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P R A W O  U N I J N E

Graniczny podatek węglowy, opłata od 
niepoddanych recyklingowi opakowań 
plastikowych, podatek od transakcji finan-
sowych czy dochody ze sprzedaży upraw-
nień do emisji CO2 to nowe dochody 
własne uzgodnione na szczycie przywód-
ców państw i rządów, który zakończył się 
21 lipca 2020 r.  Dochody te mają pomóc 
Unii Europejskiej sfinansować fundusz 
odbudowy.   

Zgodnie z dokumentem końcowym spi-
sanym po szczycie, w pierwszej kolej-
ności zostanie wprowadzona opłata za 

Cło węglowe jako nowy dochód Unii 
Europejskiej.

niepoddawane recyklingowi opakowań 
z tworzyw sztucznych. Każdy z krajów 
członkowskich będzie musiał zapłacić 
Brukseli osiemdziesiąt eurocentów za 
jeden kilogram takich odpadów. Aby unik-
nąć nadmiernego obciążenia tych państw, 
gdzie recykling np. butelek po napojach 
nie jest powszechny, wprowadzony ma 
być specjalny mechanizm dostosowaw-
czy. Proponowana opłata ma zacząć 
zasilać unijną kasę od 1 stycznia 2020 r. 
Przewidywany wpływ z tej opłaty Komisja 
Europejska szacuje na ok. 3 mld euro 
rocznie. >
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Każdy z krajów członkowskich  
będzie musiał zapłacić Brukseli  
osiemdziesiąt eurocentów  
za jeden kilogram takich odpadów.

opłata 0,80 € za 1kg odpadów



W pierwszym półroczu 2021 r. Komisja 
Europejska przedstawi projekty doty-
czące granicznej opłaty węglowej oraz 
opłaty cyfrowej. To pierwsze rozwiązanie 
ma polegać na nakładaniu dodatkowego 
cła na sprowadzane na teren Unii dobra, 
których produkcja wymagała dużej emisji 
CO2. Ma to zapobiegać przenoszeniu pro-
dukcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego prze-
mysłu, do państw, gdzie nie trzeba płacić 
za emisję gazów cieplarnianych. Opłata 
od emisji CO2 na granicach UE ma gene-
rować do 14 mld euro rocznie.  

Planowana opłata cyfrowa będzie miała 
zastosowanie do przedsiębiorstw, których 
obroty przekraczają 750 mln euro rocz-
nie. Miałaby ona generować do 1,3 mld 
euro wpływów do budżetu UE.   

STRONA 4

Unijni liderzy zlecili też na szczycie, by 
Komisja Europejska przedstawiła nową 
propozycję ws. rozszerzenia systemu 
handlu emisjami (ETS) na sektor lotniczy 
i morski. Miałoby to pozwolić uzyskać 
dodatkowe 10 mld euro rocznie do kasy 
Unii Europejskiej. Szefowie państw i rzą-
dów zgodzili się, że w czasie trwania kolej-
nych wieloletnich ram finansowych, czyli 
w latach 2021-2027, UE będzie pracować 
nad wprowadzeniem innych zasobów 
własnych, które mogą obejmować np. 
podatek od transakcji finansowych. |  

P R A W O  U N I J N E

Od 8 lipca 2020 r. Europejska Agencja ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER – Agency for Cooperation of Energy 
Regulators) prowadzi konsultacje spo-
łeczne dotyczące metod zapewniających 
transgraniczny udział w krajowych mecha-
nizmach mocowych. Konsultacje potrwają 
do 8 sierpnia 2020 r. ACER i krajowy Urząd 
Regulacji Energetyki zachęcają zainte-
resowane podmioty do wzięcia udziału 
w konsultacjach społecznych. 

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki to unijna agencja z siedzibą 
w Lublanie działająca od 2011 r. >

Konsultacje społeczne dotyczące metod 
zapewniających transgraniczny udział 
w mechanizmach mocowych.

