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USTAWA  

z dnia 29 czerwca 2007 r. 

 

o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku 
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy 

i energii elektrycznej1) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 
przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 
elektrycznej, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, zwanych dalej „umowami 
długoterminowymi”, w tym zasady:  

1) przedterminowego rozwiązywania umów długoterminowych;  

2) finansowania kosztów powstałych w związku z przedterminowym rozwią-
zaniem umów długoterminowych; 

3) wypłacania środków na pokrycie kosztów, o których mowa w pkt 2; 

4) obliczania, korygowania i rozliczania kosztów, o których mowa w pkt 2; 

5) funkcjonowania „Zarządcy Rozliczeń Spółka Akcyjna”, zwanego dalej „Za-
rządcą Rozliczeń S.A.”. 

 

Art. 2.  

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) grupa kapitałowa – grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, z późn. zm.2)); 

2) jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń służący do wytwa-
rzania energii elektrycznej, opisany przez dane techniczne i handlowe;  

                                                 
1)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 

535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, 
poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 
267, poz. 2252 oraz z 2006 r.  Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2007 
r. Nr 130, poz. 905. 
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3) oddanie jednostki wytwórczej do użytku – przyłączenie jednostki wytwór-
czej do sieci elektroenergetycznej oraz dokonanie prób końcowych i osta-
tecznego odbioru, potwierdzonych w protokołach przeprowadzenia tych 
prób i odbioru; 

4)  sieć elektroenergetyczna – sieć w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z 
późn. zm.3)); 

5)  sieć przesyłowa elektroenergetyczna – sieć przesyłową w rozumieniu art. 3 
pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

6) okres korygowania – okres ustalony dla danego wytwórcy, od dnia rozwią-
zania umowy długoterminowej na podstawie umowy, o której mowa w art. 
3 ust. 1, do dnia, w którym wygasałaby umowa długoterminowa, której wy-
twórca ten jest stroną, a jeżeli wytwórca jest stroną więcej niż jednej umo-
wy długoterminowej lub, jeżeli wytwórca wchodzi w skład grupy kapitało-
wej – do dnia, w którym wygasałaby umowa długoterminowa o najdłuż-
szym okresie obowiązywania, której stroną jest dany wytwórca lub inny 
wytwórca wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, lecz w żadnym 
przypadku nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2025 r.; 

7) wytwórca – przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej będące stroną umowy 
długoterminowej, z wyłączeniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

8) operator – podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elek-
troenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne;  

9) opłata przejściowa – wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego 
systemu elektroenergetycznego, należne operatorowi, przeznaczane na po-
krycie kosztów osieroconych, kosztów, o których mowa w art. 44, oraz 
kosztów działalności Zarządcy Rozliczeń S.A.; 

10) płatnik opłaty przejściowej – podmiot pełniący funkcję operatora systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

11) odbiorca końcowy – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

12) koszty osierocone – wydatki wytwórcy niepokryte przychodami uzyskany-
mi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług sys-
temowych na rynku konkurencyjnym  po przedterminowym rozwiązaniu 
umowy długoterminowej, wynikające z nakładów poniesionych przez tego 
wytwórcę do dnia 1 maja 2004 r. na majątek związany z wytwarzaniem 
energii elektrycznej.  

 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115, 
poz. 790.  
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Rozdział 2 

Zasady przedterminowego rozwiązywania umów długoterminowych 

 

Art. 3. 

1.  Strony umowy długoterminowej, w terminie 150 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy, mogą zawrzeć umowę o przedterminowym rozwiązaniu umowy długo-
terminowej, zwaną dalej „umową rozwiązującą”. 

 2. Umowa rozwiązująca zawiera: 

1) oznaczenia stron umowy, ich siedziby i adresu; 

2) oznaczenie umowy długoterminowej, która ulega rozwiązaniu, w tym daty 
jej zawarcia, stron tej umowy oraz okresu jej obowiązywania; 

3) postanowienia dotyczące rozliczeń finansowych między stronami umowy za 
dostawy mocy i energii elektrycznej w okresie do dnia rozwiązania umowy 
długoterminowej na warunkach określonych w umowie długoterminowej; 

4) zgodę wytwórcy na otrzymanie środków na pokrycie kosztów osieroconych 
lub kosztów, o których mowa w art. 44, zgodnie z przepisami ustawy albo 
rezygnację z otrzymania tych środków; 

5) zobowiązanie do dokonywania zmian umowy tylko w takim zakresie, w ja-
kim nie będą one naruszać przepisów ustawy; 

6) oznaczenie sądu właściwego do rozstrzygania sporów wynikających z 
umowy; 

7) podpisy stron umowy; 

8) datę zawarcia umowy. 

3. Umowa rozwiązująca powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Wytwórca dołącza do umowy rozwiązującej oświadczenia o: 

1) uzyskaniu zgód na zawarcie umowy rozwiązującej, w szczególności:  

a) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone prawami wytwór-
cy wynikającymi z umowy długoterminowej, która ulega rozwiązaniu, 
zawierających oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa postawienia 
tych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności w związku 
z zawarciem przez wytwórcę umowy rozwiązującej, 

b) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone prawami wytwór-
cy wynikającymi z umowy długoterminowej zawartej przez Elektrow-
nię Turów S.A., Elektrownię Opole S.A. lub Elektrownię Kozienice 
S.A., zawierających bezwarunkowe i nieodwołalne oświadczenie, że 
zawarcie umowy rozwiązującej nie będzie stanowić podstawy do we-
zwania do wykonania umowy poręczenia lub gwarancji w stosunku do 
tych poręczycieli i gwarantów, którzy przedstawią wierzycielom 
oświadczenia, że zawarcie umowy rozwiązującej nie spowoduje utraty 
przez właścicieli roszczeń posiadanych przez wierzycieli zabezpieczeń 
w postaci poręczenia lub gwarancji, zabezpieczających spłatę tych wie-
rzytelności, 
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c) podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji spłaty wierzytelności, 
o których mowa w lit. b; 

2) oddaniu jednostki wytwórczej do użytku przed dniem wejścia w życie usta-
wy. 

5.  W przypadku gdy wytwórca nie oddał jednostki wytwórczej do użytku przed 
dniem wejścia w życie ustawy, a  budowę tej jednostki rozpoczął przed dniem 1 
maja 2004 r., umowa rozwiązująca zawiera dodatkowo określenie: 

1) wysokości nakładów zaplanowanych do poniesienia w latach 2005-2007; 

2) warunków technicznych tej  jednostki wytwórczej objętej umową długoter-
minową. 

6. Zawarcie umowy rozwiązującej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
zwane dalej „PSE S.A.”, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia 
PSE S.A. 

7. Wyrażenie przez wierzycieli zgód na zawarcie umów rozwiązujących z przyczyn 
określonych ustawą nie będzie stanowić podstawy do zgłoszenia przez poręczy-
cieli lub gwarantów spłaty wierzytelności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, 
zarzutu o utracie przez wierzycieli praw z posiadanych gwarancji lub poręczeń. 

8. Umowy zawarte po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stanowią 
umów rozwiązujących i nie stanowią podstawy do otrzymania środków na po-
krycie kosztów osieroconych lub kosztów, o których mowa w art. 44. 

 

Art. 4. 

1. Wytwórca przekazuje egzemplarz umowy rozwiązującej Prezesowi Urzędu Re-
gulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

2. Prezes URE, w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, pisemnie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki, operatora i 
Zarządcę Rozliczeń S.A. o zawartych umowach rozwiązujących; do informacji 
tej dołącza wykaz umów długoterminowych, które zostaną rozwiązane na mocy 
umów rozwiązujących. 

 

Art. 5. 

1. Przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych, na mocy umów rozwią-
zujących, następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 210 
dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, po otrzymaniu informacji, o której mo-
wa w art. 4 ust. 2, niezwłocznie ogłosi, w formie obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” dzień, w którym umo-
wy długoterminowe ulegają  przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykaz umów 
długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu. 
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Art. 6. 

1.  Wytwórca po dokonaniu czynności, o której mowa w art. 4 ust. 1, otrzymuje 
środki na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 
44, na zasadach określonych w ustawie, chyba że złożył oświadczenie o rezy-
gnacji z otrzymania tych środków.  

2.  Łączna suma środków przekazanych wytwórcy na pokrycie kosztów osieroco-
nych, zdyskontowanych na dzień 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć usta-
lonej dla tego wytwórcy maksymalnej wysokości tych kosztów, określonej w za-
łączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych na dzień 1 stycznia 2007 r. 

3. Łączna kwota środków przekazanych wytwórcy z tytułu kosztów, o których 
mowa w art. 44, zdyskontowanych na dzień 1 stycznia 2007 r. nie może prze-
kroczyć ustalonej dla tego wytwórcy maksymalnej wysokości tych kosztów 
określonej w załączniku nr 2 do ustawy, w cenach stałych na dzień 1 stycznia 
2007 r. 

 

Art. 7. 

Wytwórcy będącemu stroną umowy rozwiązującej nie może być udzielona pomoc 
publiczna na ratowanie lub restrukturyzację, bez zgody właściwych organów, w 
okresie korygowania i przez okres 10 lat następujących po zakończeniu tego okresu. 

 

Rozdział 3 

Zasady finansowania kosztów osieroconych 

 

Art. 8. 

Od dnia rozwiązania co najmniej jednej umowy długoterminowej na mocy umowy 
rozwiązującej, o którym mowa w art. 5 ust. 1: 

1) operator pobiera od płatnika opłaty przejściowej oraz od odbiorcy końco-
wego przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroenergetycz-
nej opłatę przejściową, obliczoną w sposób określony w art. 9 ust. 2; 

2) płatnik opłaty przejściowej pobiera od odbiorcy końcowego oraz od przed-
siębiorstwa, o którym mowa w art. 9 ust. 4, opłatę za świadczenie usług 
przesyłania lub dystrybucji, w skład której wchodzi także opłata za świad-
czenie na rzecz tego odbiorcy oraz przedsiębiorstwa usługi związanej z za-
kupem od operatora usługi udostępniania krajowego systemu elektroenerge-
tycznego, zwaną dalej „opłatą końcową”, z uwzględnieniem stawek opłaty 
przejściowej, o których mowa w art. 11 i 12. 

 

Art. 9. 

1.  Operator uwzględnia w taryfie za usługi przesyłania energii elektrycznej w ro-
zumieniu przepisów prawa energetycznego wysokość stawek opłaty przejścio-
wej, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 2, oraz warunki ich stosowania. 

2. Opłatę przejściową należną od: 
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1) płatnika opłaty przejściowej oblicza się jako: 

a) sumę iloczynów stawki opłaty przejściowej, w odniesieniu do odbior-
ców końcowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, przyłączonych 
do sieci danego płatnika opłaty przejściowej oraz liczby tych odbior-
ców, 

b) sumę iloczynów stawki opłaty przejściowej i mocy umownej każdego 
odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, przyłą-
czonego do sieci danego płatnika opłaty przejściowej, 

2) odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej elek-
troenergetycznej oblicza się jako iloczyn stawki opłaty przejściowej i mocy 
umownej tego odbiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c, albo pkt 3 

 – na podstawie danych rzeczywistych dotyczących liczby odbiorców i ich mocy  
umownej w danym okresie rozliczeniowym. 

3. Płatnik opłaty przejściowej ustala w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji  
energii elektrycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego opłatę koń-
cową równą wysokości: 

1) stawki opłaty przejściowej obowiązującej w danym roku w odniesieniu do 
odbiorców końcowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, wyrażonej w 
złotych na miesiąc – w przypadku odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 
1 pkt 1; 

2) odpowiadającej iloczynowi stawki opłaty przejściowej obowiązującej w da-
nym roku w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 
2 i 3, i mocy umownej tych odbiorców – w przypadku odbiorców, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty 
przejściowej, ustala w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elek-
trycznej opłatę z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej związanej z zakupem 
usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego wynikającą z 
kosztu ponoszonego przez to przedsiębiorstwo w związku z uiszczaną na rzecz 
płatnika opłaty przejściowej opłatą końcową do wysokości ponoszonych kosz-
tów. 

 

Art. 10. 

1. Stawki opłaty przejściowej kalkuluje się odrębnie w odniesieniu do odbiorców 
końcowych: 

1) pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywają-
cych rocznie: 

a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej, 

b) od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej, 

c) powyżej 1200 kWh energii elektrycznej; 

2) niewymienionych w pkt 1, których instalacje są przyłączone do sieci elek-
troenergetycznej: 

a) niskiego napięcia,  
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b) średniego napięcia, 

c) wysokich i najwyższych napięć; 

3) których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i 
najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok 
dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, 
zużyli nie mniej niż 500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie 
mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej sta-
nowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji. 

2. Stawki opłaty przejściowej w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których 
mowa w ust. 1: 

1) pkt 1 – wyraża się w  złotych na miesiąc; 

2) pkt 2 i 3 – wyraża się w złotych na miesiąc za kW mocy umownej. 

 

Art. 11. 

1. W okresie od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty przejściowej do dnia 
31 grudnia 2008 r., stawki tej opłaty netto wynoszą: 

1) 0,45 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) 1,90 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) 6,00 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 1 lit. c;  

4) 1,65 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

5) 4,10 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

6) 7,65 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

7) 2,10 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu proporcjonalnie do 
współczynnika, oznaczonego symbolem „SRn”, jeżeli w terminie, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 1, nie zostaną rozwiązane, na mocy umów rozwiązujących, 
wszystkie umowy długoterminowe, o których mowa w załączniku nr 1 do usta-
wy. 

