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Zasadniczym celem rynku mocy jest stymulowanie moder-

nizacji istniejących jednostek wytwórczych oraz tworzenie

warunków do podejmowania decyzji inwestycyjnych w nowe

jednostki wytwórcze oraz dopasowane do potrzeb pracy Kra-

jowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), tj. pracujące

w szczycie i charakterystyce podszczytowej. Mechanizm —

wprowadzony zgodnie z ustawą z 8.12.2017 r. o rynku mocy

(Dz.U. z 2018 r. poz. 9 ze zm.), dalej u.r.m. — ma także sta-

nowić ekonomiczną zachętę do niewycofywania istniejącego

majątku wytwórczego, który z punktu widzenia technicznego

zdolny jest do dalszej pracy na rzecz KSE, ale jego utrzymy-

wanie w gotowości do pracy jest nieekonomiczne i generuje

wyłącznie stratę na wyniku przedsiębiorstwa. Jedną z podsta-

wowych cech rynku mocy jest przeniesienie kosztów jego

utrzymania na odbiorców końcowych. Koszty rynku mocy po-

krywają odbiorcy końcowi, którzy w zamian za wnoszoną

opłatę mocową otrzymują bezpieczeństwo dostaw energii

w ilości i czasie, jakie odpowiadają ich zapotrzebowaniu (Dą-

browski, 2018, s. 10–11). 

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu opłaty moco-

wej uwzględnianej odpowiednio w taryfie za usługi przesyła-

nia lub dystrybucji, co jest spójne z innymi funkcjonującymi

mechanizmami finansowania środków regulacyjnych na ryn-

ku energii przez odbiorców końcowych (opłatą przejściową

i opłatą OZE) (Uzasadnienie, 2017, s. 9). Zgodnie z założe-

niami funkcjonowania scentralizowanego rynku mocy opera-

tor systemu przesyłowego (OSP) reprezentujący odbiorców

energii nabywa na ich potrzeby odpowiednie zasoby mocy.

W konsekwencji to odbiorcy końcowi ponoszą ciężar ekono-

miczny mechanizmu rynku mocy w postaci obowiązku pono-
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szenia opłaty mocowej (Uzasadnienie, 2017, s. 32). Opłata

mocowa będzie pobierana od 1.10.2020 r., co oznacza dla od-

biorców końcowych dodatkowy ciężar ekonomiczny za zuży-

waną energię elektryczną. 

Ustawa o rynku mocy określa m. in. algorytm obliczania

całkowitego kosztu rynku mocy w danym roku dostaw, algo-

rytmy obliczania stawek opłaty mocowej, progi zużycia rocz-

nego dla odbiorców końcowych, które są uwzględniane przy

kalkulacji tychże stawek, oraz dodatkowe postanowienia

w zakresie określania kosztów całkowitych oraz stawek opła-

ty mocowej. 

W niniejszej pracy podjęto próbę analizy i oceny przepisów

ustawy o rynku mocy, które określają zasady funkcjonowania

w systemie opłaty mocowej pobieranej od odbiorców końco-

wych. Opracowanie ma przynieść odpowiedź na trzy zasadni-

cze dla prawidłowego i społecznie akceptowalnego funkcjo-

nowania mechanizmu rynku mocy w Polsce pytania: 

ile kosztuje rynek mocy, 
jaki jest sposób przenoszenia kosztów rynku mocy, 

w jaki sposób rozłożyć ciężar ekonomiczny na odbiorców? 

CCaałłkkoowwiittyy  kkoosszztt  rryynnkkuu  mmooccyy

Ustawa o rynku mocy definiuje całkowity koszt rynku mo-

cy poprzez algorytm. Zgodnie z algorytmem określonym

w art. 74 ust. 1 u.r.m. całkowity koszt rynku mocy to suma ilo-

czynów ilości obowiązków mocowych i cen zamknięcia aukcji

głównej na dany rok dostaw (KAG), ilości obowiązków moco-

wych i cen zamknięcia aukcji dodatkowej na dany rok dostaw

(KAD) oraz kosztów powstałych w związku z rozliczeniami

umów opłaty mocowej i funkcjonowaniem zarządcy rozliczeń

(KR), pomniejszoną o prognozowany stan środków pienięż-

nych na rachunku opłaty mocowej na dzień 31 grudnia dane-

go roku, bez uwzględniania wpływów z kar za niewykonanie

obowiązku mocowego w danym roku (B). 

Do kosztów oznaczonych KR zaliczyć należy m. in. koszty

obsługi kredytów zaciągniętych przez zarządcę rozliczeń na

zapewnienie płynności finansowej rozliczeń umów moco-

wych. A zatem wskaźnik KR może przyjmować także wartość

zero, jeżeli na rachunek opłaty mocowej nie zaciągnięto kre-

dytów na ww. cele. Ponadto koszty KR obejmują wynagrodze-

nie zarządcy rozliczeń równe poniesionym uzasadnionym

kosztom wynikającym z tej działalności, składającym się

z kosztów prowadzenia rachunku opłaty mocowej, kosztów

rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz kosztów wynikają-

cych z zarządzania płynnością na rynku mocy (koszty funkcjo-

nowania zarządcy rozliczeń)1. Ponadto norma zawarta w art.

