
UZASADNIENIE 

 

1. Potrzeba i cel wydania aktu normatywnego 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

(Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687) wprowadza mechanizmy wsparcia skierowane do odbiorców 

energii elektrycznej. Jedno z rozwiązań przewiduje wprowadzenie dodatkowego świadczenia 

pieniężnego - dodatku elektrycznego skierowanego do gospodarstw domowych, których 

główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną. 

Nowelizacja przepisów ww. ustawy  precyzyjnie określa dokumenty, które należy załączyć do 

wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł – 

w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh. 

W związku z powyższym konieczne jest wydanie rozporządzenia zawierającego uaktualniony 

wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku, 

celem uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości, rozliczenia 

z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu 

energią elektryczną lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, 

że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu 

zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. 

2. Wejście w życie  

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Krótki okres vacatio legis wynika z konieczności pilnego procedowania projektu oraz 

priorytetowego traktowania przedmiotowej regulacji z uwagi na potrzebę niezwłocznego 

wdrożenia uaktualnionego jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego 

zgodnego z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej i zapewnienia możliwości sprawnej wypłaty dodatku 

elektrycznego beneficjentom w najkrótszym możliwym terminie. 

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461). Krótkiemu okresowi vacatio legis nie stoją na przeszkodzie zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

3. Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej z uwagi na krajowy charakter 

projektowanej regulacji. Powyższy akt ma charakter wykonawczy, na podstawie delegacji 

ustawowej zawartej w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku 

z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.). Wszystkie zasadnicze 

elementy w zakresie dodatku elektrycznego zostały zawarte we wskazanej wyżej ustawie. 

4. Notyfikacja 



Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, określonej 

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu. 

5. Wpływ na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub 

praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nie wpływa na 

działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

6. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektu 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