3. Współczynnik oznaczony symbolem „SRn” oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KOmw – sumę kosztów osieroconych określonych w załączniku nr 2 do ustawy 
obliczoną dla wytwórców, którzy otrzymują środki na pokrycie kosz-
tów osieroconych na zasadach określonych w ustawie, 



©Kancelaria Sejmu  s. 8/8 

2007-08-03 

KOm – sumę kosztów osieroconych określonych w załączniku nr 2 do ustawy. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, obniży pro-
porcjonalnie stawki, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę ilość zawartych 
umów rozwiązujących i wynikającą z nich łączną sumę kwot zaliczek, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, koniecznych do sfinansowania w pierwszym roku wypła-
cania tych zaliczek. 

 

Art. 12. 

1. Prezes URE kalkuluje stawkę opłaty przejściowej netto, na dany rok kalenda-
rzowy, począwszy od roku 2009, według wzorów: 

1) w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1:  

   

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

SRi – stawkę opłaty przejściowej netto na dany rok kalendarzowy, wyrażoną 
w złotych na miesiąc,  

SR0 – stawkę opłaty przejściowej netto, obowiązującą w pierwszym roku ka-
lendarzowym pobierania opłaty przejściowej, 

Gi – wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na 
który są kalkulowane stawki opłaty przejściowej, obliczoną według 
wzoru, o którym mowa w art. 13, 

G0 – wysokość kwoty planowanej do pobrania w pierwszym roku kalenda-
rzowym pobierania opłaty przejściowej równą sumie kosztów osiero-
conych, obliczonej dla tego roku, na podstawie wielkości określonych 
w załączniku nr 3 do ustawy, dla tych  wytwórców, którzy otrzymują 
środki na pokrycie kosztów osieroconych na zasadach określonych w 
ustawie, 

O0 – średnią liczbę odbiorców końcowych w 2007 r., 

Oi-2 – średnią liczbę odbiorców końcowych w roku poprzedzającym o rok 
dany rok kalendarzowy, na który są kalkulowane stawki opłaty przej-
ściowej; 

2) w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3:  

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

SRWi – stawkę opłaty przejściowej netto na dany rok kalendarzowy, wyrażoną 
w złotych na miesiąc na kW mocy umownej, 

SRW0  – stawkę opłaty przejściowej netto obowiązującą w pierwszym roku ka-
lendarzowym pobierania opłaty przejściowej dla odbiorcy końcowe-
go, wyrażoną w złotych na miesiąc na kW mocy umownej, 
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Gi   – wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na 
który są kalkulowane stawki opłaty przejściowej, obliczoną według 
wzoru, o którym mowa  w art. 13, 

G0   – wysokość kwoty planowanej do pobrania w pierwszym roku kalenda-
rzowym pobierania opłaty przejściowej równą sumie kosztów osiero-
conych, obliczonej dla tego roku na podstawie wielkości określonych 
w załączniku nr 3 do ustawy, dla tych wytwórców, którzy otrzymują 
środki na pokrycie kosztów osieroconych na zasadach określonych w 
ustawie, 

NR0  – sumę mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych w 2007 
r., 

NR(i-2) – sumę mocy umownej w odniesieniu do odbiorców końcowych w roku 
poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, na który są kalkulo-
wane stawki opłaty przejściowej. 

2. Prezes URE publikuje stawki opłaty przejściowej, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniające podatek od towarów i usług, w Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki, zwanym dalej „Biuletynem URE”, w terminie do dnia 31 paździer-
nika każdego roku. 

3. Przez stawkę opłaty przejściowej netto, o której mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 1, 
rozumie się stawkę tej opłaty pomniejszoną o należny podatek od towarów i 
usług. 

 

Art. 13. 

Wysokość kwoty oznaczonej symbolem „Gi”, o którym mowa w art. 12 ust. 1, sta-
nowiącej podstawę do kalkulowania w danym roku „i” stawek opłaty przejściowej 
na rok następny, oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

∑KOfi –  sumę zaliczek dla wytwórców wynikającą z wniosków złożonych sto-
sownie do art. 24 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w roku „i” na rok następny,  

Li  – wydatki i koszty, o których mowa w art. 18 ust. 6, 

Bi  – zasób środków, o którym mowa w art. 18 ust. 2, 

Ei  – prognozowany, na dzień 31 grudnia danego roku „i”, stan środków na 
rachunku opłaty przejściowej, zgodnie z informacją, o której mowa 
w art. 18 ust. 8 pkt 2.  

 

Art. 14. 

1. Płatnicy opłaty przejściowej przekazują operatorowi informacje zawierające da-
ne rzeczywiste o: 

1) liczbie odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 

2) mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 2 i 3 

 – do 6 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. 
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2.  Okresem rozliczeniowym, gdy rozliczenia są dokonywane między: 

1) operatorem a: 

a) płatnikiem opłaty przejściowej, 

b) odbiorcą końcowym przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej 
elektroenergetycznej  

 – jest miesiąc kalendarzowy; 

2) płatnikiem opłaty przejściowej a:  

a) odbiorcą końcowym,  

b) przedsiębiorstwem, o którym mowa w art. 9 ust. 4  

 – jest okres, w którym są dokonywane rozliczenia za energię elektryczną i usługi 
przesyłowe. 

 

Art. 15. 

1. Płatnik opłaty przejściowej przekazuje operatorowi, w terminie określonym w 
umowie zawartej z tym operatorem, środki z tytułu opłaty przejściowej, obliczo-
ne w sposób, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, za okres rozliczenio-
wy. 

2. Odbiorca końcowy przyłączony bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroener-
getycznej przekazuje operatorowi środki z tytułu opłaty przejściowej, w terminie 
określonym w umowie zawartej z tym operatorem. 

3.  Operator gromadzi środki z tytułu opłaty przejściowej, pomniejszone o należny 
podatek od towarów i usług, na wyodrębnionym rachunku bankowym, zwanym 
dalej „rachunkiem operatora”. 

 

Art. 16. 

Operator i płatnik opłaty przejściowej sporządzają i przedstawiają Prezesowi URE 
pisemne informacje zawierające dane dotyczące: 

1) liczby odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 

2) mocy umownej, w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 
1 pkt 2 i 3, 

3) wysokości środków pieniężnych uiszczonych w danym kwartale przez od-
biorców końcowych z tytułu opłaty końcowej  

– w terminie miesiąca następującego po upływie kwartału, za który jest spo-
rządzana informacja. 

 

Art. 17. 

1. Operator przekazuje Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o środkach zgroma-
dzonych z tytułu opłaty przejściowej za dany okres rozliczeniowy na rachunku 
operatora oraz o wysokości odsetek od tych środków, w terminie do 23 dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
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2. Zarządca Rozliczeń S.A., w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, wy-
stawia na jej podstawie notę księgową dla operatora. 

3. Operator, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej, prze-
kazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Zarządcy Rozliczeń S.A., zwany 
dalej „rachunkiem opłaty przejściowej”, środki w wysokości wynikającej z noty 
księgowej. 

 

Art. 18. 

1. Zarządca Rozliczeń S.A. od dnia przedterminowego rozwiązania umów długo-
terminowych na mocy umów rozwiązujących, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
tworzy, na rachunku opłaty przejściowej, zasób środków dla utrzymania płynno-
ści wypłat środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których 
mowa w art. 44, zwany dalej „zasobem płynnościowym”. 

2. Począwszy od 2009 r. wysokość zasobu płynnościowego, oznaczoną symbolem 
„Bi”, dla każdego roku „i”, oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

p – wytwórcę, 

KOr(i-1) – kwotę kosztów osieroconych obliczoną dla wytwórcy, który: 

1) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, dołączył oświadczenie o 
wyborze korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1, według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

KOZ3(i-1) – kwotę kosztów osieroconych określoną w załączniku 
nr 3 do ustawy, dla roku poprzedzającego dany rok 
kalendarzowy „i”, 

j – kolejne lata pomiędzy rokiem 2007 a rokiem „i–1”, 

si – stopę aktualizacji w wysokości równej stopie aktualiza-
cji, oznaczonej symbolem „sj”, z roku poprzedniego, 

sj – stopę aktualizacji równą rentowności pięcioletnich obli-
gacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień po-
przedzający dzień 30 czerwca danego roku „j”, według 
danych opublikowanych przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Staty-
styczny, powiększonej o różnicę pomiędzy stopą kredytu 
redyskontowego a stopą depozytową Narodowego Ban-
ku Polskiego obowiązującymi w dniu 30 czerwca danego 
roku „j”; 

2) do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 w roku „i-2”, dołączył 
oświadczenie o wyborze korekty, o której mowa w art. 30 ust. 2, w wy-
sokości określonej dla tego wytwórcy dla roku „i-1” w załączniku nr 4 
do ustawy,  
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bi – współczynnik korygujący, który wynosi:  

– 0,9 dla roku „i” obejmującego 2009 r. i 2010 r., 

– 0,5 dla roku „i” od roku 2011 do roku 2026, 

KOWZ (i-1) – kwotę zaliczki na rok „i”, w wysokości określonej we wniosku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1. 

3. Wysokość zasobu płynnościowego, oznaczoną symbolem „Bi”, w danym roku 
„i”, oblicza się z uwzględnieniem tych wytwórców, dla których nie dokonano 
korekty, o której mowa w art. 31 ust. 1, i nie wypłacono im kwoty kosztów osie-
roconych w wysokości określonej w załączniku nr 3 do ustawy. 

4. Jeżeli kwota środków na rachunku opłaty przejściowej oraz na lokatach, o któ-
rych mowa w art. 54 ust. 1, jest niewystarczająca na wypłatę środków w ramach 
korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz w art. 46 ust. 1, 
Zarządca Rozliczeń S.A. zaciąga zadłużenie na finansowanie tych wypłat.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wy-
twórcy w terminie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, część środków wyni-
kających z korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 2 oraz art. 46 ust. 1, pro-
porcjonalnie do udziału danego wytwórcy w ogólnej sumie środków przezna-
czonych na wypłatę korekt, a pozostałą część środków Zarządca Rozliczeń S.A. 
wypłaca w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym dokonywane są te korek-
ty. 

6. Wydatki i koszty związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 
4, oraz koszty bieżącej działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. związane z prowa-
dzeniem rachunku opłaty przejściowej i rozliczaniem kosztów osieroconych, 
oznaczone symbolem „Li”, oblicza się według wzoru: 

Li = Ci+Ii+Fi 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Ci – kwotę należności głównych (kapitału) z tytułu zadłużenia zaciągniętego 
przez Zarządcę Rozliczeń S.A. w przypadku, o którym mowa w ust. 4, 
wymagalnych w danym roku kalendarzowym, 

Ii   –  kwotę odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez Zarządcę Rozli-
czeń S.A. w przypadku, o którym mowa w ust. 4, 

Fi –  planowane koszty działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. w danym roku. 

7. Wydatki i koszty, oznaczone symbolem „Li”, uwzględnia się w kalkulacji stawek 
opłaty przejściowej. 

8. Zarządca Rozliczeń S.A. przekazuje Prezesowi URE informacje o: 

1) wysokości wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 6, 

2) prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty przejściowej na dzień 
31 grudnia danego roku 

– do dnia 30 września każdego roku. 

 

Art. 19. 

1. W przypadku uzyskania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. środków z tytułu: 

1) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej, 
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2)  lokat, o których mowa w art. 54 ust. 1, 

3) dodatniej różnicy między sumą kwot otrzymanych od wytwórców w wyniku 
korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1, a 
sumą kwot wypłaconych na pokrycie kosztów osieroconych w wyniku tych 
korekt 

– suma tych środków jest przeznaczana na pokrycie kosztów osieroconych.  

2. Jeżeli w wyniku uwzględnienia środków, o których mowa w ust. 1, stawka opła-
ty przejściowej w danym roku byłaby mniejsza niż jeden grosz, nie pobiera się 
opłaty przejściowej. 

3. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której mowa w art. 31 ust. 1, dla naj-
dłuższego okresu korygowania oraz spłacie zadłużenia, o którym mowa w art. 
18 ust. 4, na rachunku opłaty przejściowej pozostaną środki, Zarządca Rozliczeń 
S.A. przekazuje je operatorowi. Operator uwzględnia przekazane środki opra-
cowując taryfę za usługi przesyłania energii elektrycznej. 

 

Art. 20. 

1. Operator tworzy rezerwę, w ciężar kosztów, do wysokości środków uzyskanych 
z opłaty przejściowej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług 
oraz środków, o których mowa w art. 19 ust. 3. Utworzenie rezerwy następuje 
odpowiednio w terminie, w którym opłata przejściowa stanie się należna, a w 
przypadku środków, o których mowa w art. 19 ust. 3, w dacie ich otrzymania. 

2. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się także o odsetki od środków 
zgromadzonych na rachunku operatora, jeżeli odsetki te stanowią u operatora 
przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.4)). 

3. Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy, o której mowa w ust. 1, następuje w mie-
siącu, w którym operator przekaże środki na rachunek opłaty przejściowej albo 
ustaną przyczyny jej utworzenia. Równowartość zmniejszonej lub rozwiązanej 
rezerwy stanowi u operatora przychód w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
ust. 2, w dacie dokonania tej czynności. 

