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W nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: IV.7215.6-2019.AK, 
dotyczącego kwestii podwyżki cen energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo energetyczne 
innogy Polska SA, uprzejmie wyjaśniam poniżej.

Oferta sprzedawcy innogy Polska S.A skierowana do odbiorców w gospodarstwach domowych nie 
podlega obowiązkowi przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia taiyfy w obrocie energią 
elektryczną - jest to oferta rynkowa. Zatem podwyżka cen energii elektrycznej wynika ze zmiany 
cennika tego przedsiębiorstwa - cennika. k»órv nrp jest zatwierdzany przez Prezesa "R&

Jednocześnie 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538), które 
stabilizują ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. poprzez między innymi 
obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczna oraz stawki opłaty przejściowej. Zgodnie z art. 5 
oraz art. 6 przedmiotowej ustawy:
„ Art 5. 1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię 
elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako 
obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej", 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:
1} przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej - określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i 

stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek 
opłaty przejściowej, o której mowa w art. l l b  ust 1 ustawy zmienianej w art 2;

2) obrotem energią elektryczną - określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto 
stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na 
energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust 3 ustawy zmienianej iv art 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawo

2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny i stawki opłat w taryfie lub 
cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed 
dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30stycznia 
2019 r., wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalejPrezesem URE", z wnioskiem 
o zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z 
ust 1.
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3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat, o których 
mowa iv ust 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.

Arti 6. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej 
lub umowy kompleksowe:
1) z ceną lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki opłaty wnikającej z ostatnio obowiązującej 

umowy, albo
2) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, z ceną lub stawką opłaty wyższą niż cena lub stawka opłaty 

wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o której mowa w art S ust 1 pkt2
-jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia 2019 r., ze 
skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r.
2. W przypadku, o którym mowo w ust 1, zmiana warunków umowy następuje poprzez zmianę ceny 
energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż wskazana w taryfie lub cenniku energii elektrycznej, o 
której mowa w art 5 ust 1 pkt2"

Mając na uwadze wyżej wskazane przepisy, innogy Polska SA  zamieściło na swojej stronie 
internetowej https://www.innogy.Dl/pl/dIa-mediow/2019/inforinacja-dla-kIientow-Lnnogy- 
polska komunikat z dnia 8 stycznia 2019 r. w którym informuje, iż:„[...] innogy Polsna obecnie 
analizuje rozwiązania przyjęte w Ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 
innych ustaw i rzeka na stosowne rozporządzenie Ministerstwa Energii. Zgodnie z Ustvwą spółki 
obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 na podjęcie odpowiednich 
działań w zakresie stosowanych cenników, innogy Polska SA. zawsze przestrzegała i przestrzega 
polskiego prawa. Prosimy o regulowanie płatności zgodnie z aktualnymi dokumentami 
rozliczeniowymi. Zostaniecie Państwo poinformowani o wszelkich zmianach w tym zanresie".

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że do Prezesa U RE napływają informacje 
od zaniepokojonych odbiorców o działaniach przedsiębiorstw energetycznych związanych 
z podwyżkami cen energii elektiyr7nej. Prezes URE będzie podejmował odpowiednie działania 
w ramach przysługujących mu kompetencji ustawowych.
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