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CZY  TARYFY  SPÓŁEK  DYSTRYBUCYJNYCH 
MOGŁYBY  BYĆ  BARDZIEJ  PRZYJAZNE  ODBIORCOM  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ? 

 
 
 Rozważania poniższe, dotyczące dwóch wybranych problemów taryfikacji i rozliczeń spółek 
dystrybucyjnych z odbiorcami, poświęcam odbiorcom energii elektrycznej, zarówno wielkim, jak i tym drobnym 
z grup taryfowych G, by zrozumieli na czym niektóre praktyki monopolistyczne spółek dystrybucyjnych mogą 
polegać lub polegają i jak mogą dawać im odpór. 
 Nie będzie bowiem zbyt przesadnym stwierdzenie, że w taryfach spółek dystrybucyjnych trudno doszukać 
się zapisów chroniących interesy odbiorców. Wprawdzie w rozdziale taryf zatytułowanym „Bonifikaty i upusty 
za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców” są spisane opłaty, jakie spółki dystrybucyjne 
byłyby skłonne nawet ponosić w pewnych udokumentowanych przypadkach na rzecz odbiorców, ale 
wyegzekwowanie większości z nich, zwłaszcza przez drobnych odbiorców, jest mało realne. Cała pozostała 
zawartość taryfy sprowadza się do informacji o tym, co odbiorca powinien, ile za co płaci oraz jakie kary  
i sankcje już na niego czekają. 
 
Opłata stała za usługi przesyłowe (opłata z tytułu składnika stałego stawki sieciowej) 
 Zasada naliczania opłaty stałej za usługi przesyłowe jako iloczynu mocy umownej (zapisanej  
w odpowiedniej umowie) i wysokości składnika stałego stawki sieciowej opłaty przesyłowej jest w idei prosta, 
ale w praktyce nastręcza wiele trudności i problemów. 
 Zgodnie z tzw. rozporządzeniem taryfowym [4], przez moc umowną należy rozumieć moc czynną 
pobieraną przez odbiorcę z sieci, określoną w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub w umowie 
sprzedaży energii, jako wartość maksymalną ze średnich wartości tych mocy w okresie 15 minut. Jest to więc 
w swej istocie moc szczytowa 15-minutowa. Termin „umowna” informuje zaś nie tylko o wpisaniu tej wielkości 
do stosownej umowy, ale też – zgodnie z sensem słowa „umowa” – że strony umowy umówiły się i taką 
uzgodnioną wielkość w umowie zapisały. 
 Okazało się jednak, że jeśli tym rodzajem opłaty mają być obciążani bezpośrednio wszyscy odbiorcy  
(z ewentualnym wyjątkiem odbiorców o rocznym zużyciu niższym od 1000 kW⋅h), to zastosowanie jednakowej 
miary do wszystkich odbiorców nie będzie możliwe. O ile u odbiorców rozliczanych według dawnego systemu 
taryfy dwuczłonowej, którzy obecnie – i to słusznie – nazywani są odbiorcami z kontrolą poboru mocy czynnej, 
w stosownych umowach są zapisane wielkości mocy, mogące w jakiejś mierze być odpowiednikami 
pobieranej przez nich mocy szczytowej (ewentualnie deklarowanej przez nich), to w umowach z odbiorcami 
rozliczanymi w dawnym systemie taryfy jednoczłonowej, tj. bez kontroli poboru mocy czynnej, takich zapisów 
nie było, a to co mogło być w umowach zapisane dotyczyło mocy przyłączeniowej, na ogół większej lub 
wyjątkowo równej mocy szczytowej. 
 

 Ustalanie wysokości mocy umownej dla odbiorców z kontrolą poboru mocy czynnej 
 W aktualnie obowiązujących taryfach spółek dystrybucyjnych [1] można spotkać następujące 
szczegółowe definicje mocy umownej: 
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1) jest to jednakowa w ciągu całego roku kalendarzowego moc szczytowa roczna, której wysokości nie 
wolno zmieniać, 



2) jest to jednakowa w ciągu całego roku kalendarzowego moc szczytowa roczna, której wysokość można 
zmieniać w ciągu roku, ale kosztem zwiększenia stawki opłat do końca roku, np. o 20%, 

3) jest to moc szczytowa sezonowa, inna w sezonie zimowym i inna w sezonie letnim, co skutkuje lub nie 
skutkuje zwiększeniem stawki opłat, 