4. Środki przekazane przez operatora na rachunek opłaty przejściowej stanowią u 
operatora koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy, o której mowa w 
ust. 2, w dacie ich przekazania.  

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 

700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 
r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 
676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i 
Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 
180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, 
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1218, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, 
poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, 
poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z  2006 r. Nr 94, 
poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 
1589 i Nr 251, poz. 1847. 
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5. Środki uzyskane z opłaty przejściowej oraz środki, o których mowa w art. 19 ust. 
1, nie stanowią przychodu Zarządcy Rozliczeń S.A. w rozumieniu ustawy, o 
której mowa w ust. 2. 

6. Środki przekazane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na rzecz wytwórcy nie stano-
wią u Zarządcy Rozliczeń S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu 
ustawy, o której mowa w ust. 2. 

 

Art. 21. 

1. Opłatę przejściową pobiera się nie dłużej, niż do końca czwartego roku kalenda-
rzowego następującego po roku, w którym zakończył się najdłuższy okres kory-
gowania, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Okres pobierania opłaty przejściowej, o którym mowa w ust. 1, może zostać 
skrócony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, o ile wytwórcy 
otrzymają pełne kwoty należne im na podstawie niniejszej ustawy i Zarządca 
Rozliczeń S.A. spłaci zadłużenie, o którym mowa w art. 18 ust. 4. 

3. Zarządca Rozliczeń S.A, po przekazaniu wytwórcom pełnych kwot należnych im 
na podstawie niniejszej ustawy i spłacie zadłużenia, o którym mowa w art. 18 
ust. 4, niezwłocznie pisemnie informuje ministra właściwego do spraw gospo-
darki. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki po otrzymaniu informacji, o której mo-
wa w ust. 3, niezwłocznie ogłosi, w formie obwieszczenia, w dzienniku urzędo-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, rok w którym wygaśnie obo-
wiązek uiszczania opłaty przejściowej. 

 

Rozdział 4 

Zasady wypłacania środków na pokrycie kosztów osieroconych 

 

Art. 22. 

1. Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wytwórcy środki na pokrycie kosztów osiero-
conych w formie zaliczki na poczet tych kosztów za dany rok, zwanej dalej „za-
liczką”, oraz jako środki wynikające z dodatnich wartości korekt, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1. 

2. Zaliczki wypłaca się w czterech równych ratach w danym roku, w terminie do 
5 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który ma być wypłacana. 

3. W roku, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy długoterminowej na mocy 
umowy rozwiązującej, zaliczki wypłaca się w wysokości wynikającej z kwot 
określonych w załączniku nr 4 do ustawy, dla danego wytwórcy. 

4. Pierwszą ratę zaliczki w roku, w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie 
umów długoterminowych na podstawie umów rozwiązujących, wypłaca się w 
terminie do 5 dnia miesiąca następującego po upływie 120 dni od dnia, w któ-
rym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych na mocy 
umów rozwiązujących, w wysokości określonej w ust. 6. Rat zaliczek, przewi-
dzianych do wypłaty za kwartały poprzedzające kwartał, w którym przedtermi-
nowo rozwiązane zostaną umowy długoterminowe, nie wypłaca się. 
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5. Kolejne raty zaliczki za rok, o którym mowa w ust. 4, wypłaca się w terminie do 
5 dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od zakończenia kwartału, za 
który mają być wypłacone. 

6. Pierwszą ratę zaliczki wypłaca się w wysokości równej iloczynowi kwoty okre-
ślonej w załączniku nr 4 do ustawy dla danego wytwórcy i ilorazu liczby dni 
między dniem, w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie umów długo-
terminowych na mocy umów rozwiązujących a ostatnim dniem tego kwartału 
oraz ilości dni w tym kwartale. 

 

Art. 23. 

Wytwórca, którego umowa długoterminowa została rozwiązana na mocy umowy 
rozwiązującej, przekazuje niezwłocznie Zarządcy Rozliczeń S.A. numer rachunku 
bankowego, na który będą przekazywane środki na pokrycie kosztów osieroconych 
oraz informuje o każdej zmianie numeru tego rachunku. 

 

  Art. 24. 

1. Wytwórca, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, składa Prezesowi 
URE wniosek o wypłatę zaliczki na następny rok kalendarzowy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie wytwórcy – jego firmę, siedzibę i adres; 

2) wysokość wnioskowanej kwoty zaliczki; 

3) oznaczenie roku, którego wniosek dotyczy. 

3. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wyborze sposobu dokonania ko-
rekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 albo ust. 2. 

4. Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, ustala zaktualizowaną na 
dany rok „i” kwotę kosztów osieroconych, o której mowa w  załączniku nr 3 
do ustawy, oznaczoną symbolem "KOAZ3i", dla danego wytwórcy na rok na-
stępny, według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KOZ3i – kwotę kosztów osieroconych, o której mowa w załączniku nr 3 do 
ustawy, dla danego roku „i”, 

j – kolejne lata między rokiem 2007 a rokiem „i”, 

sj – stopę aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

5. Obliczoną zaktualizowaną na dany rok „i” kwotę kosztów osieroconych, 
Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE, do dnia 31 lipca każdego roku. 

6. Wytwórca nie może wnioskować o kwotę zaliczki wyższą niż: 

1) określoną dla danego roku „i” kwotę zaliczki ogłoszoną przez Prezesa 
URE, o której mowa w ust. 5 w przypadku, gdy korekta dokonywana 
będzie na zasadach określonych w art. 30 ust. 1, albo 

Art. 24 wchodzi w 
życie z dn. 01.01.2008 
r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 
130, poz. 905). 
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2) 120 % kwoty określonej dla danego roku „i” w załączniku nr 4 do usta-
wy w przypadku, gdy korekta dokonywana będzie na zasadach okre-
ślonych w art. 30 ust. 2. 

 

Art. 25. 

1. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 4, wytwórcy służy od-
wołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i kon-
sumentów, w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia.  

2. Postępowanie w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1, toczy się według 
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.5)),  o postępowaniu w sprawach gospodar-
czych.  

3. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji administracyjnej. 

4. Do postanowień wydanych przez Prezesa URE, na które przysługuje zażalenie, 
przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia postanowienia. 

 

Art. 26. 

1. Prezes URE, do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, za który zaliczki 
mają być wypłacane, przekazuje Zarządcy Rozliczeń S.A. informacje o wysoko-
ści zaliczki wnioskowanej przez wytwórcę. 

2. Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wytwórcy zaliczkę, w wysokości określonej 
we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1. 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123,  z 1988 r. Nr 41, poz. 324,  z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,  z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, 
poz. 92 i  Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471,  Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668 i  Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 
1069,1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 
253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, 
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 
42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121,  Nr 130, poz. 1188, Nr 139, 
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, 
poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 
2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 
1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, 
poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205  i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 
66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 
1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 
662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 
849. 
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3. Prezes URE uwzględnia kwotę wypłaconej wytwórcy zaliczki za dany rok w ob-
liczeniach wysokości korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 2, dla tego wy-
twórcy oraz stawek, o których mowa w art. 12 ust. 1. 

 

 

Rozdział 5 

Zasady obliczania, korygowania i rozliczania  kosztów osieroconych 

 

Art. 27. 

1. Wysokość kosztów osieroconych wytwórcy, oznaczonych symbolem „KO”, obli-
cza się według wzoru: 

KO = N – SD – R – P 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

N – wartość księgową netto rzeczowych środków trwałych i środków trwa-
łych w budowie zaktualizowaną na koniec 2004 r. pomniejszoną o odpi-
sy amortyzacyjne z lat 2005-2006, z uwzględnieniem ust. 2, 

SD – sumę zaktualizowanej wartości wyników finansowych netto z działalno-
ści operacyjnej wytwórcy, skorygowanych o amortyzację, dostępnych do 
obsługi zainwestowanego kapitału własnego i obcego od dnia 1 stycznia 
2007 r. do roku, w którym wygasa najdłuższa umowa długoterminowa 
danego wytwórcy, obliczaną w sposób określony w ust. 3, 

R  –  wartość aktywów danego wytwórcy po zakończeniu okresu korygowa-
nia, obliczaną w sposób określony w ust. 5, 

P – wysokość dotacji i umorzeń związanych z majątkiem służącym do wy-
twarzania energii elektrycznej objętym umowami długoterminowymi. 

2.  Przy obliczaniu wartości „N”, o której mowa w ust. 1: 

1) wartość księgową netto rzeczowych środków trwałych i środków trwałych 
w budowie zaktualizowaną na koniec 2004 r. oblicza się dla wytwórców, 
u których:  

a)  dokonano przeszacowania majątku – jako sumę zaktualizowanej war-
tości księgowej netto rzeczowych środków trwałych w roku, w którym 
dokonano przeszacowania majątku i nakładów na środki trwałe, ponie-
sionych w okresie od dnia przeszacowania tego majątku i nakładów na 
środki trwałe do dnia 31 grudnia 2004 r., pomniejszonych o sumę odpi-
sów amortyzacyjnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycz-
nej,  

b) nie dokonano przeszacowania majątku – jako sumę zaktualizowanej 
wartości nakładów na środki trwałe, pomniejszoną o sumę odpisów 
amortyzacyjnych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej; 

2) wartości nakładów na środki trwałe poniesione do dnia 31 grudnia 2004 r., 
pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych związanych z wytwarza-
niem energii elektrycznej, aktualizuje się skorygowanym skumulowanym 
wskaźnikiem zmian cen nakładów inwestycyjnych, obliczonym jako iloczyn 
wskaźników zmian tych cen w poszczególnych latach, pomniejszonych o 3 
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punkty procentowe, przy czym, jeżeli wskaźnik ten za dany rok wynosi 
mniej niż 3 punkty procentowe, przyjmuje się wskaźnik równy jeden; aktu-
alizacji tej dokonuje się za okres od dnia przeszacowania majątku 
w przypadku, o którym mowa w  pkt 1 lit. a, albo od dnia poniesienia wy-
datków w przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, do dnia 31 grudnia 
2004 r.; 

3) w obliczeniach zaktualizowanej wartości księgowej netto rzeczowych środ-
ków trwałych uwzględnia się wartość planowanych nakładów inwestycyj-
nych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., jeżeli 
koszty związane z dokończeniem rozpoczętej inwestycji będą niższe od 
kosztów powstałych w wyniku zaniechania jej kontynuowania – w przy-
padku wytwórcy, który do dnia wejścia w życie ustawy nie oddał do użytku 
jednostki wytwórczej objętej umową długoterminową. 

3.  Sumę, oznaczoną symbolem „SD”, o której mowa w ust. 1, oblicza się według 
wzoru:  

 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 

j    – kolejne lata począwszy od roku 2007 do ostatniego roku okresu 
korygowania, 

Wdkj   – wartość wyniku finansowego netto z działalności operacyjnej wy-
twórcy, skorygowanego o amortyzację, dostępnego do obsługi za-
inwestowanego kapitału własnego i obcego dla roku kalendarzo-
wego „j”, przy czym wartość wyniku finansowego netto dla roku, 
w którym wygasa najdłuższa umowa długoterminowa danego wy-
twórcy, jest pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni obowią-
zywania tej umowy w tym roku, obliczaną w sposób określony w 
ust. 4, 

r    –  stopę dyskonta równą wielkości średnioważonego kosztu kapita-
łu,  

t    – liczbę lat między rokiem 2007 a rokiem „j”. 

4. Wartość wyniku finansowego, oznaczonego symbolem „Wdkj”, o którym mowa 
w ust. 3, oblicza się według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Dj  – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, rezerw mocy i usług 
systemowych na rynku konkurencyjnym, 

Kj  – koszty działalności operacyjnej związanej ze sprzedażą energii 
elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych, 

Tj   – obowiązującą w danym roku stawkę podatku dochodowego od 
osób prawnych; w przypadku gdy różnica przychodów ze sprze-
daży energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na 
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rynku konkurencyjnym i kosztów działalności operacyjnej zwią-
zanej ze sprzedażą energii elektrycznej, rezerw mocy i usług sys-
temowych, pomniejszoną o koszty finansowe wynikające z zo-
bowiązań związanych z umowami długoterminowymi oraz koszty 
finansowe konieczne do poniesienia ze względu na utrzymanie 
płynności finansowej jest ujemna, to należy przyjąć stawkę po-
datku dochodowego od osób prawnych równą zero, 

Aj  – amortyzację w odniesieniu do rzeczowych środków trwałych 
związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, o których mo-
wa w symbolu „N”, obliczaną zgodnie z przepisami ustawy, o 
której mowa w art. 20 ust. 2, dla roku kalendarzowego „j”, przy 
czym wartość amortyzacji dla roku, w którym wygasa najdłuższa 
umowa długoterminowa danego wytwórcy pomniejsza się pro-
porcjonalnie do ilości dni obowiązywania tej umowy w tym roku. 

5. Wartość aktywów, oznaczoną symbolem „R”, o której mowa w ust. 1, oblicza się 
według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Nk – wartość księgową netto rzeczowych środków trwałych i środków 
trwałych w budowie na koniec 2004 r. pomniejszoną o odpisy 
amortyzacyjne z lat 2005-2006, 

j  – kolejne lata począwszy od roku 2007 do ostatniego roku okresu 
korygowania, 

Aj   –  amortyzację, o której mowa w ust. 4, 

r  –  stopę dyskonta równą wielkości średnioważonego kosztu kapita-
łu, 

t1   – liczbę lat między rokiem 2007 a ostatnim rokiem okresu korygo-
wania. 