74 ust. 1 u.r.m. nakazuje odjęcie ewentualnych nadwyżek

środków na rachunku opłaty mocowej od kwoty wartości cał-

kowitej środków, jakie mają być zebrane w drodze poboru

opłaty mocowej na pokrycie ujemnego salda oraz wydatków

i kosztów funkcjonowania zarządcy rozliczeń. Nadwyżka na

rachunku opłaty mocowej przekłada się na całkowity koszt

opłaty mocowej, albowiem pomniejsza wartość obowiązków

mocowych oraz kosztów funkcjonowania rynku mocy i same-

go zarządcy rozliczeń. Mając na uwadze algorytmy, o których

mowa w art. 74 ust. 6 oraz ust. 8 u.r.m., można dojść do wnio-

sku, że nadwyżka na rachunku opłaty mocowej może przeło-

żyć się na zerową stawkę opłaty mocowej, tj. środki zgroma-

dzone na rachunku opłaty mocowej w danym roku dostaw nie

zostały rozliczone przez zarządcę rozliczeń w tym roku i po-

zostają na tymże rachunku na dzień 31 grudnia tegoż roku.

Środki pieniężne nierozliczone są rozliczane w kolejnym ro-

ku dostaw2. A zatem środki zgromadzone dotychczas na ra-

chunku opłaty mocowej wpływają na kalkulację stawki

w dwojaki sposób: 

1) jeśli ich stan jest dodatni, to opłata na kolejny rok po-

winna być niższa; 

2) jeśli ich stan jest ujemny, to opłata na kolejny rok powin-

na być wyższa. 

Po analizie art. 74 u.r.m. można dojść do wniosku, że im

mniejszy całkowity koszt rynku mocy, tym mniejsza zapłata za

jedną godzinę szczytową. Jednocześnie należy zaznaczyć, że

przy najniższym całkowitym koszcie rynku mocy występuje

najmniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną w go-

dzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w KSE. A za-

tem im mniejsze szczytowe zapotrzebowanie, tym rynek mo-

cy jest tańszy. Warto także zaznaczyć, że przy najmniejszym

zapotrzebowaniu w momentach szczytowych w sieci dochodzi

do realizacji założeń wprowadzenia rynku mocy, albowiem

ma miejsce przeniesienie zużycia energii elektrycznej na go-

dziny inne niż szczytowe. 

Reasumując, całkowity koszt rynku mocy stanowi sumę ilo-

czynów ilości obowiązków mocowych i ceny zamknięcia au-

kcji głównej i aukcji dodatkowej na dany rok dostaw oraz

kosztów, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4 u.r.m., pomniej-

szoną o prognozowany stan środków pieniężnych na rachun-

ku opłaty mocowej na dzień 31 grudnia danego roku, bez

uwzględniania wpływów z kar za niewykonanie obowiązku

mocowego w danym roku. 

AAllookkaaccjjaa  kkoosszzttóóww  rryynnkkuu  mmooccyy  nnaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnee
ggrruuppyy  ooddbbiioorrccóóww  kkoońńccoowwyycchh

Koszty rynku mocy pokrywają odbiorcy końcowi, którzy

uiszczają opłatę mocową stanowiącą część taryfy za usługi

przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i podlegającą

zatwierdzeniu przez Prezesa URE (Ministerstwo Energii,

2016, s. 56). Kategoria „odbiorcy końcowi” nie jest jednak

jednolita, albowiem art. 70 ust. 1 u.r.m. rozróżnia dwie kate-

gorie odbiorców: 

1) odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w go-

spodarstwie domowym; 

2) pozostali odbiorcy końcowi, tj. niepobierający energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym. 

Powyższy podział widoczny jest w sposobie obliczania staw-

ki opłaty mocowej. 

Stawka opłaty mocowej stanowi część taryfy za usługi prze-

syłania i dystrybucji, przy czym dla gospodarstw domowych

naliczana jest w zależności od wielkości rocznego zużycia,

a dla pozostałych odbiorców — w oparciu o zużycie energii

w wybranych godzinach doby (Dąbrowski, 2018, s. 11). A za-
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tem wprowadzenie rynku mocy generuje po stronie obiorców

końcowych — zarówno gospodarstw domowych, jak i bizne-

sowych — dodatkowe ciężary związane ze zużywaniem ener-

gii elektrycznej. Uzasadnieniem nałożenia dodatkowych cię-

żarów na odbiorców końcowych jest dążenie do zapewnienia

bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie średnio- i dłu-

goterminowym (Dąbrowski, 2018, s. 10). Koszty rynku mocy

pokrywają odbiorcy końcowi, którzy w zamian za wnoszoną

opłatę mocową otrzymują bezpieczeństwo dostaw energii

w ilości i czasie, jakie odpowiadają ich zapotrzebowaniu (Dą-

browski, 2018, s. 11). 

Przyjmując za jedną z tez, iż zapewnienie bezpieczeństwa

energetycznego obiorcom końcowym jest drogie, a jednocze-

śnie mając na względzie powyższe uwagi dotyczące zróżnico-

wania grupy ponoszącej ciężary funkcjonowania rynku mocy,

należy zastanowić się, w jaki sposób dokonano alokacji kosz-

tów rynku mocy w Polsce. Z analizy całości przepisów ustawy

o rynku mocy dotyczących stawek opłaty mocowej wynika, że

koszty rynku mocy przerzucone są na pozostałych odbiorców

końcowych, natomiast ochronie podlegają odbiorcy końcowi

pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym.