4) może to być moc ustalona w różnej wysokości na poszczególne miesiące, ale kosztuje to np. o 30% 
drożej, a zmiany w ciągu roku są kwitowane dodatkowym zwiększeniem stawki opłaty. 
  We wszystkich spółkach dystrybucyjnych za przekroczenie mocy umownej w danym miesiącu naliczana 
jest opłata z zastosowaniem podwójnej wysokości składnika stałego stawki sieciowej. Chyba tylko w jednej 
spółce (ZE Łódź –Teren) jest podana informacja, że pobór mocy szczytowej miesięcznej poniżej mocy 
umownej nie podlega rozliczeniom, co jest o tyle ważne, że do końca 1998 r. różnica między mocą umowną  
i niższą od niej tzw. mocą obrachunkową podlegała rozliczeniu na korzyść odbiorcy. 
 Chyba też tylko w taryfie jednej spółki (Lubelskie ZE) jest ściślejsza z praktycznego punktu widzenia 
definicja mocy umownej, jako zapisanej w umowie sprzedaży lub w umowie o świadczenie usług przesyłowych 
mocy umownej zadeklarowanej przez odbiorcę. Należy domniemywać, że w pozostałych spółkach moc ta 
jest tak samo interpretowana, gdyż zaniżenie jej przez odbiorcę może skutkować ponoszeniem dodatkowej 
opłaty – w podwójnej wysokości – za przekroczenie mocy umownej przez zmierzoną moc szczytową. Jest to 
więc sytuacja raczej nawet korzystniejsza dla spółki dystrybucyjnej.  
 Można udowodnić, że dla przeciętnego odbiorcy najbardziej opłacalne jest wybieranie wariantu 
jednakowej mocy umownej w ciągu całego roku, pod warunkiem zadeklarowania jej wysokości na właściwym 
poziomie. Zadeklarowanie tej mocy na poziomie niższym od przewidywanej rocznej mocy szczytowej nie 
zawsze bowiem musi powodować wzrost rocznej płatności z tego tytułu. 
 Jeśli miesięczne moce szczytowe odbiorcy nie są jednakowe w poszczególnych miesiącach, to 
zadeklarowanie mocy umownej na poziomie największej z miesięcznych, czyli na poziomie rocznej mocy 
szczytowej, spowoduje ponoszenie przez odbiorcę wyższych kosztów, bo na pewno będzie on wtedy 
przepłacał za moc przez 11 miesięcy. 
 Zasada optymalnej kalkulacji mocy umownej deklarowanej przez odbiorcę, gwarantującej – przy 
spełnieniu przyjętych przez niego założeń – ponoszenie najniższych kosztów z tytułu składnika stałego stawki 
sieciowej, jest następująca. 
 Jeżeli odbiorca uszereguje swe prognozowane miesięczne moce szczytowe od najwyższej do najniższej  
i oznaczy odpowiednio symbolami od P1 do P12, to zależnie od poziomu zadeklarowanej mocy umownej, 
jednakowej w ciągu roku, będzie ponosić koszty roczne obliczone z zależności zestawionych w tab. 1. Zmiany 
wysokości stawki opłat SS w ciągu roku kalendarzowego, na który uzgodniono poziom deklarowanej mocy 
umownej, nie wypaczają poprawności analizy, chociaż trzeba wtedy w obliczeniach odpowiednio uwzględnić 
dwie wysokości stawki opłat SS i czasokresy ich obowiązywania. 

Tabela 1 

Roczna opłata z tytułu składnika stałego stawki sieciowej w zależności od deklarowanej przez odbiorcę mowy umownej,  
o jednakowej wysokości na cały rok 

Deklarowana moc umowna Pum  Roczna opłata stała za usługę przesyłową w funkcji składnika stałego stawki sieciowej SS 

P1 112 PSS  

P2 )(212 212 PPSPS SS −+  

P3 )2(212 3213 PPPSPS SS −++  

P4 )3(212 43214 PPPPSPS SS −+++  

......... ........................................................................................ 

P12 )11(212 12111098765432112 PPPPPPPPPPPPSPS SS −+++++++++++  
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 Przy jednej z tych mocy, zależnie od różnicy miedzy poszczególnymi jej wartościami, ale zawsze niższej 
od mocy P1, opłata ponoszona przez odbiorcę będzie najniższa1. 
 Oszczędności odniesione przez odbiorcę wcale nie muszą być stratą dla spółki dystrybucyjnej, gdyż 
kalkulując wysokość stawki SS będzie przecież odnosić ponoszone koszty do mniejszej sumy deklarowanych 
przez odbiorców mocy umownych, a ponadto może spróbować zastosować analogiczną kalkulację mocy 
deklarowanej w umowie o świadczenie usług przesyłowych z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP). 
Uzasadnione jest to zapisem w p. C.4.5. taryfy PSE [1] o stosowaniu podwójnej stawki SS

                                                                

 za przekroczenie 
mocy umownej. Jest tylko jeden bardzo istotny szczegół tego zapisu, godny większego zainteresowania 
Prezesa URE: podwójna stawka jest naliczana dla każdej godziny miesiąca, w której nastąpiło 
przekroczenie mocy umownej, a nie dla największego przekroczenia w miesiącu, jak spółki 
dystrybucyjne rozliczają to z odbiorcami. Tak rygorystyczne podejście wynika zapewne nie tyle  
z rozsądnej kalkulacji, co raczej z zachłanności PSE. Zapoznanie się ze szczegółową kalkulacją tej opłaty 
przez PSE rozwiałoby wątpliwości. 
 Wszystko jednak, co może obecnie zrobić odbiorca, by ponosić jak najniższe koszty z tytułu składnika 
stałego stawki sieciowej, sprowadza się do poprawnej kalkulacji deklarowanej mocy umownej. 
Racjonalizowanie gospodarowania mocą, zmierzające do obniżania miesięcznych mocy szczytowych poniżej 
poziomu Pum, przy takim samym zapotrzebowaniu energii, nie da już odbiorcy żadnych dodatkowych korzyści 
finansowych.  
 Więcej możliwości stwarzał odbiorcom system naliczania opłat za moc w taryfach dwuczłonowych, 
stosowany do 1998 r. włącznie. Było to też rozwiązanie korzystniejsze z systemowego punktu widzenia.  
 W taryfach zatwierdzanych przez Ministra Finansów, do 1998 r. włącznie, rozliczenia za moc sprowadzały 
się do naliczania opłat za moc umowną, za moc obrachunkową (miesięczną szczytową) i za przekroczenie 
mocy umownej przez moc obrachunkową. Stawki opłat kształtowały się następująco: stawka opłaty za moc 
obrachunkową była w przybliżeniu 3-krotnie wyższa od stawki opłaty za moc umowną, a stawka opłaty za 
przekroczenie mocy umownej była 5-krotnie wyższa od stawki opłaty za moc umowną, ale tylko o około 20% 
wyższa od sumy stawek opłaty za moc umowną i moc obrachunkową2.  
 W stosowanym do końca 1998 r. systemie naliczania opłat za moc, odbiorcy nie tylko opłacało się 
optymalizować wysokość deklarowanej mocy umownej, ale też racjonalizować użytkowanie energii 
elektrycznej przez obniżanie miesięcznej mocy szczytowej (obrachunkowej), co przy takim samym 
miesięcznym zapotrzebowaniu energii owocowało wydłużeniem czasu użytkowania mocy szczytowej 
(obrachunkowej). 
 Wydaje się, że powrót do tego systemu, przy odpowiedniej modyfikacji relacji między stawkami opłat za 
moc umowną, moc obrachunkową i przekroczenie mocy umownej przez moc obrachunkową3, byłby też 
korzystniejszy dla spółek dystrybucyjnych. Racjonalne zachowanie odbiorców zmniejszałoby koszty spółek 
dystrybucyjnych z tytułu składnika stałego stawki sieciowej, jak też koszty te mogłyby dodatkowo zmniejszać 
się,  gdyby spółki kupowały mniejsze moce od OSP, pod warunkiem jednak, że – podobnie jak odbiorcy – 
optymalizowaliby wysokość zadeklarowanej mocy umownej w umowach z OSP o świadczenie usług 