Opłata od emisji CO2  
na granicach UE ma generować  
do 14 mld euro rocznie. 
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Celem działań Agencji jest koordynacja 
i  wspieranie współpracy krajowych orga-
nów regulacyjnych. ACER może również 
monitorować rynki wewnętrzne energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, a w szcze-
gólności cen detalicznych energii i gazu, 
dostępu do sieci, w tym dostępu do ener-
gii wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii. 

Obecne konsultacje dotyczą narzędzi 
zapewniających transgraniczny udział 
w krajowych mechanizmach mocowych, 
takich jak:
• metody wyliczania maksymalnych wej-

ściowych zdolności wytwórczych na 
udział zagranicznych zdolności wytwór-
czych w mechanizmach mocowych,

• metody podziału przychodów powsta-
łych w wyniku alokacji,

• wspólne zasady przeprowadzania kon-
troli dostępności połączeń transgra-
nicznych,

• warunki prowadzenia rejestru dostaw-
ców wytwórczych przez operatora sy-
stemu przesyłowego,

• wspólne zasady identyfikowania zdol-
ności wytwórczych kwalifikujących się 
do udziału w mechanizmie zdolności 
wytwórczych.

Po zakończeniu konsultacji ACER prze-
analizuje zgłoszone w ich trakcie pro-
pozycje i w terminie 3 miesięcy, tj. do 
5 października 2020 r. podejmie decyzję 
o  zatwierdzeniu bądź modyfikacji meto-
dyki. Ostateczne brzmienie konsultowa-
nych dokumentów będzie miało wpływ na 
funkcjonowanie krajowych mechanizmów 
mocowych. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. 
w  sprawie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej reguluje działanie wspólnego 
rynku energii elektrycznej, w tym funk-
cjonowanie mechanizmów mocowych 
- zarówno w  odniesieniu do mechani-
zmów istniejących (czyli tych, które zostały 
zaakceptowane przez Komisję Europejską 
przed wejściem w życie tego rozporzą-
dzenia), jak i mechanizmów planowanych. 
W przypadku Polski takim mechanizmem 
jest rynek mocy. Zapewnienie transgra-
nicznego udziału mocy w mechanizmach 
mocowych zostało również zawarte 
w ustawie o rynku mocy.

Stosownie do przepisów rozporządze-
nia o rynku wewnętrznym, mechanizmy 
zdolności wytwórczych inne niż rezerwy 
strategiczne, w przypadku gdy jest to tech-
nicznie wykonalne, muszą być otwarte dla 
bezpośredniego transgranicznego udziału 
dostawców zdolności wytwórczych znaj-
dujących się w innym państwie członkow-
skim. Konieczne jest zapewnienie aby 
zagraniczne zdolności wytwórcze, które 
są w stanie zapewnić równorzędne para-
metry techniczne w porównaniu z  krajo-
wymi zdolnościami wytwórczymi, miały 
możliwość udziału w tym samym procesie 
konkurencyjnym, co krajowe zdolności 
wytwórcze. W celu umożliwienia udziału 
mocy zagranicznych w krajowych mecha-
nizmach operatorzy systemów przesy-
łowych co roku ustalają  maksymalne 
wejściowe zdolności wytwórcze dostępne 
na potrzeby udziału zagranicznych zdol-
ności wytwórczych w oparciu o zalecenia 
regionalnego centrum koordynacyjnego, 
które co roku mają obowiązek wyliczyć 
maksymalne wejściowe zdolności wytwór-
cze dostępne na potrzeby udziału zagra-
nicznych zdolności wytwórczych. |
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P R A W O  U N I J N E

17 lipca 2020 r. Komisja Europejska 
opublikowała plan działania i rozpoczęła 
publiczne konsultacje w ramach przygo-
towań inicjatywy dotyczącej wykorzystania 
potencjału morskiej energii odnawial-
nej w Unii Europejskiej to jest „Offshore 
renewable energy strategy”. Konsultacje 
potrwają 4 tygodnie. Ogólnym celem tej 
inicjatywy jest ułatwienie różnym formom 
morskiej energii odnawialnej – w szczegól-
ności morskiej energii wiatrowej, ale także 
energii pływów i oceanów – wykorzystanie 
ich potencjału w najbardziej wydajny i kon-
kurencyjny sposób, przy jednoczesnym 
poszanowaniu środowiska. Zakres strate-
gii obejmuje wszystkie morza europejskie, 