 

Art. 28. 

1. Wytwórca będący stroną umowy rozwiązującej przekazuje Prezesowi URE, w 
terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, dane niezbędne do 
obliczenia korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46, 
dotyczące: 

1) wartości wyniku finansowego, oznaczonego symbolem „Wdkj”, o którym 
mowa w art. 27 ust. 3, 

2) wielkości sprzedaży energii elektrycznej oraz wysokości cen za tę energię, 

3) wytwarzania energii elektrycznej oraz kosztów jej wytwarzania, 

4) wysokości kosztów nieodebranego paliwa gazowego, o których mowa w art. 
44 ust. 1 

 –  za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym dane są przekazywane. 
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2. Jeżeli wytwórca będący stroną umowy rozwiązującej wchodzi w skład grupy ka-
pitałowej, do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane 
także, wchodzące w skład tej grupy, inne podmioty wykonujące działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wytwór-
czych wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy.  

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do wytwórcy, który zrezygnował z otrzyma-
nia środków na pokrycie kosztów osieroconych. 

4. Prezes URE, do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, informuje wy-
twórców i inne podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej o szczegóło-
wym zakresie i sposobie przekazania danych, o których mowa w ust. 1.  

5. Wytwórcy i inne podmioty, o których mowa w ust. 2, są obowiązane przekazać 
Prezesowi URE, na jego żądanie, informacje i dane niezbędne do dokonania ob-
liczeń korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ust. 
1, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych. 

 

Art. 29. 

1. Prezes URE opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospo-
darki, corocznie do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie z wykonania zadań wynika-
jących z ustawy. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje do-
tyczące:  

1) kalkulacji kosztów osieroconych za rok poprzedni; 

2) zmiany sytuacji na rynku energii elektrycznej, z uwzględnieniem cech rynku 
energii, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie informacji, o których mo-
wa w ust. 1 oraz w art. 57, opracowuje i przedstawia Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem UOKiK”, corocznie do 
dnia 31 maja, raport z realizacji ustawy. 

4. Prezes UOKiK przekazuje Komisji Europejskiej, corocznie do dnia 30 czerwca, 
raport o którym mowa w ust. 3. 

 

Art. 30. 

1. Prezes URE, do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego "i", w drodze 
decyzji administracyjnej, ustala wysokość korekty rocznej kosztów osiero-
conych, oznaczoną symbolem „ΔKO(i-1)” dla roku poprzedzającego dany rok 
kalendarzowy, dla wytwórcy, który w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
24 ust. 3, wskazał ten sposób dokonywania korekty, według wzoru: 

 

 

 

Art. 30 wchodzi w 
życie z dn. 01.01.2008 
r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 
130, poz. 905). 
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 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KOZ3(i-1) – kwotę kosztów osieroconych dla danego wytwórcy określoną 
w załączniku nr 3 do ustawy, dla roku poprzedzającego 
dany rok kalendarzowy „i”, 

i – rok, w którym jest obliczana korekta roczna kosztów     
osieroconych, 

j – kolejne lata między rokiem 2007 a rokiem poprzedzającym 
dany rok kalendarzowy „i”, 

sj – stopę aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, 

ΔWdk(i-1) – różnicę między rzeczywistą wartością wyniku finansowego 
netto z działalności operacyjnej, skorygowanego o amorty-
zację, dostępnego do obsługi zainwestowanego kapitału wła-
snego i obcego dla roku poprzedzającego dany rok kalenda-
rzowy „i”, w którym jest obliczana korekta roczna kosztów 
osieroconych, a prognozowaną wartością tego wyniku dla 
roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy „i”, w którym 
jest obliczana ta  korekta, określoną w załączniku nr 5 do 
ustawy, 

KOZW(i-1) – wypłaconą wytwórcy kwotę zaliczek na poczet kosztów 
osieroconych w roku poprzedzającym dany rok kalendarzo-
wy „i”, 

r1 – stopę dyskonta, określoną w załączniku nr 6 do ustawy.  

2. Prezes URE do dnia 31 lipca każdego roku ustala, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych, oznaczoną 
symbolem „ΔKO(i-1)”, dla roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, dla 
wytwórcy, który w oświadczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 3, wskazał 
ten sposób dokonywania korekty, według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ws – wskaźnik wcześniejszej spłaty zadłużenia, równy: 

 – 1,2 dla wytwórcy, który do wniosku, o którym mowa w art. 
24 ust. 1, dołączył zobowiązanie o przeznaczeniu co najmniej 
20% kwoty wynikającej z raty spłaty zadłużenia i odsetek, o któ-
rych mowa w symbolach Rk(i-1) i Ok(i-1) w roku którego dotyczy 
wniosek, na przedterminową spłatę zadłużenia wynikającego z 
umów kredytowych i  umów pożyczek:  

a) na finansowanie nakładów na rzeczowe środki trwałe i 
środki trwałe w budowie, oznaczone symbolem N, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 1,  zawartych przed dniem 1 ma-
ja 2004 r., a dla wytwórców, którzy do dnia wejścia w ży-
cie ustawy nie oddali jednostki wytwórczej do użytku, 
zawartych do dnia 1 stycznia 2007 r., 

b) na refinansowanie zobowiązań, o których mowa w lit. a, 

  – 1 dla pozostałych wytwórców, 
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Rk(i-1) –  ratę spłaty zadłużenia spłaconego w roku „i-1”, wynikają-
cego z umów kredytowych, umów pożyczek, umowy o emisję ob-
ligacji i papierów dłużnych -  zawartych przed dniem 1 maja 
2004 r. - a dla wytwórców, którzy do dnia wejścia w życie ustawy 
nie oddali jednostki wytwórczej do użytku, zawartych do dnia 1 
stycznia 2007 r. - na finansowanie nakładów na rzeczowe środki 
trwałe i środki trwałe w budowie, oznaczone symbolem N, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 1, 

Ok(i-1) – kwotę odsetek zapłaconych w roku „i-1”, wynikających z 
umów kredytowych, umów pożyczek, umowy o emisję obligacji i 
papierów dłużnych -  zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. - a 
dla wytwórców, którzy do dnia wejścia w życie ustawy nie oddali 
jednostki wytwórczej do użytku, zawartych do dnia 1 stycznia 
2007 r. - na finansowanie nakładów na rzeczowe środki trwałe i 
środki trwałe w budowie, oznaczone symbolem N, o którym mo-
wa w art. 27 ust. 1, 

Wdk(i-1) – wartość wyniku finansowego na działalności operacyjnej 
wytwórcy, skorygowanego o amortyzację, o którym mowa w art. 
27 ust. 3, w roku „i-1”, 

KOZW(i-1) – kwotę zaliczek, o których mowa w ust. 1, 

 i – rok, w którym jest obliczana korekta roczna kosztów osieroco-
nych. 

3. W przypadku refinansowania przez wytwórców zobowiązań wynikających z 
umów kredytu, pożyczki lub zobowiązań z tytułu emisji papierów warto-
ściowych, zaciągniętych przed dniem 1 maja 2004 r. na finansowanie nakła-
dów na rzeczowe środki trwałe i środki trwałe w budowie, oznaczone sym-
bolem N, o którym mowa w art. 27 ust. 1, koszty ponoszone przez wytwór-
ców wynikające z refinansowania, są uwzględniane w symbolach Rk(i-1), Ok(i-

1), o których mowa w ust. 2, do wysokości nie wyższej niż wynikającej z 
kwot określonych w załączniku nr 4 do ustawy dla danego wytwórcy w da-
nym roku. 

4. Przepisy ust. 3 stosuje się do zobowiązań, o których mowa w ust. 3, zacią-
gniętych przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez wytwórców, którzy przed 
dniem wejścia w życie ustawy nie oddali jednostki wytwórczej do użytku.  

5. Wytwórca, który nie dokona przedterminowej spłaty zasłużenia, o którym 
mowa w ust. 2, jest obowiązany zwrócić kwotę równą 0,2 kwoty wynikającej 
z raty spłaty zadłużenia i odsetek, o których mowa w symbolach Rk(i-1) i Ok(i-

1) w terminie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, wraz z odsetkami, o 
których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2. 

6. Prezes URE niezwłocznie pisemnie informuje Zarządcę Rozliczeń S.A. o wy-
sokości korekty, o której mowa w ust. 1 lub 2. 

7. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio, w przypadku odwołania od decyzji, 
o której mowa w ust. 1 lub 2. 
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Art. 31. 

1.  Prezes URE, do dnia 31 sierpnia roku „i” następującego po zakończeniu okresu 
korygowania, w drodze decyzji administracyjnej, ustala dla wytwórcy wysokość 
korekty końcowej kosztów osieroconych, oznaczonej symbolem „KK(i-1)”, we-
dług wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KOn  – należną kwotę kosztów osieroconych obliczaną w sposób określony 
w ust. 2, 

j    – kolejne lata kalendarzowe między rokiem 2007 a ostatnim rokiem 
okresu korygowania, 

KOwj  – sumę rat zaliczek wypłaconych wytwórcy w danym roku „j” i kwoty 
korekty rocznej wypłaconej albo zwróconej przez wytwórcę Zarządcy 
Rozliczeń S.A. w danym roku „j”, 

sj    –  stopę aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

2.  Należną kwotę kosztów osieroconych, oznaczoną symbolem „KOn”, o której 
mowa w ust.1, oblicza się według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Nw    – zaktualizowaną wartość księgową netto rzeczowych środków trwałych i 
środków trwałych w budowie oznaczoną symbolem „N”, o której mowa 
w art. 27, skorygowaną o różnicę między planowaną wartością nakła-
dów inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem 1 maja 2004 r. i 
 kontynuowanych zgodnie z umową długoterminową po tym dniu do 
dnia 31 grudnia 2007 r., a rzeczywiście poniesioną wartością tych na-
kładów, 

u        – rok, w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie umów długoter-
minowych na mocy umów rozwiązujących, 

n        –  kolejne lata między rokiem 2007 a rokiem „u”, 

An        –  amortyzację w odniesieniu do rzeczowych środków trwałych związa-
nych z wytwarzaniem energii elektrycznej, o których mowa w symbolu 
„N”, o której mowa w art. 27 ust. 4, dla danego roku „n”, 

tn0 – liczbę dni w roku „n”, 

tn1 – liczbę dni w danym roku „n”, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia w 
którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie umów długotermino-
wych na mocy umów rozwiązujących, 
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Wdkwj –  rzeczywistą wartość wyniku finansowego netto na działalności ope-
racyjnej, skorygowanego o amortyzację, dostępnego do obsługi zainwe-
stowanego kapitału własnego i obcego w okresie korygowania, obli-
czoną w sposób określony w art. 27 ust. 4, 

r1 – stopę dyskonta określoną w załączniku nr 6 do ustawy, 

R – wartość aktywów danego wytwórcy po zakończeniu okresu korygo-
wania, obliczaną w sposób określony w art. 27 ust. 5, 

P – wielkość, o której mowa w art. 27 ust. 1, 

j – kolejne lata kalendarzowe między rokiem 2007, a ostatnim rokiem 
okresu korygowania, 

Mj – kwotę zmniejszenia lub zwiększenia wysokości korekty rocznej kosz-
tów osieroconych, o której mowa w art. 37 ust. 3, 

sj – stopę aktualizacji, o której mowa w art. 18 ust. 2. 

3. Przepisy art. 30 ust. 6 stosuje się do wysokości korekty, o  której mowa w ust. 1. 

4. Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio, w przypadku  odwołania od decyzji, o 
której mowa w ust. 1. 

 

Art. 32. 

1. W przypadku gdy wytwórca, który zawarł umowę rozwiązującą, wchodzi w 
skład grupy kapitałowej w kalkulacji kosztów osieroconych uwzględnia się 
wielkości oznaczone symbolami ”N”, „SD”, „R” i „P”, o których mowa w art. 27 
ust. 1, w odniesieniu do każdego wytwórcy oraz podmiotu wchodzącego w skład 
grupy kapitałowej i wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w jednost-
kach wytwórczych wymienionych w załączniku nr 7 do ustawy. 

2. Wysokość korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, korygu-
je się w przypadku, gdy: 

1) wynik prognozowany i rzeczywisty był dodatni - o dodatnią różnicę pomię-
dzy wynikiem rzeczywistym a prognozowanym ΔWdk(i-1), o którym mowa w 
art. 30 ust. 1, podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej i wykonu-
jącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  wynik prognozowany był ujemny a wynik rzeczywisty dodatni - o rzeczy-
wisty wynik finansowy na działalności operacyjnej podmiotu wchodzącego 
w skład grupy kapitałowej i wykonującego działalność gospodarczą w za-
kresie wytwarzania energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

3. W przypadku gdy korekty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, 
dla wytwórców wchodzących w skład grupy kapitałowej są dodatnie, wartości 
wynikające z ust 2, pomniejszają wysokość korekty, o której mowa w art. 30 ust. 
1 i 2, proporcjonalnie do udziału kwoty maksymalnej kosztów osieroconych 
ustalonej dla danego wytwórcy w sumie kwot maksymalnych tych kosztów 
wszystkich wytwórców wchodzących w skład tej grupy. 
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Art. 33. 