 
1 Gdyby różnica między P1 a P2 była duża, np. gdyby P1 = 100 MW, a P2 = 80 MW, to przy Pum = P2 = 80 MW odbiorca płaciłby 
rocznie 1000SS, zaś przy Pum = P1 = 100 MW odbiorca płaciłby 1200SS, czyli o 20% więcej. Przy niewielkiej różnicy, np. przy  
P1 = 100 MW i P2 = 99 MW, przy Pum = P2 = 99 MW opłata wynosiłaby 1190SS, a opłata przy Pum = P1 = 100 MW, wynosząca 
1200SS, byłaby tylko o ok. 1% wyższa. Im większe więc są różnice między pierwszymi w kolejności miesięcznymi mocami 
szczytowymi, tym korzyści odbiorcy mogą być większe. 
2 Gdy w 1999 r. spółki dystrybucyjne przystąpiły do kalkulacji swych taryf, to natychmiast zrezygnowały ze stosowania  
w rozliczeniach mocy obrachunkowej, ale stawkę za przekroczenie mocy umownej zaaplikowały odbiorcom w wysokości 5-krotnej 
stawki opłaty za moc umowną. Można sądzić, że Prezes URE dopiero w 2001 r. zauważył to zjawisko i wymusił na spółkach 
dystrybucyjnych zastosowanie w taryfach na rok 2001/2002 już tylko podwójnej stawki. Dzięki Mu za to w imieniu odbiorców!  
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3 Gdyby posłużyć się stosowaną obecnie wysokością składnika stałego stawki sieciowej SS i na jej podstawie przyjąć stawki opłaty: 
za moc umowną – 0,25SS, za moc obrachunkową – 0,75SS i za przekroczenie mocy umownej przez moc obrachunkową – 1,25SS,  
to za przekroczenie mocy umownej odbiorca płaciłby 1,25SS + 0,75SS = 2SS, jak płaci obecnie. Ale mógłby on odnosić też korzyści  
z obniżania mocy obrachunkowej w stosunku do mocy umownej, czego obecnie jest pozbawiony. 



przesyłowych, jak też w taryfie OSP zostałby zastosowany system rozliczeń z mocą obrachunkową. Spółki 
dystrybucyjne nie ponosiłyby też zmniejszenia przychodów za moc i z tego powodu, że kalkulując stawkę SS 
odnosiłyby ponoszone koszty do niższej sumy deklarowanych przez odbiorców mocy umownych. Obciążenia 
odbiorców rozkładałyby się wtedy inaczej, ale poprawniej. 
 Efektem powrotu do systemu opłat z mocami umowną i obrachunkową mogłyby być realne 
korzyści systemowe, wynikające ze zwiększenia czasu użytkowania mocy szczytowej w systemie  
i zmniejszenia zapotrzebowania na moc w szczycie obciążeń systemu. Nie wydaje się jednak, by nasze 
przedsiębiorstwa energetyczne były zainteresowane takimi korzyściami systemowymi. Można nawet obawiać 
się, że wprost przeciwnie. Ale Minister Gospodarki, sprawujący nadzór nad elektroenergetyką 
zawodową, mógłby wymusić na przedsiębiorstwie przesyłowym i spółkach dystrybucyjnych powrót do 
systemu naliczania opłat za moc, stosowanego z powodzeniem do 1998 r., jeśli dawałoby to korzyści 
odbiorcom i przynosiło oszczędności w skali systemowej. Jeszcze jeden argument przemawia za 
powrotem do dawnego systemu naliczania opłaty za moc: wprawdzie wszyscy odbiorcy są obciążani opłatami 
stałymi za sieciowe usługi przesyłowe, ale szczególnie dotkliwie odbiorcy z kontrolą poboru mocy, gdyż tylko 
w stosunku do nich mogą być i są naliczane opłaty za przekroczenie mocy umownej4. Czy tym odbiorcom nie 
należałoby więc umożliwić korzystania z bardziej racjonalnego systemu kalkulacji opłat za moc? 
 Jeśli zdrowy rozsądek zwycięży i system naliczania opłat za moc sprzed 1999 r. zostanie przywrócony, to 
odbiorcy staną przed problemem nieco innej „technologii” optymalizacji deklarowanej mocy umownej,  
o jednakowej wysokości na cały rok5. 
 Jeśli przewidywane miesięczne moce szczytowe, czyli moce obrachunkowe, podobnie jak poprzednio 
uszeregujemy od najwyższej do najniższej i oznaczymy symbolami od Pob1 do Pob12, to odbiorca – zależnie od 
wysokości zadeklarowanej mocy umownej – będzie ponosić opłaty wyznaczane z zależności zestawionych  
w tab. 2. 