Morze Północne, Morze Bałtyckie, Morze 
Śródziemne i Morze Czarne oraz Ocean 
Atlantycki. Potencjał morskiej energii 
odnawialnej w Europie jest duży. Tylko 
w  najbardziej rozwiniętej z  tych techno-
logii, w morskich farmach wiatrowych 
Komisja przewiduje generowanie ponad 
250 GW mocy. Z kolei energia z fal mórz 
i oceanów zgodne z prognozami może 
osiągnąć 10 GW do 2030 roku. Unia 
Europejska, która jest światowym liderem 
w dziedzinie technologii wykorzystują-
cych energię mórz i oceanów, ma szansę, 
by do 2050 roku wkład źródeł morskich 
w produkcję energii elektrycznej osiągnął 
poziom 35 procent. >

Komisja Europejska konsultuje plany 
w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. 

Potencjał morskiej energii  
odnawialnej w Europie jest duży.  
Tylko w najbardziej rozwiniętej  
z tych technologii, w morskich  
farmach wiatrowych Komisja  
przewiduje generowanie  
ponad 250 GW mocy.
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Konsultacje mają związek z Nowym 
Zielonym Ładem, w którym Komisja 
określiła znaczenie nowego podejścia do 
wykorzystania europejskiego potencjału 
morskiej energii odnawialnej w sposób 
zrównoważony. Komisja potwierdziła, że 
europejska strategia dotycząca morskiej 

energetyki odnawialnej opracowana na 
podstawie opinii zebranych w wyniku kon-
sultacji zostanie opublikowana do końca 
2020 roku. Jej celem będzie nadanie stra-
tegicznego kierunku rozwojowi i integracji 
tego rodzaju energii do 2030 roku oraz do 
2050 roku.|

P R A W O  U N I J N E

Grupa jedenastu europejskich przedsię-
biorstw infrastruktury gazowej z dziewię-
ciu Państw Członkowskich UE przedstawiła 
plan dedykowanej infrastruktury trans-
portu wodoru. Plan został opracowany 
przez Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, 
Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, 
ONTRAS, Snam, Swedegas i Teréga, przy 
wsparciu Guidehouse.

Planowana jest budowa sieci wodorowej, 
która ma być stopniowo rozbudowywana 
od 2025 r. do 2030 r. i ma osiągnąć dłu-
gość ok. 6,8 tys. km łącząc tzw „doliny 
wodoru“. Zgodnie z założeniami projektu 
do 2040 r. sieć wodorowa pomiędzy pań-
stwami członkowskimi ma liczyć 23 tys. km 
długości. Ostatecznie mają funkcjonować 
dwie równoległe sieci przesyłowe: sieć 
czystego wodoru i sieć (bio) metanowa. 
Uczestnicy projektu oszacowali, że stwo-
rzenie takich sieci będzie kosztowało od 
27 do 64 mld euro. Według ich wyliczeń, 
uśredniony koszt przesyłu wodoru wynie-
sie od 0,09 do 0,17 euro za kg wodoru na 
1000 km. Szeroka rozpiętość tych szacun-
ków uzasadniona jest niepewnością co do 
kosztów sprężarek.

Uczestnicy projektu są przekonani, że 
szkielet wodorowej sieci obejmie całą 
Unię Europejską, dlatego zapraszają inne 
europejskie przedsiębiorstwa infrastruk-
tury gazowej, aby włączyły się w prace nad 
dalszym rozwojem tego przedsięwzięcia. |

Operatorzy gazowi z Państw Członkowskich 
przygotowali plan budowy sieci wodorowej.

do 2030 r.  

6 800 km

do 2040 r.  