1. Obliczając korekty, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, 
uwzględnia się tylko jednostki wytwórcze wymienione w załączniku nr 7 do 
ustawy do czasu, gdy wartość nakładów inwestycyjnych na daną jednostkę wy-
twórczą, poniesionych od dnia 1 stycznia 2005 r. nie przekroczy:  

1) 100% wartości księgowej netto tej jednostki wytwórczej na dzień 1 
stycznia 2005 r. dla jednostek wytwórczych należących do wytwórcy; 

2) 50% wartości księgowej netto dla jednostek nie należących do wytwór-
ców. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do jednostek wytwórczych oddanych do użytku 
po dniu 1 stycznia 2005 r. 

3. W przypadku gdy korekta, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2 lub w art. 31 ust. 1, 
jest dokonywana za okres obejmujący niepełny rok kalendarzowy, do jej obli-
czania przyjmuje się ułamkową część wielkości określonych dla danego roku w 
załącznikach nr 3 i 5 do ustawy, równą stosunkowi liczby dni, za które jest obli-
czana ta korekta w danym roku i liczby dni w tym roku. 

 

Art. 34. 

1. W przypadku gdy wartość korekty, ustalona w decyzji, o której mowa w: 

1) art. 30 ust. 1 i 2, jest:  

a) dodatnia – Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wytwórcy kwotę korekty 
rocznej kosztów osieroconych, 

b) ujemna – wytwórca zwraca Zarządcy Rozliczeń S.A., na rachunek opła-
ty przejściowej, kwotę korekty rocznej kosztów osieroconych  

– w terminie do dnia 30 września każdego roku;  

2) art. 31 ust. 1, jest:  

a) dodatnia – Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca wytwórcy kwotę korekty 
końcowej kosztów osieroconych, 

b) ujemna – wytwórca zwraca Zarządcy Rozliczeń S.A., na rachunek opła-
ty przejściowej, kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych  

– w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po zakończeniu okre-
su korygowania. 

2. Suma zwracanych przez wytwórcę kwot korekt rocznych oraz końcowych kosz-
tów osieroconych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, nie może 
przekroczyć sumy środków finansowych wypłaconych temu wytwórcy na po-
krycie jego kosztów osieroconych. 

 

Art. 35. 

1.  Jeżeli wypłacone wytwórcy, stosownie do art. 26 ust. 2, kwoty zaliczki za dany 
rok „i” przewyższają należną za dany rok „i” kwotę kosztów osieroconych, to 
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wytwórca zwraca Zarządcy Rozliczeń S.A. kwotę równą różnicy między kwotą 
wypłaconej za dany rok „i” zaliczki, a należną za dany rok „i” kwotą kosztów 
osieroconych, obliczoną jako kwota korekty rocznej kosztów osieroconych po-
większona o wypłacone kwoty zaliczki za rok, za który jest dokonywana korek-
ta, powiększoną o odsetki, zgodnie z ust. 2.  

2. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w ust. 1, wynosi: 

1) mniej niż 35% kwoty wypłaconej za dany rok  zaliczki - odsetek nie nalicza 
się; 

2) nie mniej niż 35% i nie więcej niż 60% kwoty wypłaconej za dany rok  za-
liczki – Prezes URE nalicza odsetki w wysokości równej stopie aktualizacji 
sj, o której mowa w art. 18 ust. 2, powiększonej o 2 punkty procentowe; 

3) więcej niż 60% kwoty wypłaconej za dany rok zaliczki – Prezes URE nali-
cza odsetki w wysokości równej stopie aktualizacji sj, o której mowa w art. 
18 ust. 2, powiększonej o 4 punkty procentowe. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nalicza się od dnia, w którym wy-
twórca otrzymał pierwszą ratę zaliczki na dany rok. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, ustala wysokość środków wraz z odsetkami, jakie jest obowiązany 
zwrócić wytwórca.  

5. Wytwórca dokonuje zwrotu środków w wysokości określonej w decyzji, o której 
mowa w ust. 4, na rachunek opłaty przejściowej, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania tej decyzji. 

6. Przepisy  art. 25 stosuje się odpowiednio, w przypadku odwołania od decyzji, o 
której mowa w ust. 4. 

 

Art. 36. 

1. Wytwórca będący stroną umowy rozwiązującej, któremu w okresie korygowania 
wygasła koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania energii elektrycznej i nie wystąpił o przedłużenie jej ważności w trybie 
określonym w art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
albo wytwórcy temu cofnięto koncesję na wykonywanie tej działalności: 

1) nie otrzymuje środków na pokrycie kosztów osieroconych; 

2) w przypadku otrzymywania środków, o których mowa w  art. 22 ust. 1, jest 
obowiązany niezwłocznie zwrócić te środki na rachunek opłaty przejściowej 
pomniejszając je o wysokość środków zwróconych do Zarządcy Rozliczeń 
S.A. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes URE, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, ustala wysokość środków, jakie jest obowiązany zwrócić wy-
twórca. 

3. Prezes URE niezwłocznie: 

1) powiadamia Zarządcę Rozliczeń S.A. o wygaśnięciu koncesji na wykony-
wanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycz-
nej, jeżeli wytwórca nie wystąpił o wydanie nowej koncesji, albo 
o cofnięciu wytwórcy koncesji w tym zakresie; 
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2)  przekazuje wytwórcy decyzję, o której mowa w ust. 2. 

4. Wytwórca zwraca środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek opłaty 
przejściowej, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 2. 

 

Art. 37. 

1. W przypadku gdy:  

1) wielkość sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórcę będącego stroną 
umowy rozwiązującej w danym roku kalendarzowym jest mniejsza o ponad 
20% od wielkości sprzedaży tej energii w roku poprzednim lub 

2) koszty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej poniesione przez wy-
twórcę będącego stroną umowy rozwiązującej w danym roku kalendarzo-
wym są wyższe o ponad 20% od średnich kosztów innych przedsiębiorstw 
energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwa-
rzania energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o zbli-
żonych parametrach technicznych wytwarzania tej energii, w tym samym 
roku kalendarzowym, lub 

3) średnia cena sprzedawanej energii elektrycznej przez wytwórcę w danym 
roku kalendarzowym jest niższa o ponad 5% od średniej ceny rynkowej li-
czonej dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność go-
spodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o zbliżonych parametrach technicznych wytwarzania 
energii, w tym samym roku kalendarzowym 

– Prezes URE występuje do tego wytwórcy o przedstawienie pisemnych wyja-
śnień w tym zakresie. 

2. Wyjaśnienia, o których mowa ust. 1, wytwórca przekazuje Prezesowi URE w 
ciągu 14 dni, od dnia otrzymania wystąpienia Prezesa URE. 

3. Jeżeli Prezes URE na podstawie pisemnych wyjaśnień przedstawionych przez 
wytwórcę stwierdzi, że różnica, o której mowa w ust. 1, nie była spowodowana 
okolicznościami, za które wytwórca nie ponosi odpowiedzialności, niezwłocznie 
zawiadamia o tym pisemnie wytwórcę, a w najbliższej korekcie, o której mowa 
w art. 30 ust. 1, jeżeli jej wartość jest: 

1) dodatnia – pomniejsza należną kwotę tej korekty, albo  

2) ujemna lub równa zeru – powiększa należną kwotę tej korekty 

– o kwotę do 25% kwoty kosztów osieroconych określonych w załączniku nr 3 
do ustawy dla roku, którego dotyczyły różnice, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając stopień zaniżenia wartości wyniku finansowego netto z dzia-
łalności operacyjnej, o którym mowa w art. 27 ust. 3, oraz rodzaj i wielkość 
ujemnych następstw dla tego wytwórcy. 

 

Art. 38. 

1. W przypadku gdy wytwórca będący stroną umowy rozwiązującej nie zwróci Za-
rządcy Rozliczeń S.A. kwot, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 
lit. b, w art. 35 ust. 4, w art. 36 ust. 2 oraz w art. 37 ust. 3 pkt 2, decyzja admini-
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stracyjna Prezesa URE podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej prowa-
dzonej na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego, po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności. 

2. Z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności występuje Zarządca Rozliczeń 
S.A. 

 

Art. 39. 

1. Wytwórca, który do dnia wejścia w życie ustawy nie oddał do użytku jednostki 
wytwórczej objętej umową długoterminową, składa Prezesowi URE, w terminie 
90 dni od dnia określonego dla tej jednostki w załączniku nr 1 do ustawy, wnio-
sek o stwierdzenie spełnienia przez jednostkę warunków technicznych określo-
nych w umowie rozwiązującej, której wytwórca jest stroną. 

2. W przypadku niespełnienia przez jednostkę wytwórczą warunków technicznych 
określonych w umowie rozwiązującej z powodu działania siły wyższej, termin, o 
którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym po ustaniu przeszko-
dy spełnienie tych warunków stało się możliwe.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie: 

1) wytwórcy – jego firmę, siedzibę i adres; 

2) jednostki wytwórczej objętej umową długoterminową. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć określone w umowie 
rozwiązującej dokumenty potwierdzające spełnienie przez tę jednostkę warun-
ków technicznych. 

5. Na żądanie Prezesa URE, wytwórca, który złożył wniosek, o którym mowa w 
ust. 1, przedstawia, w wyznaczonym terminie, dodatkowe informacje oraz do-
kumenty mające znaczenie dla stwierdzenia spełnienia przez jednostkę wytwór-
czą warunków technicznych określonych w umowie rozwiązującej. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, należy przedstawić w oryginałach lub 
kopiach poświadczonych przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego. 

7. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, są sporządzone w języku obcym, 
należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie 
ich na język polski albo tłumaczenie tej części dokumentu, która stanowi dowód 
w sprawie. 

 

Art. 40. 

1.  Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej: 

1) stwierdza spełnienie przez jednostkę wytwórczą warunków technicznych 
określonych w umowie rozwiązującej albo 

2) odmawia stwierdzenia spełnienia przez jednostkę wytwórczą warunków 
technicznych określonych w umowie rozwiązującej. 

2.  Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio, w przypadku odwołania od decyzji, o 
których mowa w ust. 1. 
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Art. 41. 

1.  Wytwórca, o którym mowa w art. 39 ust. 1, otrzymuje środki na pokrycie kosz-
tów osieroconych, o których mowa w art. 22, na zasadach określonych w usta-
wie, jeżeli decyzja, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, stała się ostateczna albo 
wyrok zmieniający decyzję, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, przez stwier-
dzenie spełnienia przez jednostkę warunków technicznych, stał się prawomocny. 

2. Zarządca Rozliczeń S.A. przekazuje wytwórcy, o którym mowa w art. 39 ust. 1, 
pierwszą ratę zaliczki, w terminie 14 dni od dnia, w  którym decyzja, o której 
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, stała się ostateczna albo wyrok zmieniający decyzję, 
o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, przez stwierdzenie spełnienia przez jed-
nostkę warunków technicznych, stał się prawomocny.  

3. Pierwszą ratę zaliczki wypłaca się w wysokości równej sumie rat przewidzia-
nych do wypłaty za pełne kwartały od dnia następującego po dniu określonym 
w załączniku nr 1 do ustawy, do dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 
40 ust. 1 pkt 1, stała się ostateczna albo wyrok zmieniający decyzję, o której 
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, przez stwierdzenie spełnienia przez jednostkę wy-
twórczą warunków technicznych, stał się prawomocny.  

 

Art. 42. 

1. Środki otrzymane przez wytwórcę od Zarządcy Rozliczeń S.A. na pokrycie kosz-
tów osieroconych uznaje się za zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, 
nabyciem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych związanych z wytwarzaniem energii elek-
trycznej, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a-
16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
– w kwocie nieprzekraczającej sumy wartości początkowej tych środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonej o odpisy amorty-
zacyjne dokonane zgodnie z art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych, ustalanej na dzień otrzymania poszcze-
gólnych zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych oraz kwot korekty rocznej i 
końcowej zgodnie z art. 34 ust. 1.  

2. Otrzymanie środków, o których mowa w ust. 1, nie ma wpływu na wysokość od-
pisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych dokonanych, zgodnie z art. 16a–16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych, do dnia otrzymania poszczególnych 
zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych. Odpisów z tytułu zużycia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1, 
nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów od tej części ich wartości, która 
odpowiada kwocie otrzymanych przez wytwórcę środków na pokrycie kosztów 
osieroconych od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania poszczegól-
nych kwot zaliczek oraz kwot korekty rocznej i końcowej zgodnie z art. 34 ust. 
1.  

3. Kwotę zwrotu wydatków w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się proporcjonalnie do ich war-
tości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów 
podatkowych na dzień otrzymania zaliczek oraz kwot korekty rocznej i końco-
wej zgodnie z art. 34 ust. 1.  
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4. Zwrot środków wraz z odsetkami dokonany przez wytwórców na rzecz Zarządcy 
Rozliczeń S.A. stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwrot tych 
środków nie stanowi podstawy do dokonania korekty albo zmiany wysokości 
odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, o których mowa w art. 1.  

5. Środki, o których mowa w ust. 1, nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat 
o podobnym charakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.6)). 

6. Środków, o których mowa w ust. 1, nie uznaje się za dochody zwolnione lub 
niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w rozumieniu art. 15 
ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

 

Art. 43. 