Dla uzasadnienia powyższego stwierdzenia (o czym również

poniżej) należy wskazać, iż art. 74 u.r.m. zakłada, że stawka

opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających

energię elektryczną w gospodarstwie domowym jest zryczał-

towana i płatna za punkt pomiarowy (ryczałtowa stawka mo-

cowa za punkt pomiarowy). Ponadto Prezes URE kalkuluje

odrębnie stawki opłaty mocowej w odniesieniu do odbiorców

końcowych pobierających energię elektryczną w gospodar-

stwie domowym zużywających rocznie energię elektryczną

w określonych przez ustawodawcę przedziałach. Natomiast

ze wzoru, zgodnie z którym Prezes URE określa stawkę ba-

zową (art. 74 ust. 8 u.r.m.), wynika, że podstawową grupą od-

biorców końcowych zużywających energię elektryczną w go-

spodarstwach domowych są gospodarstwa domowe zużywają-

ce rocznie powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycz-

nej — przy wskaźniku „c” brak jest jakiegokolwiek mnożnika.

W tym miejscu należy także nadmienić, że większemu obcią-

żeniu poddani zostali odbiorcy końcowi zużywający w gospo-

darstwie domowym powyżej 2800 kWh energii elektrycznej

— mnożnik przy „d” wynosi 1,4. A zatem w grupie odbiorców

końcowych zużywających energię elektryczną w gospodar-

stwach domowych największe obciążenie finansowe alokowa-

ne jest na najbogatsze grupy społeczeństwa. Warto również

nadmienić, że co do zasady zużycie energii elektrycznej jest

proporcjonalne do poziomu zamożności danego gospodar-

stwa domowego. 

Grupę gospodarstw domowych, której zużycie energii elek-

trycznej plasuje się w przedziale powyżej 1200 kWh do 2800

kWh, można uznać za typowe gospodarstwo domowe w pol-

skich realiach społeczno-gospodarczych. Zgodnie z danymi

Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej gospodarstw

(średnia liczba osób w gospodarstwie domowym wynosiła 2,8;

po 20% gospodarstw z 46%, dla których uzyskano dane o zu-

życiu energii elektrycznej) znajdowało się w przedziałach zu-

życia 1001–1500 i 1501–2000 kWh, a mniej liczebne były

przedziały 501–1000 kWh, 2001–2500 kWh i 2501–3000 kWh

(odpowiednio 12%, 16% i 11% gospodarstw) [Główny Urząd

Statystyczny, 2017, s. 55–56. Należy także nadmienić, że zuży-

cie w przemyśle i budownictwie (razem z sekcjami B i E) sta-

nowiło 41,6% całości, a zużycie przez pozostałych odbiorców

wyniosło 46,0%, zob. Główny Urząd Statystyczny, 2018, s. 14].

Warto zauważyć, że w świetle badań Głównego Urzędu Sta-

tystycznego kategorię gospodarstw domowych zużywających

energię elektryczną poniżej 500 kWh stanowi bardzo nielicz-

na grupa gospodarstw jednoosobowych — średnie zużycie

energii elektrycznej na 1 osobę wynosi ponad 700 kWh, a to

sprawia, że powyższa grupa (kategoria „a” z mnożnikiem

0,25) jest małoznaczącą grupą odbiorców końcowych finan-

sującą rynek mocy. Przywołane powyżej dane statystyczne

potwierdzają tezę, iż ustawodawca zdecydował się skonstru-

ować system stawem opłaty mocowej tak, aby w jak najmniej-

szym stopniu ich ciężar dotknął gospodarstwa domowe. Przy-

jęte w art. 74 u.r.m. rozwiązania minimalizują ciężar, związa-

ny z wprowadzeniem rynku mocy w Polsce, jaki może po-

wstać po stronie gospodarstw domowych, przerzucając go

jednocześnie na grupę małych i średnich przedsiębiorstw.

Gospodarstwa domowe konsumują w skali rocznej około

25% energii końcowej wykorzystywanej w systemie elektro-

energetycznym i w dużej mierze wpływają na przebieg obcią-

żenia systemu w okresie wieczornym. Pozostali odbiorcy koń-

cowi konsumują w skali rocznej około 75% energii końcowej

wykorzystywanej w systemie elektroenergetycznym i w dużej

mierze wpływają na przebieg obciążenia systemu w okresie

dziennym. 

SSttaawwkkii  ooppłłaattyy  mmooccoowweejj  ——  zzaassaaddyy  kkaallkkuullaaccjjii  
oorraazz  oobboowwiiąązzeekk  ppuubblliikkaaccjjii

ZZaassaaddyy  kkaallkkuullaaccjjii  ssttaawweekk  ooppłłaattyy  mmooccoowweejj  
ddllaa  ooddbbiioorrccóóww  kkoońńccoowwyycchh  zzuużżyywwaajjąąccyycchh  eenneerrggiięę  

eelleekkttrryycczznnąą  ww ggoossppooddaarrssttwwaacchh  ddoommoowwyycchh  

Zasady kalkulacji stawek opłaty mocowej chronią obior-

ców końcowych pobierających energię elektryczną w gospo-

darstwie domowym przed nadmiernym ciężarem wynikają-

cym z wprowadzenia rynku mocy, co sprawia, że ciąży on na

pozostałych grupach odbiorców. Taki stan rzeczy jest znaczą-

co odmienny w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi

w tym zakresie w Niemczech — chronią one odbiorców prze-

mysłowych zużywających najwięcej energii elektrycznej (zob.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, s. 41).