23 000 km

Szacunkowy koszt  

27-64 mld euro
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P R A W O  K R A J O W E

24 lipca weszły w życie przepisy doty-
czące kontroli inwestycji, które są częś-
cią rządowej Tarczy Antykryzysowej 4.0. 
Przyjęcie tych przepisów wynika z sytuacji 
związanej z pandemią COVID-19 i ryzy-
kiem przejęcia polskich spółek ważnych 
dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego.  Nowe przepisy bezpośred-
nio dotyczą między innymi firm z sektora 
paliwowo – energetycznego, a także ich 
dostawców. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKIK) opublikował 
dokument z wyjaśnieniami, w jaki sposób 
potencjalni inwestorzy powinni zgłosić 
transakcję.

Zgodnie z regulacją wprowadzoną na 
mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0., Prezes 
UOKIK będzie miał możliwość ochrony 
podmiotów mających siedzibę w Polsce, 
które są kluczowe dla zachowania bezpie-
czeństwa, porządku i zdrowia publicznego. 
Chodzi między innymi o podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą związaną 
z: energią elektryczną, gazem, paliwami, 
telekomunikacją, przetwórstwem żywno-
ści, produkcją leków, chemikaliów i nawo-
zów, materiałami wybuchowymi, bronią 
i amunicją oraz wyrobami technologii 
o  przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym. > 

Nowe przepisy o kontroli inwestycji – 
UOKiK będzie chronił przedsiębiorstwa 
o strategicznym znaczeniu.

Zgodnie z regulacją,  
Prezes UOKIK będzie miał możliwość  
ochrony podmiotów mających siedzibę w Polsce, 
które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa, 
porządku i zdrowia publicznego.



Przepisy obejmują też firmy tworzące 
oprogramowanie wykorzystywane w usłu-
gach podstawowych dla społeczeństwa, 
takich jak: energia, paliwa, zaopatrzenie w 
wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności 
kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, 
transport oraz zaopatrzenie w żywność, 
a także spółki publiczne bez względu na 
rodzaj i branżę prowadzonej działalności.
Warunkiem ochrony jest również odpo-
wiednio wysoki przychód firmy - musi on 
przekroczyć w Polsce równowartość 10 
mln euro w jednym z dwóch lat obroto-
wych poprzedzających chęć przejęcia.

Obowiązek zgłoszenia do UOKiK dotyczył 
będzie transakcji skutkujących nabyciem, 
osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub 
nabyciem dominacji dokonywanych przez 
podmioty z siedzibą lub obywatelstwem 
(dla osób fizycznych) poza krajem człon-
kowskim Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD).

Postępowanie ma być podzielone na 
dwa etapy, podobnie jak w przypadku 
spraw dotyczących kontroli koncentracji. 
Pierwszym etapem będzie wstępne postę-
powanie sprawdzające, które ma służyć 
rozdzieleniu spraw na proste i niewyma-
gające dalszych czynności kontrolnych 
od bardziej skomplikowanych. Ta faza ma 
trwać maksymalnie do 30 dni. Według 
UOKiK większość rozpatrywanych trans-
akcji będzie kończyła się na tym etapie.  

W takich przypadkach Prezes UOKiK 
będzie wydawał decyzję o braku sprze-
ciwu na przeprowadzenie transakcji. 
Urząd zapowiada, że będzie dążył do jak 
najszybszego kończenia spraw, które nie 
budzą wątpliwości. W celu sprawniejszego 
rozpatrywania takich przypadków - jeżeli 
dana transakcja będzie również podlegała 
zgłoszeniu Prezesowi UOKiK na podsta-
wie przepisów o kontroli koncentracji, 
wówczas obie sprawy prowadził będzie 
ten sam pracownik.

UOKiK zapowiada, że do właściwego 
postępowania kontrolnego (faza druga) 
będą kierowane wyłącznie nieliczne, 
szczególne sprawy, które mogą powodo-
wać poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicz-
nego lub zdrowia publicznego. Dotyczyć 
to będzie sytuacji, gdzie dla przedsiębior-
stwa istotnego z punktu widzenia interesu 
publicznego istnieje np. ryzyko wyprowa-
dzenia produkcji za granicę czy zamknię-
cia zakładu. Ten etap postępowania ma 
trwać maksymalnie 120 dni.