Roszczenia do Zarządcy Rozliczeń S.A. o przekazanie środków na pokrycie kosztów 
osieroconych, w tym wynikających z korekt tych kosztów, oraz roszczenia do wy-
twórców o zwrot środków przekazanych im na pokrycie kosztów osieroconych, o 
których  mowa w art. 22, przedawniają się z upływem lat trzech. 

  

Rozdział 6 

Zasady pokrywania i korygowania kosztów powstałych w jednostkach  
opalanych gazem ziemnym 

 

Art. 44. 

Dla wytwórców wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy będących stroną umowy 
rozwiązującej, którzy zawarli długoterminowe umowy na dostawę gazu ziemnego 
przed dniem 1 maja 2004 r. ustala się, w związku z obowiązkiem odbioru gazu 
ziemnego na poziomie wynikającym z zakontraktowanej ilości tego paliwa, kwoty, 
oznaczone symbolem "KOgaz", na pokrycie kosztów zużycia odebranego gazu ziem-
nego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, obliczane według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

A    – ilość energii elektrycznej (w megawatogodzinach) możliwej do wy-
tworzenia przez wytwórcę wymienionego w załączniku nr 8 do 
ustawy z gazu ziemnego nabytego w ramach obowiązku zapłaty za 
określoną ilość gazu ziemnego, niezależnie od ilości pobranego ga-
zu, 

Jkg   –  średnioroczny koszt gazu ziemnego nabytego w ramach obowiązku 
zapłaty za określoną jego ilość, niezależnie od ilości pobranego gazu 
na podstawie umowy zawartej przed dniem 1 maja 2004 r., dla dane-

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, 

Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029.  
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go wytwórcy obliczony z uwzględnieniem poniesionych kosztów je-
go dostarczania, wyrażony w złotych na MWh, 

Jkw   –  średnioroczny koszt węgla zużywanego na wytworzenie energii elek-
trycznej  w  jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych 
opalanych węglem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obliczony z 
uwzględnieniem kosztów jego transportu, wyrażony w złotych na 
MWh, 

 Wg – współczynnik korygujący, którego wartość wynosi: 

– 1 dla wytwórców nabywających gaz ziemny pochodzący ze złóż krajo-
wych, 

–  dla pozostałych wytwórców, gdzie: 

Jkgk – średnioroczny koszt gazu ziemnego dla wytwórców nabywają-
cych gaz ziemny pochodzący ze złóż krajowych w danym roku 
obliczony z uwzględnieniem poniesionych kosztów jego dostar-
czania, wyrażony w złotych na MWh, 

Jkgs – średnioroczny koszt gazu ziemnego dla pozostałych wytwórców 
w danym roku obliczony z uwzględnieniem poniesionych kosz-
tów jego dostarczania, wyrażony w złotych na MWh. 

 

Art. 45. 

1. Wytwórca wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy, będący stroną umowy 
rozwiązującej składa do Prezesa URE wniosek o wypłatę zaliczki na poczet 
kosztów, o których mowa w art. 44, na następny rok kalendarzowy, w ter-
minie do dnia 31 sierpnia każdego roku.  

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie wytwórcy – jego firmę, siedzibę i adres; 

2) wysokość wnioskowanej kwoty zaliczki; 

3) oznaczenie roku, którego wniosek dotyczy. 

3. Wysokość zaliczki wnioskowanej na dany rok nie może przekraczać kwoty 
określonej w załączniku nr 8 do ustawy dla danego wytwórcy na dany rok, 
zaktualizowanej stopą dyskonta określoną w załączniku nr 6 do ustawy. 

4. Przepisy art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do za-
liczek, o których mowa w ust. 1. 

5. Środki otrzymane przez wytwórcę na pokrycie kosztów, o których mowa w 
art. 44, nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charak-
terze w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. 

 

Art. 46. 

1. Prezes URE, do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego „i”, w drodze 
decyzji administracyjnej, ustala dla wytwórcy wymienionego w załączniku 
nr 8 do ustawy wysokość korekty rocznej kosztów, o których mowa w art. 

Art. 45 wchodzi w 
życie z dn. 01.01.2008 
r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 
130, poz. 905). 

Art. 46 wchodzi w 
życie z dn. 01.01.2008 
r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 
130, poz. 905). 



©Kancelaria Sejmu  s. 32/32 

2007-08-03 

44, oznaczoną symbolem Δ KOgaz(i-1), dla roku poprzedzającego dany rok ka-
lendarzowy, według wzoru:  

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KOgaz(i-1)–   kwota kosztów, o których mowa w art. 44, dla roku „i-1”, ob-
liczana według wzoru: 

 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

Ai-1       – ilość energii elektrycznej wytworzoną przez danego wy-
twórcę w roku „i – 1”, wynikającą z ilości gazu zakupionego 
na podstawie umowy z dostawcą paliwa gazowego, obowiązu-
jącej w roku „i-1”, 

Jkg(i-1)  –  średnioroczny faktyczny koszt gazu na jedną megawatogodzinę 
produkcji w roku „i-1” poniesiony przez danego wytwórcę, 
obliczony z uwzględnieniem całości opłat poniesionych w roku 
„i-1” na rzecz dostawcy gazu oraz kosztów przesyłu gazu, 

Jkw(i-1)  –  średnioroczny jednostkowy koszt węgla zużywanego na wytwo-
rzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w roku 
„i-1” u wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dys-
ponowane opalane węglem, z uwzględnieniem kosztów trans-
portu węgla, 

Cg(i-1)  –   średnią cenę  energii elektrycznej wytworzonej przez danego 
wytwórcę w jednostkach opalanych gazem w roku „i-1”, 

Cw(i-1)  –   średnią cenę energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach 
centralnie dysponowanych opalanych węglem w roku „i-1”, 

 Wg – współczynnik korygujący, którego wartość wynosi: 

– 1 dla wytwórców nabywających gaz ziemny pochodzący ze złóż 
krajowych, 

– dla pozostałych wytwórców, gdzie: 

Jkgk(i-1) – średnioroczny koszt gazu ziemnego dla wytwórców naby-
wających gaz ziemny pochodzący ze złóż krajowych w ro-
ku "i-1" obliczony z uwzględnieniem poniesionych kosz-
tów jego dostarczania, wyrażony w złotych na MWh, 

Jkgs(i-1) – średnioroczny koszt gazu ziemnego dla pozostałych wy-
twórców w roku „i-1” obliczony z uwzględnieniem ponie-
sionych kosztów jego dostarczania, wyrażony w złotych 
na MWh, 

Kogazf(i-1) –  kwota zaliczki wypłaconej wytwórcy za rok „i-1” z tytułu po-
krycia kosztów, o których mowa w art. 44. 
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2. W obliczeniach korekt, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się kosztów 
wynikających ze zmian wprowadzonych do umowy długoterminowej na do-
stawę gazu, o której mowa w art. 44, po dniu wejścia w życie ustawy, skut-
kujących zwiększeniem ilości gazu ziemnego podlegającego obowiązkowi 
zapłaty za tę ilość gazu, niezależnie od ilości pobranego gazu. 

3. W przypadku gdy w danym roku średnia cena  energii elektrycznej wytwo-
rzonej przez danego wytwórcę w jednostkach opalanych gazem oznaczona 
symbolem  
Cg(i-1) jest mniejsza bądź równa średniej cenie energii elektrycznej wytwo-
rzonej w jednostkach centralnie dysponowanych opalanych węglem ozna-
czonej symbolem Cw(i-1) przyjmuje się we wzorze, o którym mowa w ust. 1, 
wartość tej różnicy równą zero.  

4. W przypadku gdy ilość energii elektrycznej wytworzonej przez danego wy-
twórcę w jednostkach opalanych gazem ziemnym w roku „i-1” była mniej-
sza od ilości energii elektrycznej możliwej do wytworzenia przez wytwórcę 
oznaczonej symbolem A, o którym mowa w art. 44, kwotę korekty powięk-
sza się o faktycznie poniesione koszty nieodebranego gazu zgodnie z umową 
długoterminową na dostawę gazu, o której mowa w art. 44, w roku „i-1”. 

5. W przypadku gdy w danym roku średnia cena jednej megawatogodziny 
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszona przez Prezesa 
URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne, jest wyższa niż koszty wytworzenia jednej mega-
watogodziny przez danego wytwórcę wymienionego w załączniku nr 8 do 
ustawy, nie wypłaca się kwot na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 
44. W takim przypadku wytwórca, który otrzymał zaliczki na podstawie 
art. 45, obowiązany jest do ich zwrotu w terminie określonym w art. 34 ust. 
1 pkt 1.  

6. Przepisy: 

1) art. 25 stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania od decyzji, o 
której mowa w ust. 1; 

2) art. 28, art. 30 ust. 6, art. 34, art. 35, art. 36 oraz art. 38 stosuje się od-
powiednio do korekt kosztów, o których mowa w ust. 1; 

3) art. 43 stosuje się odpowiednio do przedawnienia roszczeń wytwórcy do 
Zarządcy Rozliczeń S.A. o przekazanie środków na pokrycie kosztów 
powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnych. 

7. Prezes URE, w terminie do 15 lipca każdego roku oblicza i ogłasza w Biule-
tynie URE: 

1) średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze cen-
tralnie dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii 
elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnie-
niem kosztów jego transportu wyrażony w złotych na megawatogodzi-
nę; 

2) średnią cenę wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eks-
ploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem. 
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Rozdział 7 

Zasady funkcjonowania Zarządcy Rozliczeń S.A. 

 

Art. 47. 

1. Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna może używać skrótu „Zarządca Rozliczeń 
S.A.”.  

2. Siedzibą Zarządcy Rozliczeń S.A. jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

Art. 48. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do Zarządcy Rozliczeń S.A. stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.7)). 

 

Art. 49. 

1.  Przedmiotem działalności Zarządcy Rozliczeń S.A. jest: 

1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych oraz 
kosztów, o których mowa w art. 44 dla wytwórców, których umowy długo-
terminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej; 

2) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty 
przejściowej na zasadach określonych w ustawie; 

3) przekazywanie wytwórcy, o którym mowa w pkt 1, środków na pokrycie je-
go kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44; 

4) sporządzanie i przedstawianie pisemnych informacji i sprawozdań, o któ-
rych mowa w: 

a)  art. 18 ust. 8 – Prezesowi URE, 

b) art. 57 – ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;  

5) wykonywanie innych czynności określonych w ustawie. 

2. Zysk Zarządcy Rozliczeń S.A. przeznacza się wyłącznie na finansowanie dzia-
łalności określonej w ust. 1. 

 

Art. 50. 

1. Operator obejmuje wszystkie akcje Zarządcy Rozliczeń S.A. 

2. Akcje Zarządcy Rozliczeń S.A. mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pie-
niężnymi wniesionymi w całości przed jej zarejestrowaniem. 

3. Akcje Zarządcy Rozliczeń S.A. są akcjami imiennymi i nie podlegają zamianie 
na akcje na okaziciela. 

                                                 
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 

49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i  Nr 184, poz. 
1539 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.   
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4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku podwyższenia kapitału 
zakładowego Zarządcy Rozliczeń S.A. 

 

Art. 51. 

1. Akcje Zarządcy Rozliczeń S.A. nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjąt-
kiem nieodpłatnego ich przekazania na rzecz Skarbu Państwa. 

2. Akcje Zarządcy Rozliczeń S.A. nie podlegają zajęciu w trybie przepisów ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.8)) oraz przepisów ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.  

3. Na akcjach Zarządcy Rozliczeń S.A. nie można ustanawiać zabezpieczenia zo-
bowiązań podatkowych w trybie przepisów działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60, z 
późn. zm.9)).  

 

Art. 52. 

Kapitał zakładowy Zarządcy Rozliczeń S.A. nie może być obniżany. 

 

Art. 53. 

Zarządca Rozliczeń S.A. nie może emitować obligacji zamiennych albo obligacji z 
prawem pierwszeństwa. 

 

Art. 54. 

1. Środki zgromadzone przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na rachunku opłaty przej-
ściowej mogą być lokowane wyłącznie w: 

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez 
Skarb Państwa; 

2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, opiewających na 
świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Pań-
stwa; 

3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie   
polskiej. 

2. Termin wymagalności lokat, o których mowa w ust. 1, Zarządca Rozliczeń S.A. 
powinien dostosować do terminu wypłat kwot na pokrycie kosztów osieroco-
nych oraz kosztów, o których mowa w art. 44. 

                                                 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 104, 

poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 
589 i Nr 115, poz. 794.  

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818. 
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Art. 55. 

1. Rada nadzorcza Zarządcy Rozliczeń S.A. liczy siedmiu członków, powoływa-
nych i odwoływanych przez:  

1) Walne Zgromadzenie – jednego członka; 

2) ministra właściwego do spraw gospodarki – dwóch członków, w tym prze-
wodniczącego; 

3) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – jednego członka; 

4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych – jednego członka; 

5) Prezesa UOKiK – jednego członka; 

6) Prezesa URE – jednego członka. 

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obec-
ności co najmniej czterech członków rady. 

3. Rada nadzorcza uchwala regulamin określający tryb jej działania. 

 

Art. 56. 