Ochrona odbiorców końcowych przejawia się w sposobie

określania wysokości stawki opłaty mocowej. 

Stawka opłaty mocowej dla gospodarstw domowych jest

zryczałtowana i różna w zależności od mocy umownej w da-

nym miejscu przyłączenia. Stawka ta jest wyrażona w złotych

na 1kW mocy umownej i jest płatna za punkt pomiarowy. 

Zgodnie z art. 74 ust. 7 u.r.m. stawki opłaty mocowej dla

odbiorców końcowych, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 u.r.m.

(odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w gospo-

darstwie domowym), Prezes URE kalkuluje odrębnie dla po-

szczególnych grup odbiorców końcowych, które tworzą po-
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wyższą strukturę zużycia energii elektrycznej. I tak ustawa

przewiduje, w oparciu o kryterium zużywanej rocznie energii

elektrycznej, następujące grupy: 

1) poniżej 500 kWh energii elektrycznej, 

2) od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej, 

3) powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej, 

4) powyżej 2800 kWh energii elektrycznej. 

A zatem wprowadza się progi rocznego zużycia energii

elektrycznej dla odbiorców końcowych pobierających energię

elektryczną w gospodarstwach domowych (cztery grupy). Po-

dział odbiorców końcowych pobierających energię elektrycz-

ną w gospodarstwie domowym, w zależności od stopnia jej

zużycia, ma na celu zrównoważenie obciążeń tych odbiorców

z tytułu opłaty mocowej. Stawka tej opłaty jest zatem inna dla

każdej z ww. czterech grup odbiorców końcowych pobierają-

cych energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Staw-

ki opłaty mocowej dla poszczególnych grup gospodarstw do-

mowych wynoszą: 

1) 0,25 × stawki bazowej / 12 na miesiąc — w odniesieniu

do odbiorców zużywających rocznie 500 kWh energii elek-

trycznej; 

2) 0,6 × stawki bazowej / 12 na miesiąc — w odniesieniu do

odbiorców zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh

energii elektrycznej; 

3) 1 × stawka bazowa / 12 na miesiąc — w odniesieniu do

odbiorców zużywających rocznie powyżej 1200 kWh do 2800

kWh energii elektrycznej; 

4) 1,4 × stawki bazowej / 12 na miesiąc — w odniesieniu do

odbiorców zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii

elektrycznej. 

Z powyższego wyraźnie wynika, że im większe zużycie

energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tym mnoż-

nik dla stawki bazowej jest większy. A zatem im zamożniejsze

gospodarstwo domowe, tym wysokość stawki opłaty mocowej

jest wyższa. Grupę typową stanowią odbiorcy końcowi zuży-

wający w gospodarstwie domowym rocznie powyżej 1200

kWh do 2800 kWh energii elektrycznej (mnożnik 1). 

Wprowadzenie progów dla zużycia energii elektrycznej

przez odbiorców końcowych, o których mowa w art. 70 ust.

1 pkt 1 u.r.m., i uzależniania od niej wysokości stawki opłaty

mocowej nie jest zjawiskiem nowym. W tym miejscu należy

odnotować, że podobne progi zostały zastosowane dla kalku-

lacji stawek opłaty przejściowej dla odbiorców końcowych

pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym,

o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.06.2007 r. o za-

sadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców

w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długo-

terminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1571 ze zm.), dalej u. z. p. k. 

Ustawa o rynku mocy określa preferencyjny mechanizm

obliczania opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobie-

rających energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 6 u.r.m. Prezes URE oblicza na podsta-

wie danych z roku poprzedzającego rok ustalania stawek,

koszt rynku mocy dla grupy odbiorców, o której mowa w art. 70

ust. 1 pkt 1, zgodnie ze wzorem: 

KGD =ZGD/ ZK – R × KC,

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KGD — koszt rynku mocy dla grupy odbiorców pobierających

energię elektryczną w gospodarstwach domowych, 

ZGD — roczne zużycie energii elektrycznej w gospodar-

stwach domowych, 

ZK — roczne zużycie energii elektrycznej w systemie przez

odbiorców końcowych, 

R — wolumen energii elektrycznej wynikający z upraw-

nień, o których mowa w art. 70 ust. 3 u.r.m., przysłu-

gujących odbiorcom przemysłowym w danym roku

dostaw, 

KC — całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw. 