Osiągnięcie lub nabycie znaczącego 
uczestnictwa czy dominacji w przedsię-
biorstwie podlegającym ochronie bez 
złożenia zawiadomienia lub pomimo 
sprzeciwu Prezesa UOKiK będzie nie-
ważne z mocy prawa. Będzie groziła za to 
również kara grzywny w wysokości do 50 
mln zł oraz kara pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 5 lat. Sankcje te będą mogły 
zostać orzeczone łącznie. |
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Przepisy obejmują też firmy tworzące 
oprogramowanie wykorzystywane 
w usługach podstawowych  
dla społeczeństwa
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P R A W O  K R A J O W E

7 lipca 2020 r. Ministerstwo Klimatu prze-
kazało do ponownych uzgodnień między-
resortowych i opiniowania projekt ustawy 
o promowaniu wytwarzania energii elek-
trycznej w morskich farmach wiatrowych. 
Celem regulacji jest wykorzystania poten-
cjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz 
rozwój polskich firm tworzących łańcuch 
dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. 
Projekt ustawy został pierwotnie opubliko-
wany 15 stycznia 2020 r. i przekazany do 
miesięcznych konsultacji. Projekt został 
pozytywnie przyjęty przez branżę i inwe-
storów, którzy planują realizację morskich 
farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, jed-
nocześnie zgłoszono szereg uwag natury 
merytorycznej, redakcyjnej i legislacyjnej. 

Swoje uwagi zaproponowała także 
Konfederacja Lewiatan, która uznała ten 
projekt ustawy za duży impuls, aby przy-
spieszyć inwestycje w wiatraki na polskim 
Bałtyku. Według Lewiatana nowe regulacje 
powinny jednak zostać uzupełnione m.in. 
o zapisy pozwalające na przyspieszenie 
procesów administracyjnych związanych 
z realizacją morskich farm wiatrowych. 
Poza tym, zdaniem Konfederacji Lewiatan, 
projekt ustawy jest dobrze przygotowany 
i uwzględnia szereg uwag zgłoszonych 
przez przedsiębiorców na poprzednim 
etapie konsultacji.

Analizując zgłoszone uwagi niezbędne 
było zorganizowanie kilkudziesięciu spot-
kań z kluczowymi podmiotami zaangażo-
wanymi w proces powstawania morskich 
farm wiatrowych, jak również z Dyrekcją 
Generalną ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej. Rezultatem tychże prac było 
zwiększenie mocy projektów morskich 
farm wiatrowych z 4,6 GW do 5,9 GW. 
Zaktualizowany projekt odpowiada rów-
nież na uwagi zgłoszone w  takich obsza-
rach jak m.in.: plany łańcucha dostaw 
materiałów i usług, wymagania w zakre-
sie projektowania, budowy, eksploatacji 
i likwidacji morskich farm wiatrowych (tzw. 
certyfikacja) oraz kwestii przyłączenia mor-
skich farm wiatrowych do sieci elektro-
energetycznej. Po zakończeniu procesu 
uzgodnień międzyresortowych i opinio-
wania, w trakcie którego zebrane zostaną 
dodatkowe uwagi organów administracji 
publicznej, projekt ustawy zostanie prze-
kazany do rozpatrzenia przez Komitet 
Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie 
przez Stały Komitet Rady Ministrów. | 

