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO - 14000 

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy  praw i interesów związków pracodawców oraz zadań związków zawodowych, 

projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i reprezentatywne związki zawodowe. 

Projekt nie podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż nie dotyczy spraw 

związanych z samorządem terytorialnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 

(Dz. U. poz. 759).  

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucji dialogu społecznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), wobec czego nie wymaga zaopiniowania przez RDS. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień, o których mowa w § 39 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Wyniki opiniowania i konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie z opiniowania i konsultacji publicznych 

udostępnionym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa            0 

JST            0 

pozostałe jednostki (oddzielnie)            0 

Źródła finansowania  

 

Nie dotyczy. 

 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wpływ rynku mocy na sektor finansów publicznych został opisany w ocenie skutków regulacji do 

ustawy o rynku mocy. 

 

 

 

 

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       0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

      0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

      0 

duże przedsiębiorstwa       0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

0 

Wpływ rynku mocy na 

konkurencyjność 

gospodarki i 

przedsiębiorczość w 

ujęciu pieniężnym został 

opisany w Ocenie 

Skutków Regulacji do 

ustawy o rynku mocy. W 

OSR do ustawy 

wskazano, że 

wprowadzenie rynku 

mocy spowoduje 

ogólnie obniżenie 

kosztów dla gospodarki 

z tytułu zakupu energii 

elektrycznej oraz 

zapewni w horyzoncie 

długoterminowym 

bezpieczeństwo dostaw 

energii. 

 

 

0 

Wpływ rynku mocy na 

konkurencyjność 

gospodarki i 

przedsiębiorczość w 

ujęciu pieniężnym został 

opisany w Ocenie 

Skutków Regulacji do 

ustawy o rynku mocy. W 

OSR do ustawy 

wskazano, że 

wprowadzenie rynku 

mocy spowoduje 

ogólnie obniżenie 

kosztów dla gospodarki 

z tytułu zakupu energii 

elektrycznej oraz 

zapewni w horyzoncie 

0 



długoterminowym 

bezpieczeństwo dostaw 

energii. 

Rozporządzenie nie ma 

bezpośredniego wpływu 

na konkurencyjność 

gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

 

Niemierzalne ☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

 

☐ zwiększenie liczby 

dokumentów 

☐ zwiększenie liczby 

procedur 

☐ wydłużenie czasu na 

załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

 

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). 

 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

Komentarz: 

 

Brak 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy. 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary  

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

 

 

 

 

Omówienie wpływu 

 

Nie dotyczy. 

 



 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Zgodnie z przepisem końcowym rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

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

Nie rekomenduje się wskazywania konkretnych mierników do ewaluacji. 

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

Brak załączników 
  