Stawka opłaty mocowej dla obiorców końcowych zużywają-

cych energię elektryczną w gospodarstwach domowych wy-

znaczana jest zgodnie z algorytmem określonym w art. 74 ust. 8

u.r.m. W celu wyznaczenia odrębnych stawek opłaty mocowej

dla gospodarstw domowych Prezes URE wyznacza stawkę

bazową, zgodnie ze wzorem: 

S = KGD / 0,25 × a + 0,6 × b + c + 1,4 × d

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

S      — stawkę bazową, 

KGD — koszt rynku mocy dla grupy odbiorców pobierających

energię elektryczną w gospodarstwach domowych, 

a   — liczbę gospodarstw domowych zużywających rocznie

poniżej 500 kWh energii elektrycznej, 

b   — liczbę gospodarstw domowych zużywających rocznie

od 500 kWh do1200 kWh energii elektrycznej, 

c   — liczbę gospodarstw domowych zużywających rocznie

powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej, 

d   — liczbę gospodarstw domowych zużywających rocznie

powyżej 2800 kWh energii elektrycznej. 

Stawka bazowa jest zatem stosunkiem kosztu rynku mocy

obliczonego zgodnie ze wzorem określonym w art. 74 ust. 4

u.r.m. oraz liczby odbiorców końcowych zużywających ener-

gię elektryczną w gospodarstwach domowych. Algorytm kal-

kulacji stawki bazowej zawiera także mnożniki korygujące dla

każdej z czterech grup odbiorców, o których mowa w art. 70

ust. 1 pkt 1 u.r.m., co pozwala na odpowiednie odciążenie lub

obciążenie kosztami utrzymania rynku mocy określonych

grup społecznych. 

ZZaassaaddyy  kkaallkkuullaaccjjii  ssttaawweekk  ooppłłaattyy  mmooccoowweejj  
ddllaa  ppoozzoossttaałłyycchh  ooddbbiioorrccóóww  kkoońńccoowwyycchh

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 u.r.m. grupę pozostałych od-

biorców końcowych stanowią odbiorcy inni niż pobierający

energię elektryczną w gospodarstwach domowych. A zatem

pozostali odbiorcy końcowi to kategoria bardzo szeroka,

obejmująca m. in. małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsię-

biorstwa komunalne, szkoły, szpitale i inne podmioty świad-

czące usługi użyteczności publicznej, a także odbiorców ener-

gochłonnych. 
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Dla pozostałych obiorców końcowych ustalane są jednost-

kowe stawki opłaty mocowej, które mogą różnić się w zależ-

ności od grupy odbiorców końcowych. Stawki te wyrażone są

w złotych na MWh zużycia energii elektrycznej w wybranych

godzinach doby lub dobowych strefach czasowych stosowa-

nych w rozliczeniach z odbiorcami w poszczególnych grupach

taryfowych (Ministerstwo Energii, 2016, s. 56). 

Algorytm obliczania stawki opłaty mocowej dla pozosta-

łych obiorców końcowych sprawia, że ciężar utrzymania sys-

temu rynku mocy w Polsce jest zaalokowany na tej grupie od-

biorców końcowych. Ustawa o rynku mocy przewiduje bo-

wiem, że obiorcy końcowi pobierający energię elektryczną

w gospodarstwach domowych pokrywają koszty rynku mocy

w zależności od wielkości rocznego zużycia energii elektrycz-

nej. Pozostałe koszty ponoszone są przez pozostałych odbior-

ców końcowych. 

Zgodnie z art. 74 ust. 10 u.r.m. Prezes URE oblicza koszt

rynku mocy dla pozostałych odbiorców końcowych zgodnie

ze wzorem: 

KP = KC —  KGD

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KP     — koszt rynku mocy dla pozostałych odbiorców końco-

wych, 

KC  — całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw, 

KGD — koszt rynku mocy dla odbiorców końcowych podbie-

rających energię elektryczną w gospodarstwach do-

mowych. 

A zatem stawka opłaty mocowej kalkulowana jest

z uwzględnieniem ponoszonego przez pozostałych obiorców

końcowych kosztu rynku mocy. Koszt ten to całkowity koszt

rynku mocy pomniejszony o koszt rynku mocy dla odbiorców

końcowych podbierających energię elektryczną w gospodar-

stwach domowych. 

Stawkę opłaty mocowej dla pozostałych odbiorców końco-

wych Prezes URE kalkuluje według wyznaczonego zgodnie

z art. 74 ust. 10 u.r.m. kosztu dla tej grupy odbiorców oraz ilo-

ści energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tych

odbiorców w wybranych godzinach doby, przypadających na

godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie,

o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 u.r.m. 

Ponadto Prezes URE kalkuluje stawkę opłaty mocowej dla

pozostałych odbiorców końcowych z uwzględnieniem art. 70

ust. 3 u.r.m. Ustęp 3 wskazanego powyżej artykułu przewidu-

je progresywną ulgę w opłacie mocowej dla odbiorców ener-

gochłonnych, którzy spełniają wymagania w zakresie współ-

czynnika intensywności zużycia energii elektrycznej3 przez

procentowe obniżenie ilości energii elektrycznej pobranej

i zużytej przez tego rodzaju pozostałych odbiorców końco-

wych. A zatem przewidziano zmniejszenie obciążeń finanso-

wych dla niektórych pozostałych obiorców końcowych, tj.

obiorców energochłonnych spełniających określone w art. 70

ust. 3 u.r.m. wskaźniki intensywności zużycia energii elek-

trycznej. Progresywna ulga w opłacie mocowej na rzecz od-

biorców energochłonnych to szczególny przypadek mechani-

zmu wsparcia zaszytego w innym mechanizmie wsparcia (zob.

art. 104 u.r.m.). Na dzień przygotowania niniejszego opraco-

wania w sprawie ulg przewidzianych w art. 70 ust. 3 u.r.m. Ko-

misja Europejska prowadzi postępowanie wyjaśniające (Nu-

mer w rejestrze pomocy publicznej SA. 51502 Reductions

from a capacity mechanism levy for EIUs in Poland). 

