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 Szanowny Panie Prezesie 

W ostatnich dniach pojawiły się w mediach niepokojące informacje o podwyżkach 

stawek cen za energię elektryczną, wprowadzonych przez innogy Polska S.A. od dnia 1 

stycznia 2019 r. Odbiorcy energii elektrycznej otrzymują korespondencję z 

wyszczególnionymi nowymi stawkami opłat za usługi świadczone przez innogy Polska S.A. 

Z wypowiedzi przedstawicieli Spółki, prezentowanych w mediach wynika, że podwyżka 

wynosi 12% i spowodowana jest dużym wzrostem cen energii elektrycznej na rynku 

hurtowym. W świetle zaś informacji przekazywanych konsumentom za pomocą środków 

masowego przekazu przez przedstawicieli rządu, ceny energii elektrycznej miały pozostać 

na dotychczasowym poziomie, mimo wzrostu kosztów w sektorze energetycznym. 

Ochronna polityka rządu w tym zakresie doprowadziła do uchwalenia ustawy z dnia 28 

grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2018 r.  poz. 2538).  

 W świetle w/w ustawy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., nie jest możliwe 

pobieranie od konsumentów wyższych opłat za energię elektryczną niż opłaty stosowane w 

2018 r.  Dlatego też kierowana przez Spółkę masowo korespondencja, w której Spółka 

przedstawia konsumentom nowe, wyższe stawki opłat za energię elektryczną, wzbudza 

zdziwienie i zaniepokojenie odbiorców energii w gospodarstwach domowych, ale także 

zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 Stosownie bowiem do art. 5 ust. 1 w/w ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 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 

                       Warszawa, 17.01.2019 r. 

 

Pan Maciej Bando 

Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki  

Al. Jerozolimskie 181 

02-222 Warszawa 
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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. 11b 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 w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

Natomiast stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy, 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 w 

życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 stycznia 

2019 r., wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, 

z wnioskiem o zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki 

opłat ustalone zgodnie z ust. 1. 

 Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek 

opłat, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.  

(art. 5 ust. 3 ustawy).   

 W świetle powyższego przedsiębiorstwo energetyczne, również zwolnione w 

obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, zajmujące się obrotem energią 

elektryczną,  ma obowiązek określenia  do dnia 30 stycznia 2019 r. cen i stawek w 

wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., 

z uwzględnieniem zmniejszenia stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną.   

 Wobec w/w obowiązku, ciążącego również na innogy Polska S.A., przekazywanie 

konsumentom po dniu 1 stycznia 2019 r. informacji o podwyżce stawek opłat, wydaje się 

działaniem nieuzasadnionym, które wzbudza zastrzeżenia w zestawieniu z przepisami w/w 

ustawy mającej na celu ochronę konsumentów przez podwyżkami cen energii elektrycznej.  

Niestety informacje dotyczące cen energii elektrycznej, przekazywane medialnie 

przez przedstawicieli resortu energii i otrzymywane od innogy Polska S.A. są wzajemnie 

sprzeczne i tym samym niezrozumiałe dla konsumentów. Ponieważ opłaty za energię 

elektryczną są stałym i koniecznym składnikiem w budżetach domowych konsumentów 

chaos informacyjny i stan niepewności w kwestii zakresu obowiązków finansowych 

konsumentów wobec dostawcy prądu i zasadności przedstawionych podwyżek nie powinien 

być dłużej utrzymywany.  

Mając świadomość, że przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek dostosować 

cenniki do dnia 30 stycznia 2019 r., - działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018  r. poz. 2179) zwracam się do 
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Pana Prezesa z prośbą o ocenę działań podjętych przez innogy Polska S.A. i  zajęcie 

stanowiska – in genere - w kwestii poziomu cen, jakie w świetle w/w ustawy mogą być 

stosowane wobec konsumentów w 2019 r., w tym również przez Spółkę innogy i 

rozważenie możliwości podjęcia akcji informacyjnej, która pozwoli na uzyskanie przez 

konsumentów ogólnej wiedzy o poziomie cen energii elektrycznej w 2019 r.   

Jednocześnie, w przypadku gdyby innogy Polska S.A. nie dostosowała cennika do 

wymogów w/w ustawy do dnia 30 stycznia 2019 r. proszę o podjęcie działań, określonych  

w art. 18 wymienionej na wstępie ustawy tj. rozważenie zasadności zastosowania kary 

pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązków, o których mowa w art. 5 tej ustawy.  

    

                    Z poważaniem 

                                       (podpis na oryginale) 