Tabela 2 

Roczna opłata z tytułu składnika stałego stawki sieciowej w zależności od deklarowanej przez odbiorcę mowy umownej,  
o jednakowej wysokości na cały rok, w systemie naliczania opłat za moc stosowanym przed 1999 r. 

Deklarowana 
moc umowna 

Pum 

Roczna opłata stała za usługę przesyłową  w funkcji miesięcznej stawki opłaty za moc umowną Sum              
i miesięcznej stawki opłaty za moc obrachunkową Sob, przy przekroczeniach mocy umownej karanych stawką 5Sum 
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4 Zagadnienie to jest szerzej naświetlone w złożonym do druku w miesięczniku ENERGIA – GIGAWAT artykule pt. Praktyka 
taryfikacji energii elektrycznej w Polsce. Artykuł ma ukazać się w marcowym numerze miesięcznika, a później będzie też dostępny  
w portalu internetowym CIRE.  
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5 Zagadnienie to – chyba jako pierwszy w Polsce – zaprezentował M. Bernatek, w artykule pt. Minimalizacja opłat za energię 
elektryczną w zakładach przemysłowych, w GOSPODARCE PALIWAMI I ENERGIĄ, Nr 5/1994. 



 Ustalanie wysokości mocy umownej dla odbiorców bez kontroli poboru mocy czynnej 
 Naliczanie opłat za moc w odniesieniu do odbiorców, u których pobór mocy szczytowej nie tylko nie jest 
kontrolowany (chociaż z technicznego punktu widzenia możliwe jest nawet znacznie przekraczanie mocy 
przyłączeniowej), ale na ogół nie jest w ogóle znany, musi być obarczone błędem dokonywanych w tym 
względzie szacunków. 
 Dodatkowe nieporozumienia mogą też wynikać z interpretacji mocy umownej u tej grupy odbiorców. 
Ponieważ nie są znane największe w ciągu roku średnie 15-minutowe moce pobierane przez tych odbiorców, 
zaczęto sens tej mocy sprowadzać do miejsca jej zapisania, czyli umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 
umowy o świadczenie usług przesyłowych. W tych umowach mogły być natomiast wpisane jedynie moce 
umowne z umów o przyłączenie lub z technicznych warunków przyłączenia, które na ogół kilkakrotnie 
przekraczają występujące moce szczytowe, co do poziomu których nie za wiele w ogóle wiadomo, a jeśli już 
coś wiadomo, to wiarygodność stosownych badań może budzić poważne zastrzeżenia. 
 Rozwiązanie tego dylematu może być osiągnięte m.in. dwoma następującymi sposobami, chociaż też 
opartymi na szacunkowych założeniach: możliwe jest albo oszacowanie poziomu tej mocy szczytowej, albo 
zrezygnowanie z oddzielnego naliczania opłaty za moc (opłaty z tytułu składnika stałego stawki sieciowej) 
przez przejście na kalkulowanie jednoskładnikowej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej. Gwoli 
sprawiedliwości należy przypomnieć, że Prezes URE w swych zaleceniach dla spółek dystrybucyjnych [2] 
podobne sposoby rozwiązania tej kwestii też proponował, ale poza nielicznymi i raczej marginesowymi 
wyjątkami nie znalazło to zastosowania w taryfach spółek dystrybucyjnych na rok 2001/2002. 
 Podstawą szacunków mocy umownej dla tej grupy odbiorców nie może być ani prąd znamionowy 
zabezpieczenia przedlicznikowego, ani moc przyłączeniowa, gdyż z wielu powodów dawałyby one znacznie 
zawyżone wielkości mocy szczytowej, która ma być podstawą naliczania płatności. 
 Rozsądniejsze, w odniesieniu do niektórych grup taryfowych odbiorców zasilanych na niskim napięciu6, 
wydaje się szacowanie rocznego czasu użytkowania mocy szczytowej. Ale nie daje się z równym 
powodzeniem wykorzystać takiego podejścia do odbiorców grup taryfowych C (C11, C12a i C12b) i do 
odbiorców grup taryfowych G (G11 i G12). 

 Odbiorcy grup taryfowych C11, C12a i C12b są – jak można sądzić – odbiorcami o zbliżonym 
odpowiednio do grup taryfowych C21, C22a i C22b czasie użytkowania mocy szczytowej. Znając roczne 
zużycie energii elektrycznej przypadające na 1 odbiorcę w tych grupach taryfowych, i szacując – np. na 
podstawie analogii z grupami taryfowymi C21, C22a lub C22b, jak sugeruje Prezes URE [2] – roczny czas 
użytkowania mocy szczytowej, można wyznaczyć średnią roczną moc szczytową dla odbiorców odpowiednio 
grup taryfowych C11, C12a i C12b:  

  ,
rs

r
śrrs T

AP =  (1) 

gdzie: 
śrrsP  – średnia roczna moc szczytowa w danej grupie odbiorców, kW; 

rA  – średnie statystyczne zużycie energii elektrycznej na 1 odbiorcę,  kW⋅h; 
rsT  – średni roczny czas użytkowania mocy szczytowej w danej grupie odbiorców, h. 

 Ponieważ jednak u tych odbiorców moce przyłączeniowe są zróżnicowane, to można by wielkość 
obliczoną ze wzoru (1) odnosić do średniej statystycznej mocy przyłączeniowej określonej grupy taryfowej  
w danej spółce dystrybucyjnej, a konkretnym odbiorcom przypisywać moce umowne wyliczane  
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z uwzględnieniem stosunku mocy przyłączeniowej danego odbiorcy do średniej mocy przyłączeniowej  
w grupie odbiorców: 

   ,
śrprz

przśrrs
um P

PP
P =    (2) 

gdzie: 
umP  – moc umowna danego odbiorcy, kW; 

przP  – moc przyłączeniowa tego odbiorcy, kW; 

śrprzP  – średnia moc przyłączeniowa danej grupy odbiorców. 