Na potrzeby wyznaczenia stawek opłaty mocowej dla pozo-

stałych odbiorców końcowych Prezes URE wykorzystuje da-

ne z roku poprzedzającego rok ustalania stawek. 

Ustawa o rynku mocy przewiduje jednak mechanizm zachę-

cania odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 u.r.m.,

do stymulowania zużywania energii elektrycznej w poszcze-

gólnych kwartałach roku dostaw tak, aby uniknąć nadmierne-

go obciążenia systemu, np. w okresie letnim. Prezes URE

może ustalić różne stawki opłaty mocowej dla poszczegól-

nych kwartałów roku dostaw dla odbiorców, o których mowa

w art. 70 ust. 1 pkt 2 u.r.m., uwzględniając w stawkach sezo-

nową zmienność zapotrzebowania na moc w systemie we-

dług zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 76 u.r.m. Można w tym miejscu założyć, że takie stawki

powinny być wyższe dla okresu letniego, albowiem w tym

okresie OSP odnotowuje największe zapotrzebowanie na

energię4. 

ZZwwoollnniieenniiee  zz ppooddaattkkuu  oodd  ttoowwaarróóww  ii uussłłuugg  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 u.r.m. Prezes URE kalkuluje stawki

opłaty mocowej na rok kalendarzowy pomniejszone o należny

podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 11.03.2004

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze

zm.), dalej u.p.t.u. A zatem wysokość podatku od towarów

i usług nie jest uwzględniana przez regulatora podczas kalku-

lacji stawek opłaty mocowej. Należy jednak pamiętać, że wyna-

grodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego oraz premię,

o której mowa w art. 66 ust. 1 u.r.m., powiększa się o należny

podatek od towarów i usług (art. 65 u.r.m.). 

PPuubblliikkaaccjjaa  ww BBiiuulleettyynniiee  UUrrzzęędduu  RReegguullaaccjjii  EEnneerrggeettyykkii  

Prezes URE publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji

Energetyki do 30 września każdego roku stawki opłaty moco-

wej na kolejny rok oraz wybrane godziny doby przypadające

na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie,

wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw — na po-

trzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców,

o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 u.r.m. 

Należy zaznaczyć, że ustawa nie uwzględniła terminu pu-

blikacji stawek opłaty mocowej na pierwszy rok dostaw. Wy-

daje się jednak, że Prezes URE powinien opublikować staw-

ki opłaty mocowej na pierwszy rok dostaw do końca trzecie-

go kwartału tegoż, tj. do 30.09.2019 r. Ustawa o rynku mocy

nie przewiduje możliwości zaskarżenia wyżej wskazanej czyn-

ności Prezesa URE. Nie jest to bowiem decyzja administra-

cyjna, lecz czynność materialno-techniczna. Jest ona czynno-

ścią czysto fizyczną (techniczną — opublikowanie), z którą

łączą się jednak skutki prawne dla określonych uczestników

obrotu gospodarczego (energetycznego). 
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SSyysstteemm  ppoobboorruu  ooppłłaattyy  mmooccoowweejj

Ustawa o rynku mocy określa zasady funkcjonowania sys-

tem poboru opłat mocowych. Zastosowany system poboru

opłat jest tożsamy z mechanizmem występującym przy pobo-

rze opłaty przejściowej (zob. art. 15 u.z.p.k.) oraz opłaty OZE

(zob. art. 95 ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach

energii, Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), dalej u.o.z.e. Obo-

wiązek zapłaty opłaty mocowej został ukształtowany za po-

mocą kryterium podmiotowego przez wskazanie podmiotów,

od których pobierana jest opłata mocowa (art. 69 ust. 2

u.r.m.). W modelowym schemacie poboru opłaty (art. 75 ust.

2 i 3 u.r.m.) role OSP i operatora systemu dystrybucyjnego

(OSD) są wyraźnie rozgraniczone, ale ustawa przewiduje tak-

że przypadki szczególne (art. 75 ust. 4 i 5 u.r.m.), które wymy-

kają się z modelowego ujęcia. 

Modelowy system poboru opłaty mocowej wygląda następująco. 

1. Rola OSP. Podmiotem pobierającym opłatę mocową

jest OSP. Zgodnie z art. 75 ust. 2 u.r.m. OSP: 

a) pobiera od podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 2

u.r.m., opłatę mocową w należnej wysokości, pomniej-

szonej o wierzytelności z tytułu opłaty mocowej z po-

przednich okresów rozliczeniowych odpisane w tym

okresie rozliczeniowym jako wierzytelności nieściągalne

w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 2 u.p.t.u.; 

b) gromadzi środki pieniężne z opłaty mocowej. 