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania 
energii elektrycznej w morskich farmach 
wiatrowych przekazany do ponownych 
uzgodnień. 
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Państwowa Agencja Atomistyki będzie 
rozbudowywać sieć stacji wczesnego 
wykrywania skażeń promieniotwórczych. 
Do końca bieżącego roku łącznie 13 
nowych urządzeń będzie monitorować 
wschodnią granicę Polski. W związku 
z rozbudową, liczba stacji wczesnego 
wykrywania skażeń promieniotwórczych 
na ścianie wschodniej wzrośnie z 6 do 
19 stacji. Dokładne lokalizacje nowych 
stacji zostaną wskazane po analizie m.in. 
ukształtowania terenu, otoczenia przy-
rodniczego, urbanistycznego czy dostęp-
ności infrastruktury telekomunikacyjnej. 
W lipcu w obecności Ministra Klimatu 
Michała Kurtyki oraz Ministra Środowiska 
Michała Wosia, zostały podpisane w tej 
sprawie listy intencyjne z wojewodami 
oraz porozumienie ramowe z Dyrektorem 
Generalnym Lasów Państwowych.

Nowe stacje mają za zadanie wzmoc-
nić system wykrywania skażeń promie-
niotwórczych przenoszonych drogą 
atmosferyczną. Rozbudowa sieci stacji 
i jej zagęszczanie umożliwi Państwowej 
Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywa-
nie zdarzeń radiacyjnych za wschodnią 
granicą Polski, a tym samym wcześniejsze 
reagowanie w przypadku ewentualnych 
sytuacji kryzysowych. Stacje PMS (ang. 
Permanent Monitoring System) zapew-
niają monitorowanie poziomu promienio-
wania jonizującego na terenie kraju 24 h 
na dobę, 7 dni w tygodniu. | 

Polska Agencja Atomistyki rozbuduje 
sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń 
promieniotwórczych.

Do 2020 roku łącznie  
13 nowych urządzeń  
będzie monitorować  
wschodnią granicę Polski
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Partnerstwo na rzecz budowy  
gospodarki wodorowej.

7 lipca 2020 r. odbyła się konferencja 
z udziałem Ministra Klimatu Michała 
Kurtyki, której tematem była „Strategia 
Wodorowa Polski do 2030 r.” Podczas 
spotkania przedstawiciele resortu kli-
matu wraz z najważniejszymi spółkami 
sektora energetycznego i transportowego 
podpisali list intencyjny o ustanowieniu 
partnerstwa na rzecz budowy gospodarki 
wodorowej i zawarcia sektorowego poro-
zumienia wodorowego. Minister Klimatu 
poinformował także o rozpoczęciu prac 
nad polską strategią wodorową, której 
główne cele opierają się na:
• stworzeniu łańcucha wartości dla niskoe-

misyjnych technologii wodorowych,
• wzmocnieniu roli wodoru w budowaniu 

polskiego bezpieczeństwa energetycz-
nego,

• wdrożeniu wodoru jako paliwa transpor-
towego,

• przygotowaniu nowych regulacji praw-
nych dla rynku wodoru.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa 
Klimatu, rozwój sektora wodorowego 
w  najbliższej dekadzie może w znaczący 
sposób przyczynić się do ograniczenia 
przez Polskę emisji gazów cieplarnianych 
i innych zanieczyszczeń do atmosfery, 
w  szczególności z sektora transporto-
wego. Polska strategia wodorowa jest 
obecnie w przygotowaniu w Ministerstwie 
Klimatu. Jesienią bieżącego roku zostanie 
ona skierowana do konsultacji publicz-
nych, zaś do końca roku przekazana do 
rozpatrzenia przez Radę Ministrów. |
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Podczas spotkania 
przedstawiciele 
resortu klimatu wraz 
z najważniejszymi spółkami 
sektora energetycznego 
i transportowego podpisali 
list intencyjny o ustanowieniu 
partnerstwa na rzecz budowy 
gospodarki wodorowej.
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Ministerstwo Klimatu proponuje utrzymanie 
obowiązku OZE w 2021 r. na  tegorocznym 
poziomie.