 Odbiorcy grup taryfowych G są zbiorowością o znacznie bardziej zróżnicowanym charakterze  
i tradycjach użytkowania mocy i energii elektrycznej: od lokali mieszkalnych w miastach (gospodarstwa 
domowe) i na wsi (gospodarstwa domowe i/lub gospodarstwa rolne), po – przykładowo – dźwigi w budynkach 
mieszkalnych, czy garaże indywidualnych użytkowników. Ponadto ochrona interesów tych grup taryfowych 
odbiorców może wymagać ich subsydiowania, a wtedy – zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia [4] – ceny  
i stawki opłat nie mogą być wyższe, w stosunku do ostatnio stosowanych cen i stawek opłat, o więcej niż o 3 
punkty procentowe ponad średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem  
w poprzednim roku kalendarzowym. Wprawdzie rozporządzenie [4] nie precyzuje grupy odbiorców, której 
interesy są chronione i wymagają subsydiowania, ale z analogii z poprzednim odnośnym rozporządzeniem  
z 1998 r. [3] wynika, że taką grupę stanowią odbiorcy grup taryfowych G, chociaż czy tak jest rzeczywiście? 
 Najrozsądniejsze byłoby objęcie wszystkich odbiorców grup taryfowych G zasadą zapisaną w § 8 
ust. 4 rozporządzenia [4], mimo występowania wielu odbiorców o rocznym zapotrzebowaniu 
przekraczającym 1000 kW⋅h, kalkulując dla nich jednoskładnikową cenę za dostarczaną energię 
elektryczną. 
 Kalkulacja takiej jednoskładnikowej ceny sprzedaży do odbiorców grupy taryfowej G11 mogłaby bazować 
na przychodach spółki z obrotu energią elektryczną w tej grupie taryfowej (bez przychodów z tytułu opłaty 
abonamentowej) i przychodach z dystrybucji (chyba bez tzw. dodatkowych opłat) oraz ilości energii 
elektrycznej sprzedawanej odbiorcom tej grupy taryfowej. Dla odbiorców grupy taryfowej G12 należałoby 
natomiast odpowiednio zsumować jednostkową cenę w obrocie w danej strefie czasowej z jednostkową ceną 
dystrybucji. 
 Odbiorcy grup taryfowych G nic by na tym oczywiście nie skorzystali, ale i tak czeka ich stopniowe 
dochodzenie do poziomu kreowanych przez nich kosztów. Można sądzić, że faktury za energię elektryczną 
byłyby wtedy bardziej dla odbiorców zrozumiałe i nie musieliby dociekać, dlaczego koszty transportu energii 
elektrycznej są tak wysokie, tym bardziej, że do stawek opłaty przesyłowej są doliczane koszty nie mające nic 
wspólnego z przesyłem energii sieciami elektroenergetycznymi. 
 Za cenę rozszerzenia przez Ministra Gospodarki grupy odbiorców rozliczanych według 
jednoskładnikowej ceny energii elektrycznej do całej zbiorowości odbiorców grup taryfowych G, 
można by wydatnie skrócić też czas dochodzenia w tych grupach taryfowych do ceny ekonomicznie 
uzasadnionej w tempie o 3 punkty procentowe wyższym od stopy inflacji. Różnice w cenie energii 
elektrycznej czynnej i w wysokości składnika zmiennego stawki sieciowej u odbiorców grup taryfowych G  
w porównaniu z innymi odbiorcami zasilanymi na nN są bowiem niewielkie, ale opłaty z tytułu składnika 
stałego stawki sieciowej różnią się kilkadziesiąt razy7. Dochodzenie do uzasadnionego poziomu opłat z tytułu 
składnika stałego stawki sieciowej, w tempie o 3 punkty procentowe wyższym od stopy inflacji, mogłoby nie 
zakończyć się więc nawet do końca tego stulecia. 
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 Jeśli natomiast korekta zapisu § 8 ust. 4 rozporządzenia [4] lub przyzwolenie na jego obejście nie byłyby 
możliwe, to czeka nas długie dochodzenie do równowagi cenowej pomiędzy odbiorcami grup taryfowych G  
i pozostałymi odbiorcami, czyli powolne eliminowanie subsydiowania skrośnego odbiorców grup taryfowych G, 
co pozostałych odbiorców nie może satysfakcjonować. 
 Gdyby kalkulacja jednoskładnikowych cen energii elektrycznej w oparciu o dotychczasowe przychody 
spółek dystrybucyjnych z obrotu i dystrybucji energii elektrycznej od odbiorców grup taryfowych G nie mogła 
być stosowana, to pozostanie do dyspozycji jedynie metoda kalkulacji z wykorzystaniem rocznego czasu 
użytkowania mocy szczytowej. Jeśli cenę energii elektrycznej czynnej oznaczymy symbolem , całodobowy 
składnik zmienny stawki sieciowej na poziomie nN – symbolem , składnik stały stawki sieciowej  dla 
zbiorowości odbiorców zasilanych na nN – symbolem S , a roczny czas użytkowania mocy szczytowej – 
symbolem T , to jednoskładnikowe ceny dostarczanej energii elektrycznej można by wyznaczać z zależności: 

eC

ZS
S

rs

– dla grupy taryfowej G11 

   ,
rs

S
ZeE T

SSCC ++=   zł/(kW⋅h), (3) 

– dla grupy taryfowej G12 
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SSCC ++=    zł/(kW⋅h), (4) 

   ,22
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SSCC ++=    zł/(kW⋅h). (5) 

 Jeśli dysponowalibyśmy wiarygodnymi wysokościami składnika zmiennego stawki sieciowej w strefach 
czasowych dziennej  i nocnej , to oczywiście w miejsce S we wzorach (4) i (5) należałoby wstawić te 
wielkości, co skutkować będzie większym zróżnicowaniem cen sprzedaży C  i C . 