A zatem rolą OSP jest pobieranie opłaty mocowej od od-

biorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci

przesyłowej, płatników opłaty mocowej, przedsiębiorstwa

energetycznego wykonującego działalność gospodarczą

w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

niebędącego płatnikiem opłaty mocowej, przyłączonego

bezpośrednio do sieci przesyłowej i przedsiębiorstwa ener-

getycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączo-

nego bezpośrednio do sieci przesyłowej, a także gromadze-

nie pobranych środków z opłaty mocowej. Wskazane powy-

żej podmioty, od których OSP pobiera opłatę mocową,

przekazują OSP środki pieniężne z opłaty mocowej należne

za dany okres rozliczeniowy w sposób i w terminach okre-

ślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 76 u.r.m. 

2. Rola OSD. Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 u.r.m. OSD jest

płatnikiem opłaty mocowej, a to oznacza, że pobiera opłatę mo-

cową od przyłączonych bezpośrednio do jego sieci dystrybucyjnej: 

a) odbiorcy końcowego; 

b) przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działal-

ność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji ener-

gii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej; 

c) przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego ener-

gię elektryczną. 

A zatem OSD jest płatnikiem opłaty mocowej jedynie dla

podmiotów przyłączonych bezpośrednio do jego sieci dys-

trybucyjnej. Oznacza to, że pobiera on opłatę mocową nie-

jako w pierwszej fazie, albowiem pobiera ją od podmiotów

przyłączonych bezpośrednio do jego sieci, a następnie

przekazuje zebrane środki do OSP (druga faza). 

3. Schemat poboru opłaty mocowej. Modelowo w proce-

sie poboru opłaty mocowej uczestniczą odbiorcy końcowi, tj.

podmioty obciążone opłatą mocową we właściwej dla danej

grupy stawce, płatnik opłaty mocowej oraz OSP. 

Powyżej przedstawiono modelowy schemat poboru opłaty

mocowej, który ze względu na specyfikę sektora elektroener-

getycznego nie może być zastosowany w każdym przypadku.

Z tego względu ustawa o rynku mocy przewiduje dwie sytuacje

szczególne (zob. art. 75 ust. 4 i 5 u.r.m.). Pierwsza z nich doty-

czy przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię

elektryczną, przyłączonych jednocześnie do sieci przesyłowej

i sieci dystrybucyjnej. Przykładem takich przedsiębiorstw ener-

getycznych są PKN ORLEN S.A. i Anwil S.A. Zgodnie z tre-

ścią przepisu art. 75 ust. 4 u.r.m. przedsiębiorstwa tego typu

wnoszoną opłatę mocową wprost do OSP, co oznacza, że

w procesie tym pomijany jest płatnik tejże, jakim jest OSD.

W ten sposób przesądzona jest jedna faza poboru opłaty mo-

cowej od przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających

energię elektryczną przyłączonych jednocześnie do sieci prze-

syłowej i sieci dystrybucyjnej. Artykuł 75 ust. 4 u.r.m. wprowa-

dza zakaz poboru opłaty mocowej przez OSD i nakaz dla

przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w tym przepi-

sie, wnoszenia jej wprost do OSP. Wprowadzony mechanizm

skraca proces poboru oraz uniemożliwia zbędne krążenie środ-

ków z opłaty mocowej w systemie poboru. Drugi przypadek od-

nosi się do nietypowych odbiorców przyłączonych do sieci dys-

trybucyjnej. Przykładowo można wskazać wytwórcę energii

przyłączonego do sieci dystrybucyjnej, który posiada przyłączo-

nych bezpośrednio do siebie odbiorców końcowych — podmio-

ty tego typu pozostają poza modelowym systemem poboru

opłaty mocowej (art. 75 ust. 2 u.r.m.). Zgodnie z art. 75 ust. 5 u.r.m.
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przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospo-

darczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycz-

nej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, oraz przedsiębior-

stwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną, przyłą-

czeni do sieci dystrybucyjnej, przekazują środki z tytułu opłaty

mocowej do płatnika opłaty mocowej, w terminie określonym

w przepisach wydanych na podstawie art. 76 u.r.m. 

Ponadto ustawa o rynku mocy przewiduje delegację do

określenia przez ministra właściwego do spraw energii szcze-

gółowej procedury poboru opłaty mocowej (art. 76 u.r.m.). Za-

kres przedmiotowy rozporządzenia wykonawczego określają-

cego szczegółową procedurę poboru opłaty mocowej powinien

obejmować: terminy i sposób przekazywania OSP środków

z tytułu opłaty mocowej, zakres i termin przekazywania OSP

i płatnikowi opłaty mocowej informacji, w tym informacji o su-

mie należnych opłat mocowych, oraz okresy rozliczeniowe

między odpowiednio OSP, płatnikami opłaty mocowej i inny-

mi podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty mocowej.