1. Zarządca Rozliczeń S.A. nie może zostać połączony z inną spółką ani ulec po-
działowi bądź przekształceniu. 

2. Zarządca Rozliczeń S.A. może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zgroma-
dzenia, podjętą nie wcześniej niż po spełnieniu w całości świadczeń na rzecz 
wytwórców w postaci przekazania środków na pokrycie kosztów osieroconych 
oraz kosztów, o których mowa w art. 44, lub wygaśnięciu praw wytwórców do 
pokrycia kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w art. 21 ust. 1, ale nie wcześniej niż po 
spełnieniu w całości świadczeń na rzecz wytwórców w postaci przekazania 
środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w 
art. 44, lub wygaśnięciu praw wytwórców do pokrycia kosztów osieroconych 
oraz kosztów, o których mowa w art. 44, Walne Zgromadzenie podejmuje 
uchwałę o rozwiązaniu spółki Zarządca Rozliczeń S.A. 

4. Przepisu art. 459 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –  Kodeks spółek handlo-
wych nie stosuje się do Zarządcy Rozliczeń S.A., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

 

Art. 57. 

Zarządca Rozliczeń S.A. składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki co-
rocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdanie ze swojej działal-
ności, w tym informacje o wpływach z opłaty przejściowej i stanie środków na ra-
chunku opłaty przejściowej, kwotach wypłaconych wytwórcom na pokrycie kosztów 
osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44, kosztach działalności, bieżą-
cym i planowanym zadłużeniu spółki oraz przedstawia na żądanie ministra właści-
wego do spraw gospodarki, informacje z zakresu swojej działalności.  
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Rozdział 8 

Kary pieniężne 

 

Art. 58. 

1. Karze pieniężnej podlega wytwórca, który nie dopełnia obowiązku przekazywa-
nia danych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 5, a także przekazuje niepełne lub 
nierzetelne dane, o które wystąpił Prezes URE. 

2. Karę pieniężną wymierza Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, do 
wysokości 10% kwoty kosztów osieroconych, określonej w załączniku nr 2 do 
ustawy dla danego wytwórcy. 

3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych są przekazywane na rachunek opłaty przej-
ściowej. 

 

Rozdział 9 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 59. 

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, z późn. zm.10) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 9a dodaje się ust. 8e w brzmieniu:  

„8e. Do świadectw pochodzenia z kogeneracji uzyskanych przez wytwórców, o 
których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 
pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedtermino-
wym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii 
elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), nie stosuje się ust. 8d.”; 

2) w art. 31 w ust. 3 dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu: 

„5) stawkach opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 
9a ust. 8e; 

6) zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w usta-
wie wymienionej w art. 9a ust. 8e; 

7) średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze 
centralnie dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii 
elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem 
kosztów jego transportu wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o któ-
rym mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e; 

8) średniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksplo-
atujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której mo-
wa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.”; 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 

708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 
115, poz. 790.  
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3) w art. 45: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uisz-
czania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w 
art. 9a ust. 8e. 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty pobierania opłaty przejściowej, o 
której mowa w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do 
odbiorców, skutki wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w 
ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e.”. 

 

Rozdział 10 

Przepisy dostosowujące i końcowe 

  

Art. 60. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej z pierwszym dniem miesiąca na-
stępującego po upływie 210 dni od dnia wejścia w życie ustawy zaprzestają po-
bierania opłaty przesyłowej w części wynikającej ze składnika wyrównawczego 
stawki systemowej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

2. W terminie 210 dni od dnia wejścia w życie ustawy, przedsiębiorstwa energe-
tyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystry-
bucji energii elektrycznej dostosują taryfy, które będą stosowane od dnia, o któ-
rym mowa w ust. 1, do zasad określonych w ustawie. 

3. Prezes URE może zażądać, aby przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące dzia-
łalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, 
w określonym terminie, nie krótszym niż 21 dni, przedłożyły do zatwierdzenia 
taryfy kalkulowane bez uwzględnienia kosztów wymienionych w art. 45 ust. 1a 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które będą stosowane 
od dnia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 nie wyłączają obowiązku opracowywania taryf na zasadach i 
w trybie określonych w przepisach prawa energetycznego.  

 

Art. 61. 

Informacje, o których mowa w art. 16 pkt 1 i 2, operator i płatnik opłaty przejściowej 
przedstawią po raz pierwszy Prezesowi URE, w terminie 30 dni od dnia wejścia w 
życie ustawy. 
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Art. 62. 

1. Prezes URE uwzględnia w 2009 r., przy obliczaniu kwoty korekty, o której mo-
wa w art. 30 ust. 1 i 2, różnicę między prognozowaną wartością nakładów na 
środki trwałe, które ma ponieść wytwórca zgodnie z umową długoterminową w 
latach 2005-2007, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, a rzeczywi-
stą wartością faktycznie poniesionych przez wytwórcę nakładów na te środki 
trwałe, zgodnie z umową długoterminową, związanych z wytwarzaniem energii 
elektrycznej. 

2. Wytwórca będący stroną umowy rozwiązującej przekazuje Prezesowi URE, w 
terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., dane dotyczące rzeczywistej wartości na-
kładów na środki trwałe, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 63. 

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy operator zawiąże spółkę „Zarząd-
ca Rozliczeń S.A.”. 

 

Art. 64. 

Pierwsze przekazanie sprawozdania, o którym mowa w art. 29 ust. 1, nastąpi do dnia 
30 kwietnia 2009 r. 

 

Art. 65. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 24, 
art. 30, art. 45 i art. 46, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 
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Załączniki do ustawy  

z dnia 29 czerwca 2007 r. (poz. 905)  
 

Załącznik nr 1  
 

WYKAZ WYTWÓRCÓW – STRON UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH SPRZEDAŻY MOCY I 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH OBJĘTYCH TYMI UMOWAMI 

ORAZ PLANOWANE DATY SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 
Lp. Nazwa wytwórcy (firma) Umowa długoterminowa – data zawar-

cia i okres, na który została zawarta 
Jednostka wy-
twórcza 

Wskazanie, czy 
jednostki wytwór-
cze zostały oddane 
do użytku, 
a w przypadku 
jednostek wytwór-
czych nieoddanych 
– planowana data 
spełnienia warun-
ków technicznych 

1. Grupa Kapitałowa 

BOT – Górnictwo 
i Energetyka S.A. z siedzibą 
w Łodzi 

   

 

1.1. 

Przedsiębiorstwo 

Elektrownia Opole S.A. 
z siedzibą w Brzeziu 
k.Opola 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., 
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2012 r. 

Bloki nr 1-4 

 

Oddane do użytku 

 

 

1.2. 

Przedsiębiorstwo 

Elektrownia Turów S.A. 
z siedzibą w Bogatyni 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 26 sierpnia 1994 r., 
zawarta na okres do dnia 16 grudnia 
2016 r. 

Bloki nr 1-10 Oddano do użytku 
bloki nr 1-6 oraz 8-
10; 

blok nr 7 – do 
likwidacji 

2. Południowy Koncern Ener-
getyczny S.A. z siedzibą 
w Katowicach 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 12 kwietnia 1995 r., 
zawarta z Elektrownią Jaworzno III 
S.A. (obecnie Południowy Koncern 
Energetyczny S.A.), na okres do dnia 
31 grudnia 2008 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 30 września 1996 r., 
zawarta z Elektrownią Łaziska S.A. 
(obecnie Południowy Koncern Energe-
tyczny S.A.), na okres do dnia 31 grud-
nia 2011 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 18 grudnia 1996 r., 
zawarta z Elektrownią Siersza S.A. 
(obecnie Południowy Koncern Energe-

Bloki nr 1-6 

 

 

 

 

Bloki nr 9-12 

 

 

 
 
Bloki nr 6 i 7 

 

Oddane do użytku  

 

 

 

Oddane do użytku 

 

 
 
Oddane do użytku 
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tyczny S.A.), na okres do dnia 31 grud-
nia 2012 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 27 czerwca 1996 r., 
zawarta z Elektrownią Siersza S.A. 
(obecnie Południowy Koncern Energe-
tyczny S.A.), na okres do dnia 30 
kwietnia 2008 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 12 września 1996 r., 
zawarta z Elektrownią Jaworzno III 
S.A. (obecnie Południowy Koncern 
Energetyczny S.A.), na okres do dnia 
31 grudnia 2011 r. 

Umowa na dostawę  energii elektrycz-
nej z dnia 11 grudnia 1996  r., zawarta 
z EC Katowice S.A. (obecnie Połu-
dniowy Koncern Energetyczny S.A.), 
na okres do dnia 31 grudnia 2011 r. 

 

 

 
Bloki nr 3 i 6 

 

 

 

 
Bloki nr 1 i 2 
El. Jaworzno II 

 

 

Blok ciepłow-
niczy 

 
 
 
Oddane do użytku 

 

 

 

Oddane do użytku 

 

 

 

Oddany do użytku 

3. Elektrownia Kozienice S.A. 
z siedzibą w Świerżach 
Górnych 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 12 września 1997 r., 
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2014 r. 

Bloki nr 9 i 10 Oddane do użytku 

4. Zespół Elektrowni Dolna 
Odra S.A. z siedzibą 
w Nowym Czarnowie 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 27 czerwca 1996 r., 
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2010 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 15 czerwca 1998 r., 
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2009 r. 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 13 czerwca 1997 r., 
zawarta na okres do dnia 31 grudnia 
2009 r. 

Bloki nr 1 i 2 

 

Bloki nr 7 i 8 

 

 
Bloki nr 1 i 2  
Elektrownia 
Pomorzany 

Oddane do użytku 

 

 

Oddane do użytku 

 

 

Oddane do użytku 

5. Grupa kapitałowa 

ZE PAK S.A. z siedzibą 
w Koninie 

   

5.1. Przedsiębiorstwo 

Elektrownia Pątnów II Sp. 
z o.o. z siedzibą w Koninie 

Umowa na dostawę mocy i energii 
elektrycznej z dnia 19 grudnia 1996 r., 
zawarta na okres do dnia 30 marca 
2027 r. 

Blok 
w Elektrowni 
Pątnów II 

Do dnia 31 grudnia 
2007 r. 

6. Elektrociepłownia Kraków 
S.A. z siedzibą w Krakowie 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 6 maja 1998 r., zawarta na 
okres do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Bloki nr 1-4 Oddane do użytku 

7. Elektrociepłownia Rzeszów 
S.A. z siedzibą 
w Rzeszowie 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 28 sierpnia 1998 r., zawarta 
na okres do dnia 30 czerwca 2012 r. 

Blok gazowo-
parowy 

Oddany do użytku 
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8. Elektrociepłownia Nowa 
Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą 
w Nowej Sarzynie 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 28 kwietnia 1997 r., zawarta 
na okres do dnia 1 czerwca 2020 r. 

Blok parowo-
gazowy 

Oddany do użytku 

9. Elektrociepłownia Lublin-
Wrotków Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 15 lipca 1997 r., zawarta na 
okres do dnia 11 kwietnia 2010 r. 

Blok gazowo-
parowy 

Oddany do użytku 

10. Elektrociepłownia Chorzów 
ELCHO S.A. z siedzibą 
w Chorzowie 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 30 grudnia 1998 r., zawarta 
na okres do dnia 31 października 
2023 r. 

Bloki nr 1 i 2 Oddane do użytku 

11. Elektrociepłownia Zielona 
Góra S.A. z siedzibą 
w Zielonej Górze 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 24 lipca 1998 r., zawarta na 
okres do dnia 1 lipca 2024 r. 

Blok gazowo-
parowy 

Oddany do użytku 

12. Elektrociepłowia Gorzów 
S.A. z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Umowa na dostawę energii elektrycz-
nej z dnia 11 lipca 1996 r., zawarta na 
okres do dnia 15 lutego 2009 r. 

Blok gazowo-
parowy 

Oddany do użytku 
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Załącznik nr 2 

MAKSYMALNE WYSOKOŚCI KOSZTÓW OSIEROCONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH 
WYTWÓRCÓW  (W TYS. ZŁ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2007 R.) 

 
Lp. Nazwa wytwórcy Maksymalna 

wysokość 
kosztów 

osieroconych 

Maksymalna wysokość 
kosztów, o których mowa 

w art. 44 

1. Grupa Kapitałowa 

BOT Górnictwo i Energetyka S.A., w tym: 
4 536 851

 1.1. Elektrownia Opole S.A. 1 965 700

 1.2. Elektrownia Turów S.A. 2 571 151

2. Południowy Koncern Energetyczny S.A. 1 479 745

3. Elektrownia Kozienice S.A. 623 612

4. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 633 496

5. Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A.,  

w tym: 

1 377 880

 5.1. Przedsiębiorstwo Elektrownia Pątnów II   
Sp. z o.o. 

1 377 880

6. Elektrociepłownia Kraków S.A.  0

7. Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 297 415 124 395

8. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 777 535 340 655

9. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. 425 263 191 480

10. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO S.A. 888 581

11. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 464 297 313 477

12. Elektrociepłownia Gorzów S.A. 72 755 35 273

 Razem (KOm) 11 577 430 1005280
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Załącznik nr 3 

Kwota kosztów osieroconych dla danego roku dla wyniku finansowego prognozowanego w załączniku nr 5 (w tys. zł na dzień 1 stycznia 2007 r.) 
wytwórca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BOT Elektrownia Opole S.A. 603 205,309 548 183,943 521 253,617 57 668,363 51 606,681 48 310,086 43 280,930 36 880,388 29 414,237 25 896,225 

BOT Elektrownia Turów S.A. 501 255,794 464 219,192 410 284,373 235 231,718 210 505,857 197 058,908 176 544,761 150 436,679 119 981,929 105 631,808 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. 583 036,566 256 143,829 267 781,155 140 817,527 124 781,944 107 184,262        

Elektrownia Kozienice S.A. 215 639,991 124 176,213 89 279,380 59 127,925 52 215,511 38 073,428 23 499,482 21 599,692    

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 180 806,939 168 429,907 148 760,168 135 499,132     

ZE PAK – Pątnów II   196 172,714 191 068,636 89 323,042 88 016,216 87 759,544 80 582,367 71 181,899 69 909,605 68 161,682 

Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 85 448,657 79 642,022 56 309,104 26 818,959 24 737,569 24 458,812        

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 89 110,269 85 077,241 71 776,063 96 880,628 89 297,053 89 272,643 89 263,767 73 676,919 15 538,576 15 528,295 

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. 156 920,333 141 231,594 127 111,400 0,000            

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. 155 416,528 158 968,718 159 492,922 55 215,003 55 215,003 50 774,255 47 190,220 42 463,316 41 596,881 27 849,208 

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 91 023,105 84 419,651 70 125,887 31 387,128 30 232,063 28 009,753 27 111,872 27 111,872 27 111,872 26 001,421 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

BOT Elektrownia Opole S.A.                   

