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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2023) 

w sprawie 

średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż 

wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za IV kwartał 2022 r. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych 

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687), która 

w art. 61 zmieniła ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych 

źródłach energii w ten sposób, że dodała do niej kolejny przepis przejściowy, regulujący zasady 

realizacji obowiązków określonych w uchylonym art. 49a ustawy - Prawo energetyczne za okres 

przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o 

odnawialnych źródłach energii (art. 3a) ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2. 

informuję, że  

średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone  

w art. 49a ust. 1 tej ustawy, za IV kwartał 2022 r. 

wyniosła 532,43 zł/MWh.  
 

W obliczeniu ww. ceny uwzględniono dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej  

zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej 

wskazane w art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Cena nie uwzględnia podatków  

(VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań 

związanych z prawami majątkowymi. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez 

wytwórców1 i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji  

w IV kwartale 2022 r., o łącznym wolumenie 7,98 TWh. 

                                                           

1 Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE pod 
adresem: https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/8241,Prezes-
URE-wzywa-wytworcow-energii-elektrycznej-do-cyklicznego-skladania-informa.html 
 

 



 

2 

Jednocześnie zwracam uwagę, że istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane  

z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem czasowym. W konsekwencji ww. cena może nie 

odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. 

 

Rafał Gawin  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

/podpisano elektronicznie/ 