1ZS 2ZS Z

1E 2E

 Oszacowanie czasu T  będzie w tym przypadku jednak znacznie trudniejsze niż dla grup taryfowych C11 
i C12. Tu nie będą przydatne bezpośrednio wyniki nawet wiarygodnych badań, gdyż: 

rs

— zbyt duża jest różnorodność odbiorców grup taryfowych G, a co się z tym wiąże, trudność znalezienia 
reprezentatywnego obiektu badań lub konieczność sprowadzenia do wspólnego miana wyników badań 
wielu obiektów cząstkowych, 

— zbyt przypadkowym obiektem badań jest pojedynczy odbiorca, a prowadzenie badań dla zbiorowości 
jednorodnych odbiorców stwarza problem oszacowania efektu niejednoczesności ich obciążeń.  

 Jako przykład niech posłużą wyniki całorocznych badań z 1999 r., prowadzonych na zbiorowości 80 
odbiorców grupy taryfowej G11, zamieszkałych w Lublinie8: średnia moc szczytowa roczna – 0,86 kW; średni 
roczny stopień obciążenia – 0,36; roczny czas użytkowania mocy szczytowej – 3145 h. Mimo nie tak znowu 
małej liczebności badanej grupy, nie można wyników tych badań traktować jako reprezentatywnych dla grupy 
taryfowej G11, a dodatkowo trzeba jeszcze uwzględnić współczynnik jednoczesności tych 80 odbiorców, by 
dojść do wskaźnika dla pojedynczego odbiorcy. A ogólniej oceniając wiarygodność tego rodzaju badań, trzeba 
zawsze pamiętać, że o wystarczającej liczebności badanej próby można wnioskować dopiero po wykonaniu 
badań i ich obróbce statystycznej.  
 Stosowanie jednoskładnikowych cen sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G 
rozwiązywałoby natomiast również jeden z innych dylematów taryfikacji energii dla tej grupy odbiorców,  
a mianowicie różnicowanie opłaty sieciowej stałej u poszczególnych odbiorców ze względu na moc 
przyłączeniową. Fakt ten wynika z uproszczonego założenia, że im większa jest moc przyłączeniowa i moc 
szczytowa odbiorcy, tym proporcjonalnie więcej energii ten odbiorca zużywa. Nie musi to być do końca 
prawdziwe, ale na pewno jest korzystniejsze od obciążania wszystkich odbiorców opłatą o jednakowej 
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wysokości, niezależnie od mocy przyłączeniowej, zastosowanych zabezpieczeń przedlicznikowych 
i charakterystyki zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej. 
. 

Koordynacja okresów rozliczeniowych odbiorców grup taryfowych G  
z rokiem obowiązywania taryfy 
 W taryfach spółek dystrybucyjnych na rok 2001/2002, u odbiorców grup taryfowych G, najczęściej 
występują następujące długości okresów rozliczeniowych9: 2 miesiące (w 12 spółkach), 6 miesięcy  
(w 3 spółkach), 12 miesięcy (w 3 spółkach). Pozostałe spółki oferują zestawy okresów rozliczeniowych do 
wyboru (np. 2 lub 4 miesiące, czy 1, 2, 6 lub 12 miesięcy), albo podają informacje bardziej ogólne (np. nie 
krótszy niż 1 miesiąc, czy do 12 miesięcy). Jedna ze spółek nie podaje żadnej informacji na ten temat.   
 Podobne zróżnicowanie okresów rozliczeniowych, chociaż na mniejszą skalę, stosowane jest dla 
odbiorców grup taryfowych C bez kontroli poboru mocy czynnej. Podobne więc mogą być następstwa 
stosowania zróżnicowanych okresów rozliczeniowych również dla tych odbiorców. 
 Prawie we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem większości 2-miesięcznych okresów rozliczeniowych,  
w okresach rozliczeniowych dłuższych niż 2 miesiące (niekiedy również dla okresów rozliczeniowych 
dłuższych niż 1 miesiąc) pobierane są opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie 
prognozowanego zużycia. 
 Wszystko to zgodne jest z zapisami rozporządzenia [4], które w § 38 podaje, że: 
— dla odbiorców zaliczanych do V grupy przyłączeniowej okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż rok, 
— jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, to w okresie tym mogą być pobierane opłaty za 

energię elektryczną w wysokości ustalonej na podstawie prognozowanego zużycia, 
— jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej powstanie 

nadpłata lub niedopłata, to nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy 
okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, a niedopłata doliczana jest do pierwszego 
rachunku, ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego, 