BOT Elektrownia Turów S.A.                   

Południowy Koncern Energetyczny S.A.                   

Elektrownia Kozienice S.A.                   

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.                   

ZE PAK – Pątnów II 68 063,744 50 547,843 49 725,642 47 826,365 45 581,830 43 936,102 43 340,831 43 340,831 43 340,831 

Elektrociepłownia Rzeszów S.A.                   

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 15 528,295 15 528,295 15 528,295 15 528,295          

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.                   

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. 21 308,109 21 308,109 19 326,188 8 114,193 8 114,193 8 114,193 8 114,193    

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 17 711,729 3 033,575 182,237 182,237 182,237 182,237 182,237 106,305  

 Elektrociepłownia Gorzów S.A. 34 271,958 30 207, 976 8 275,134  
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Załącznik nr 4 

KWOTY ZALICZEK NA POCZET KOSZTÓW OSIEROCONYCH NA LATA 2007 2025 [W TYS. ZŁ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
BOT Elektrownia Opole SA  522 344 495 231 468 118 422 566 0 0 0 0  
BOT Elektrownia Turów SA  515 916 460 089 1 514 007 239 980 228 603 98 919 82 154 61 185  

Południowy Koncern Energetyczny S.A.  231 254 240 618 165 113 63 012             
Elektrownia Kozienice S.A. 85 455 81 634 74 037 66 958 46 042 43 914             
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 80 329 17 111 0                    
ZEPAK Pątnów II 190 686 188 337 185 979 183 789 181 237 178 854 161 459 145 088 143 510 142 020 140 184 32 359 31 106 29 879 28 652 27 439 26 199
Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 36 889 34 878 8 961 0   

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 44 868 44 982 45 257 45 239 45 347 45 287 23 848 1 296 1 290 1 289 16 903 0  
Elektrociepłownia Lublin Wrotków Sp. z o.o. 59 538 0   
Elektrociepłownia Chorzów "Elcho" Sp. z o.o. 145 351 144 917 106 827 109 115 111 599 114 495 204 504 117 824 121 682 125 938 64 299 0 0 0 0  

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 66 791 64 006 61 152 58 298 55 445 52 591 49 737 38 490 7 107 3 394 0 0 0 0 0 0 
Elektrociepłownia Gorzów S.A. 0   

 

  2007 2008 

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

BOT Elektrownia Opole S.A. 150 801,327 150 801,327 150 801,327 150 801,327 137 045,986 137 045,986 137 045,986 137 045,986

BOT Elektrownia Turów S.A. 125 313,949 125 313,949 125 313,949 125 313,949 116 054,798 116 054,798 116 054,798 116 054,798

Południowy Koncern Energetyczny S.A. 145 759,141 145 759,141 145 759,141 145 759,141 64 035,957 64 035,957 64 035,957 64 035,957

Elektrownia Kozienice S.A. 53 909,998 53 909,998 53 909,998 53 909,998 31 044,053 31 044,053 31 044,053 31 044,053

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 45 201,735 45 201,735 45 201,735 45 201,735 42 107,477 42 107,477 42 107,477 42 107,477

ZEPAK - Pątnów II         49 043,178 49 043,178 49 043,178 49 043,178

Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 21 362,164 21 362,164 21 362,164 21 362,164 19 910,505 19 910,505 19 910,505 19 910,505

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 22 277,567 22 277,567 22 277,567 22 277,567 21 269,310 21 269,310 21 269,310 21 269,310

Elektrociepłownia Lublin Wrotków Sp. z o.o. 39 230,083 39 230,083 39 230,083 39 230,083 35 307,899 35 307,899 35 307,899 35 307,899

Elektrociepłownia Chorzów "Elcho" Sp. z o.o. 38 854,132 38 854,132 38 854,132 38 854,132 39 742,179 39 742,179 39 742,179 39 742,179

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 22 755,776 22 755,776 22 755,776 22 755,776 21 104,913 21 104,913 21 104,913 21 104,913

Elektrociepłownia Gorzów S.A. 8567,989 8567,989 8567,989 8567,989 7 551,994 7 551,994 7 551,994 7 551,994
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Załącznik nr 5 

PROGNOZOWANA WARTOŚĆ WYNIKU FINANSOWEGO NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, SKORYGOWANEGO O 
AMORTYZACJĘ, DOSTĘPNEGO DO OBSŁUGI ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU WŁASNEGO I OBCEGO (W TYS. ZŁ) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BOT– Górnictwo i Energetyka S.A.     
BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 484 561,848 495 330,895 747 345,189 756 102,348 769 506,106 782 682,534 778 202,227 811 495,996 835 483,178
BOT Elektrownia Opole S.A.  -28 257,951 59 301,491 185 752,148 214 451,311 218 917,948 223 664,920 226 534,314 224 715,049 223 265,392 162 955,300

BOT Elektrownia Turów S.A.  79 479,923 189 565,070 394 069,269 426 475,385 452 251,799 462 139,343 407 742,938 371 037,301 374 878,990 355 697,721
Południowy Koncern Energetyczny S.A.  -289 390,775 -901,991 370 541,160 420 963,418 432 550,505 434 549,272        
Elektrownia Kozienice S.A. -119 235,835 -31 827,591 122 668,817 126 140,920 127 820,861 128 071,407 129 014,305 131 550,927    
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. -49 592,843 49 316,763 104 626,711 110 536,221            

ZE PAK S.A.  
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin S.A. bez Pątnów II 

13 037,043 21 170,701 66 145,178 70 486,341 71 314,806 72 636,160 73 546,986 75 568,427 74 555,049 77 441,927

Pątnów II 0,000 88 936,254 126 612,212 133 392,309 137 697,925 141 779,936 140 764,284 148 433,744 146 148,018 139 421,893
Elektrociepłownia Kraków S.A. 29 427,103 35 618,349 55 011,633 56 816,237 58 248,102 59 715,572 61 219,515      
Elektrociepłownia Rzeszów S.A. -49 650,991 -48 507,746 -30 437,427 -42 130,526 -38 371,129 -36 562,323         
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z 
o.o. 

-73 877,168 -74 963,402 -68 474,267 -77 570,428 -71 749,599 -69 929,873 -68 066,107 -66 157,255 -64 202,251 -62 199,998 

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z 
o.o. 

-96 688,164 -102 761,997 -65 464,957 -90 677,860             

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. 
z o.o. 

12 357,010 19 036,805 37 559,782 39 342,714 40 360,502 41 403,732 42 473,025 43 569,017 44 692,362 45 843,726

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. -26 788,101 -20 864,785 -2 892,650 -7 538,061 -1 733,553 -1 675,291 -1 615,797 -1 555,350 -1 494,034 840,834 
Elektrociepłownia Gorzów S.A. -10 341,593 -4 717,186 7 453,454
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ZE PAK S.A.   
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin S.A.bez Pątnów II 

77 015,699 77 695,144 75 049,332 63 993,737 -8 425,600 -8 338,421 -7 889,197 -7 386,216 -7 595,884 

Pątnów II 151 406,953 148 922,045 138 175,815 151 356,803 157 516,419 163 526,343 161 129,161 167 288,734 163 287,199
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z 
o.o. 

-60 148,864 -58 048,062 -55 896,417 -53 692,725           

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. 
z o.o. 

47 023,793 45 930,340 46 296,213 43 714,914 44 769,577 45 850,464 46 958,215    

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 943,127 1 046,664 976,583 1 062,191 1 148,517 1 235,448 1 322,859 1 392,285  
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Załącznik nr 6 

STOPA DYSKONTA 

 
rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

r1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 
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Załącznik nr 7 

 

WYKAZ JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH UWZGLĘDNIONYCH W  
KALKULACJI KOSZTÓW OSIEROCONYCH WYTWÓRCÓW I  

UWZGLĘDNIANY W KOREKTACH KOSZTÓW OSIEROCONYCH 
 
Lp. Nazwa wytwórcy lub podmiot Jednostka wytwórcza 

1. BOT Górnictwo i Energetyka S.A.  

1.1. Elektrownia Opole S.A.  

  Elektrownia Opole – bloki 1-4 

1.2. Elektrownia Bełchatów S.A.  

  Elektrownia Bełchatów – 1-4 

  Elektrownia Bełchatów – 5-12 

1.3. Elektrownia Turów S.A.  

  Elektrownia Turów – bloki 1-3 

  Elektrownia Turów – bloki 4-6 

  Elektrownia Turów – bloki 8-10 

2. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 
S.A.  

 

  Elektrownia Konin – kolektor 

  Elektrownia Pątnów II 

  Elektrownia Konin – bloki 8, 9 

  Elektrownia Adamów – bloki 1-5 

  Elektrownia Pątnów – bloki 1-6 

3. Południowy Koncern Energetyczny S.A.  

  Elektrownia Jaworzno II 

  Blok 2 

  JA II blok 3 [JW2 1-03] 

  JA II układ kolekt. [JW2 1-01, 1-04, 1-06] 

  Elektrownia Jaworzno III 

  Elektrownia Jaworzno III  – bloki 1,2,5,6 z IOS 

  Elektrownia Jaworzno III  – bloki 3,4 bez IOS 

  Elektrownia Łagisza – bloki 6, 7 

  Elektrownia Siersza – bloki 1, 2 

  Elektrownia Siersza – bloki 3, 6 

  Elektrownia Łaziska – bloki 1, 2 

  Elektrownia Łaziska – bloki 9-12 

  Elektrociepłownia Bielsko-Biała – Elektrociepłownia 
Bi l k Pół C h i h D i d i h  Elektrociepłownia Bielsko-Biała I 

  Elektrociepłownia Katowice 
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  Elektrownia Halemba  – bloki 1-4 

  Elektrownia Blachownia 

  Elektrownia Łagisza  – bloki 1-5 bez IOS 

  Elektrownia Siersza – bloki 4, 5 bez IOS 

4. Elektrownia Kozienice S.A.  

  Elektrownia Kozienice –  bloki 2, 4 

  Elektrownia Kozienice – bloki 9, 10 

  Elektrownia Kozienice –  bloki 1, 8 

  Elektrownia Kozienice – bloki 3, 5  

  Elektrownia Kozienice – bloki 6, 7 

5. Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.  

  Elektrownia Dolna Odra – bloki 1, 2 

  Elektrownia Dolna Odra – Pomorzany 1, 2 

  Elektrownia Dolna Odra – bloki 7,  8 

  Elektrownia Dolna Odra –  bloki 3, 4 

  Elektrownia Dolna Odra – bloki 5, 6 

  EC Szczecin 

6. Elektrociepłownia Kraków S.A.  

  Elektrociepłownia Kraków – bloki 3,4 

  Elektrociepłownia Kraków – bloki 1,2 

7. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.  

  Elektrociepłownia Zielona Góra – część gazowa 

  Elektrociepłownia Zielona Góra – część węglowa 

8. Elektrociepłownia Rzeszów S.A. Elektrociepłownia Rzeszów 

9. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 

10. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków 

11. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO Sp. z o.o. Elektrociepłownia Chorzów ELCHO 

12. Elektrociepłownia Gorzów S.A.  

  Elektrociepłownia Gorzów – część gazowa 

  Elektrociepłownia Gorzów – część węglowa 
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Załącznik nr 8  

 
ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 6 [DANE W 

TYŚ ZŁ WEDŁUG WARTOŚCI NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2007 R.] 
 
 
 Wytwórca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EC Lublin  
Wrotków 

61 005 58 154 56 924 15 397             

EC Rzeszów 25 225 24 037 23 486 22 665 20 082 8 899         
EC Nowa Sarzyna 39 893 37 972 36 901 35 496 31 529 28 015 24 728 21 922 19 454 16 809

EC Zielona Góra 
30 922 27 280 25 873 23 665 21 805 20 144 18 212 16 755 15 491 13 176

Elektrociepłownia 
Gorzów S.A. 

16 607 16 236 2 430        

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   
EC Lublin Wrotków                   
EC Rzeszów                   
EC Nowa Sarzyna 15 098 14 866 13 107 4 866           
EC Zielona Góra 12 723 15 587 14 123 13 626 13 172 12 089 11 244 7 591   
 
 
 

 