Rządowe Centrum Legislacyjne 17 lipca 
2020 r. opublikowało  projekt rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu w sprawie zmiany 
wielkości udziału ilościowego sumy ener-
gii elektrycznej wynikającej z umorzonych 
świadectw pochodzenia potwierdzających 
wytworzenie energii elektrycznej z odna-
wialnych źródeł energii w 2021 r. W pro-
jekcie rozporządzenia zaproponowano 
przyjęcie takiej samej wielkości udziału, 
jak w 2020 r. tzn. 19,5 proc. dla zielonych 
certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia 
energii z OZE  i 0,5 proc. dla błękitnych 
certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 
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Jak uzasadnia Ministerstwo Klimatu, wiel-
kość udziału określona na tym poziomie 
ma przyczynić się do zapewnienia stabil-
nych i przewidywalnych warunków funk-
cjonowania rynku OZE dla wytwórców 
partycypujących w systemie świadectw 
pochodzenia. 

Zgodnie z ustawą o OZE, sprzedawcy 
energii elektrycznej muszą legitymować 
się zakupieniem określonego wolumenu 
energii, której pochodzenie jest potwier-
dzone świadectwami pochodzenia, czyli 
specjalnymi certyfikatami. |
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Opłata mocowa od 1 października 2020  r. 
– wzrost rachunków za prąd dla rodzin 
i przedsiębiorców.

1 października 2020 r. do rachunków za 
prąd gospodarstw domowych oraz przed-
siębiorców doliczona będzie nowa opłata 
tzw. „opłata mocowa”, doliczana do opłaty 
taryfowej za dystrybucję i przesył energii.  
Zyski zostaną przekazane na modernizację 
i budowę nowych bloków energetycznych. 

Opłata została wprowadzona na mocy 
ustawy z 2017 r. o rynku mocy jako opłata 
za utrzymanie mocy wytwórczych. Wynika 
ona z kosztów zakontraktowanych przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne drogą 
przetargu na ilości mocy elektrycznych, 
które są gotowe do dostarczenia do 
systemu energii elektrycznej.  Nad wyso-
kością tej opłaty już pracuje Urząd Regulacji 
Energetyki, ponieważ czas na publikację 
stawek ma do 30 września 2020 r. 

Zgodnie z treścią ustawy o rynku mocy, 
oprócz odbiorców końcowych prowa-
dzących gospodarstwa domowe, nową 

daninę zapłacą także podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą. Wśród 
nich są: operatorzy systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego, przed-
siębiorstwa energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie prze-
syłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 
przedsiębiorcy energetyczni wytwarzający 
energię elektryczną i przedsiębiorcy jako 
odbiorcy końcowi przyłączeni bezpośred-
nio do sieci przesyłowej. 

Według obliczeń Ministerstwa 
Przedsiębiorczości, w rozłożeniu na dobę 
opłata może wynieść około 45 zł/MWh. 
Sytuacja jest bardziej skomplikowana 
w  przypadku szczytów poboru. Im krót-
szy będzie okres godzin szczytowych, tym 
opłata mocowa będzie wyższa w poszcze-
gólnych godzinach doby. Za 9 godzin, 
rozłożonych na dwie pory, latem, przed-
siębiorcy dopłacą nawet 150 zł/MWh. |

Według obliczeń  
Ministerstwa Przedsiębiorczości,  
w rozłożeniu na dobę  
opłata może wynieść  
około 45 zł/MWh. 
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Skuteczność  
na najwyższym 
poziomie

AdRem Kancelaria Prawna została założona 
w  2011 r. przez r.pr. Katarzyna Mędraś. 
Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz 
wiodących firm krajowych związanych  
z branżą energetyczno-przemysłową.

Doświadczenie i ekspercka wiedza 
prawników tworzących zespół Kancelarii  
pozwoliły zbudować nowoczesny podmiot, 
zapewniający obsługę prawną na najwyższym 
poziomie. Wiedza i kreatywność zespołu 
pozwala dostarczać szybkie, kompleksowe 
i skuteczne rozwiązania, nawet dla najbardziej 
wymagających Klientów.

W W W . A D R E M L E G A L . P L

NEWSLETTER WYKONAŁA  
Zuzanna Pawlikowska  
apl. radcowski  
AdRem Kancelaria Prawna