ale konsekwencjami finansowymi błędnego prognozowania obciąża zarówno prognozującego, jak  
i narażonego na błędne prognozy odbiorcę. Takie rozwiązanie jest korzystne dla spółek dystrybucyjnych i nie 
tylko umacnia ich monopolistyczną pozycję jako naturalnego monopolisty, ale też przyznaje im monopol  
w zakresie rozliczeń handlowych z odbiorcami. 
 Prognozowanie na zasadzie analogii do poprzedniego okresu rozliczeniowego ma tę wadę, że zużycie 
energii elektrycznej w poszczególnych okresach rozliczeniowych w ciągu roku wcale nie musi być takie same  
i na ogół jest dość zróżnicowane. I to jest przyczyną występowania nadpłat i niedopłat. Jeśli w wyniku 
błędnego prognozowania występuje niedopłata, to konsekwencje tego niech sobie ponosi spółka 
dystrybucyjna, „za karę” za popełnieniu błędu w prognozie. Konsekwencją jest w tym przypadku otrzymanie 
należności z większym opóźnieniem w stosunku do zużycia energii, niż wynika to z przyjętego trybu rozliczeń, 
jak też i to, że później otrzymana należność nie jest indeksowana ze względu na inflację. Z tego też powodu 
spółki dystrybucyjne dokonują prognozowania zużycia energii w części okresu rozliczeniowego, bo chcą 
uniknąć opóźnień w napływie należności od odbiorców, ale równocześnie chciałyby uniknąć wyższych 
kosztów związanych z częstszym inkasem należności. 
 Jeżeli natomiast w wyniku błędnego prognozowania przez spółkę powstanie niedopłata, to 
odbiorca – niezależnie od tego, czy zażąda zaraz zwrotu nadpłaty, czy też zgodzi się na zaliczenie jej 
na poczet przyszłych płatności – poniesie niezawinione straty finansowe. Dlaczego? A dlatego, że 
wydającemu rozporządzenie [1] wydawało się to pewnie rozwiązaniem najsprawiedliwszym lub też nie 
dostrzegał w ogóle potrzeby chronienia interesów odbiorcy. Bo równoważyć interesy przedsiębiorstw 
energetycznych i interesy odbiorców musi tylko Prezes URE! 
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   Jak to może wyglądać w praktyce, niech pokaże przykład „zaczerpnięty z życia”. W 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym dokonywano jego podziału na dwa przedziały 2-miesięczne. Przebieg rozliczeń był 
następujący: 
— w dniu 11 maja 2000 r. odbiorca otrzymał rachunek częściowy za okres od 11 maja do 10 lipca 2000 r. na 

787,11 zł, który opłacił w terminie; 
— w dniu 6 września 2000 r., po rozliczeniu okresu rozliczeniowego od 11 maja do 6 września 2000 r., 

powstała nadpłata w wysokości 585,05 zł; 
— w dniu 6 września 2000 r. odbiorca otrzymał rachunek częściowy za okres od 6 września do 5 listopada 

2000 r. na 100,82 zł i nadpłata w związku z tym zmniejszyła się do 487,23 zł; 
— w dniu 10 stycznia 2001 r., po rozliczeniu okresu rozliczeniowego od 6 września 2000 r. do 10 stycznia 

2001 r., należność przewyższyła nadpłatę. 
 Gdyby przyjąć, że poszczególne przedziały czasowe tych rozliczeń wynosiły równo po 2 miesiące, a 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym  

 wynosił 10%, to: 1RPI −n
— gdyby w dniu 6 września 2000 r. odbiorca natychmiast zażądał zwrotu nadpłaty, to już wtedy straciłby 
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— gdyby w dniu 6 września 2000 r. odbiorca nie zażądał zwrotu nadpłaty, to przy założeniu zasadności 
pobrania należności 100,82 zł w dniu 5 listopada 2000 r. straciłby w wyniku dalszego obracania przez 
spółkę jego nadpłatą 
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 Gdyby jeszcze ów odbiorca w „Umowie o dostarczanie energii elektrycznej” wyraził zgodę na wystawianie 
mu rachunków częściowych, to można by całą winę zwalić na jego nieroztropność. Ale w „Umowie ...” zawartej 
z tym odbiorcą jest odnotowane, że „rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą dokonywane na 
podstawie odczytów liczników w systemie 2-miesięcznym zwanym dalej okresem rozliczeniowym”. Nie 
przeszkadzało to jednak spółce dystrybucyjnej w podjęciu jednostronnej decyzji o wydłużeniu okresu 
rozliczeniowego do 4 miesięcy. Pewnie dlatego, że jeśli w rozporządzeniu [4] „stoi”, że coś można robić, to po 
co jeszcze pytać o zdanie odbiorcę?  Również prowadzona obecnie w niektórych spółkach aktualizacja umów 
sprzedaży energii potrzebna jest głównie tylko po to, by spółki mogły usankcjonować w nich wszystkie swe 
monopolistyczne zachcianki. 
 W świetle tych rozważań, wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem problemu byłoby 
oferowanie odbiorcom kilku wariantów długości okresu rozliczeniowego, od 1-miesięcznego do 12-
miesięcznego, ale zawsze z wariantem 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego, który prze wiele lat był 
praktykowany. Odbiorcom, których by dotyczyło pobieranie opłat na podstawie prognozowanego zużycia, 
należałoby też umożliwić wybór zasady prognozowania zużycia do kalkulacji płatności w fakturach 
częściowych: analogicznie do poprzedniego okresu rozliczeniowego w proporcji do długości przedziału czasu 
objętego prognozą, w formie jednakowych kilku rat w dłuższych okresach rozliczeniowych (np. 12-
miesięcznych), czy też z uwzględnieniem faktycznie obserwowanej zmienności zużycia energii elektrycznej  
w poszczególnych przedziałach czasowych prognozy. A może by stosować faktury częściowe tylko na  
np. 2/3 należności za prognozowane zużycie energii elektrycznej? 
 Jakby jednak nie prognozować, to nie uniknie się możliwości powstawania nadpłaty lub niedopłaty. Raz 
więc będzie zyskiwać na tym spółka dystrybucyjna, a innym razem odbiorca. Aby jednak odbiorca nie ponosił 
z tego tytułu strat, należałoby zmodyfikować zasadę postępowania z nadpłatami odbiorcy zapisaną  
w [4]: nadpłaty powinny być indeksowane wskaźnikiem . Są one bowiem spowodowane błędną 
prognozą spółki dystrybucyjnej i konsekwencjami finansowymi tych błędów nie można obciążać 
odbiorców. Analogicznej zasady nie powinno się stosować natomiast w odniesieniu do niedopłat, bo nie są 
one zawinione przez odbiorcę i nie może on ponosić ich konsekwencji. 

1RPI −n
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 Przy ustalaniu długości okresów rozliczeniowych trzeba zwrócić baczniejszą uwagę na kalkulację przez 
spółki dystrybucyjne opłat abonamentowych. Nie mogą powtórzyć się przypadki zaobserwowane w niektórych 
spółkach w taryfach na rok 2001/2002, takie jak np. w ZE w Olsztynie w grupie taryfowej G11: dla 6-
miesięcznego okresu rozliczeniowego opłata wynosi 2,07 zł miesięcznie, dla 2-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego wynosi już 18,30 zł miesięcznie, a dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego wynosi aż 
37,82 zł. Podobne relacje między opłatami abonamentowymi w tej Spółce występują też u odbiorców grup 
taryfowych G12, C11 i C12. 
 Do znacznie bardziej nagannych praktyk monopolistycznych spółek dystrybucyjnych należy 
zaliczyć prognozowanie w fakturach zużycia energii elektrycznej na dzień zmiany cen i stawek 
taryfowych. Nawet wtedy, gdy działoby się to za zgodą odbiorcy zapisaną w znowelizowanej umowie 
sprzedaży energii. 
 Praktyki takie spółki stosują już od ponad 5 lat i albo nikt tego nie zauważa, albo sądzi się, że jest to 
nieuniknione i dlatego uzasadnione. Istota problemu tkwi jednak nie w tym, co dla spółki dystrybucyjnej 
jest uciążliwe, a co uciążliwe nie jest, ale w tym, że ilości towaru sprzedanego nie wolno szacować, a 
trzeba zliczyć lub zmierzyć. W przeciwnym przypadku uprzywilejowany byłby zawsze sprzedający, który 
szacunkowo prognozuje. Zdarzały się podobno nawet przypadki, że całe zużycie energii „wprognozowywano” 
w okres obowiązywania wyższych cen i stawek opłat. 
 Należy jeszcze dodać, że w fakturach częściowych, wystawianych w 2001 r. i wcześniej, nie były 
podawane nawet prognozowane ilości zużytej energii elektrycznej, a tylko należności. Uregulowanie 
należności z takiej faktury nie miało więc żadnego związku z ilością kupionej energii elektrycznej. Później 
dopiero, np. w Lubelskich ZE od 2002 r., pojawiło się ilościowe szacowanie ze specyfikacją należności. Bez 
odpowiedzi na razie jest pytanie, czy gdyby data zmiany cen i stawek zbiegła się z datą wystawienia faktury 
częściowej, to czy to szacowanie wstępne byłoby honorowane, czy też szacowano by znowu od początku. 
Chyba pewnie tak, bo gdyby wystąpiła nadpłata, to przecież spółka traciłaby na tym, a tego nie mogłaby sobie 
darować. 
 Konieczność niemal jednoczesnego odczytania wskazań liczników u bardzo dużej liczby drobnych 
odbiorców jest niewątpliwie uciążliwe dla spółki dystrybucyjnej, ale nie musi przecież być wykonywane zaraz 
po północy pierwszego dnia obowiązywania zmienionych cen i stawek opłat. Odczyty liczników można by 
przeprowadzać np. w okresie od 3 dni roboczych przed datą zmiany do 3 dni roboczych po dacie zmiany cen  
i stawek opłat, a stwierdzone zużycie energii elektrycznej rozliczyć po poprzednio obowiązujących cenach  
i stawkach opłat. Jedynie w przypadkach niemożności dokonania odczytu lub/i nie wywiązania się odbiorcy  
z pisemnej prośby o podanie stanu licznika w określonym terminie, spółki dystrybucyjne mogłyby dokonywać 
szacowania zużycia energii.  
 W świetle tego konieczne jest skoordynowanie okresów rozliczeniowych z urzędową datą 
rozpoczęcia nowego roku taryfowego (w dniu 1 lipca) i innymi ewentualnymi datami zmian cen  
i stawek opłat. Jeśli zatem okresy rozliczeniowe są dłuższe niż 1 miesiąc, to powinny być tak rozłożone  
w ciągu roku, by jeden z nich kończył się w dniu 1 lipca. Inne daty zmiany cen i stawek opłat mogą natomiast 
skutkować koniecznością dokonania przez spółkę dodatkowej akcji odczytania wskazań wszystkich liczników. 
 
 
 
 

 *  *  *  *  *  *  * 
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 Poddane analizie wybrane zagadnienia kształtowania i funkcjonowania taryf dla energii elektrycznej 
potwierdzają znaną prawdę, że największe problemy tkwią zazwyczaj w szczegółach. Regulacja spółek 
dystrybucyjnych za pomocą cen wskaźnikowych przebiega – jak można sądzić – dość poprawnie, chociaż 
można zastanawiać się, dlaczego ten proces jest wciąż otoczony taką tajemnicą10, ale rozwiązania 
szczegółowe dalekie są jeszcze od poprawności. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne wiele: ułomne akty 
wykonawcze do Prawa Energetycznego, zakorzenione nawyki monopolistyczne spółek dystrybucyjnych, brak 
wypracowanych rozwiązań niektórych problemów itd. Bez odpowiedzi pozostaje tylko wciąż to samo pytanie: 
dlaczego punkt widzenia odbiorców jest zawsze pomijany w procesach doskonalenia, kalkulacji  
i zatwierdzania taryf spółek dystrybucyjnych? 
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10 Powtarzające się co najmniej od dwu lat, w uzasadnieniach decyzji, stwierdzenia Prezesa URE, że „W cenach i stawkach opłat 
zawartych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją, uwzględnione zostały współczynniki korekcyjne Xn, o których mowa w § 26  
ust. 2 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa 
oraz zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności w roku obowiązywania taryfy” [1], w istocie 
o niczym nie informują. 