Ponadto w rozporządzeniu powinien zostać określony sposób

wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapo-

trzebowanie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty

mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 

ust. 1 pkt 2 u.r.m. (innych niż określone w pkt 1 — jako staw-

kę stosowaną do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sie-

ci w wybranych godzinach doby, wyrażoną w złotych za kWh

energii elektrycznej), biorąc pod uwagę zapewnienie sprawne-

go przebiegu procesu pozyskiwania środków z opłaty mocowej

oraz zachęcanie odbiorców do racjonalnego wykorzystywania

mocy elektrycznej w ciągu doby. Wskazany powyżej zakres

przedmiotowy rozporządzenia wykonawczego w zdecydowanej

większości obejmie zagadnienia o charakterze proceduralnym

i technicznym, które nie wpływają na sytuację prawną uczestni-

ków rynku mocy. Z tego względu nie ma konieczności określa-

nia szczegółowych elementów procedury poboru opłaty moco-

wej na poziomie ustawowym. Wydaje się jednak, że określenie

przez ministra właściwego do spraw energii sposobu wyznacza-

nia godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowa-

nie na moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej

należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1

pkt 2 u.r.m., nie ma wyłącznie charakteru technicznego dla ca-

łego systemu rynku mocy w Polsce. Trzeba bowiem pamiętać, że

godziny poboru, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 u.r.m., ma-

ją wpływ na wysokość stawek opłaty mocowej dla pozostałych od-

biorców końcowych, tj. innych niż pobierających energię elek-

tryczną w gospodarstwach domowych. Sposób określania tychże

godzin poboru powinien być w pełni kompatybilny z godzinami

oraz sezonami o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elek-

tryczną w systemie, co powinno jednocześnie przełożyć się na za-

chęcenie odbiorców do racjonalnego wykorzystywania mocy

elektrycznej w ciągu doby — np. sądząc po rekordach zapotrze-

bowania w okresie letnim mogą to być godziny 11.00–14.00. 

IInnffoorrmmaaccjjee  pprrzzeekkaazzyywwaannee  ww pprroocceessiiee  
ppoobboorruu  ooppłłaattyy  mmooccoowweejj

Funkcjonowanie systemu poboru opłaty mocowej, a jedno-

cześnie całego mechanizmu rynku mocy, usprawnić może

przekazywanie Prezesowi URE informacji będących w gestii

podmiotów pełniących określone role w tym systemie

(zwłaszcza operatorów). Z tego względu ustawa określa za-

kres informacji przekazywanych w ramach procesu poboru

opłaty mocowej. W art. 75 u.r.m. przewidziano, że: 

1) przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 69 ust. 2

pkt 2–4 u.r.m., przekazują OSP informacje o sumie należnych

opłat mocowych w zakresie i terminach określonych w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 76 u.r.m. Powyższe infor-

macje są przekazywane przez przedsiębiorstwa energetyczne

przed pobraniem opłaty mocowej. Ustawa o rynku mocy nie

przewiduje kary pieniężnej za nieprzekazanie informacji,

o których mowa powyżej (art. 75 ust. 1 u.r.m.); 

2) OSP i płatnik opłaty mocowej sporządzają i przedsta-

wiają Prezesowi URE pisemne informacje za każdy kwartał

pobierania opłaty mocowej, zawierające dane dotyczące: 

a) liczby punktów poboru energii elektrycznej rozumia-

nych jako punkty w sieci elektroenergetycznej, w któ-

rych mierzony jest pobór energii elektrycznej przez

układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony w umowie

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub

w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie

kompleksowej (o których mowa w art. 70 ust. 1

pkt 1 u.r.m.), wraz z odpowiadającymi im przedziałami

rocznego zużycia energii elektrycznej, 

b) ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez pozo-

stałych odbiorców końcowych (o których mowa w art. 70

ust. 1 pkt 2 u.r.m.), w wybranych godzinach doby, o któ-

rych mowa w art. 70 ust. 4 pkt 2 u.r.m. (sumę iloczynów

stawki opłaty mocowej dla danej grupy odbiorców oraz

ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych

godzinach doby przez odbiorców końcowych, o których

mowa w ust. 1 pkt 2), 

c) wysokości środków z tytułu opłaty mocowej należnych

i uiszczonych w danym kwartale przez podmioty zobowią-

zane do jej wnoszenia. Wskazane powyżej informacje są

przedstawiane Prezesowi URE w terminie miesiąca nastę-

pującego po upływie kwartału, za który jest sporządzana

informacja. Kwartalne przekazywanie informacji pozwala

na prowadzenie przez regulatora statystyki dotyczącej

funkcjonowania rynku mocy, która winna przekładać się

na jego ocenę i ewentualne postulowanie dokonania

zmian w tymże. Zgodnie z art. 85 ust. 3 pkt 2 u.r.m. karze

pieniężnej podlega OSD w przypadku nieprzekazania

w terminie danych, o których mowa art. 75 ust. 6 u.r.m.; 

3) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność

gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii

elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty mocowej, oraz

przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elek-

tryczną, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej przekazują płatni-

kowi opłaty mocowej informacje o sumie należnych opłat

mocowych oraz informacje, o których mowa w art. 75 ust. 6

u.r.m., w terminach określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 76 u.r.m. Informacje przekazywane przez wy-

żej wskazane przedsiębiorstwa energetyczne pozwalają na

prowadzenie statystyk przez Prezesa URE oraz stanowią źró-

dło informacji o zjawiskach zachodzących w głębi sieci dystry-

bucyjnej. Informacje tego typu winny przekładać się na do-
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skonalenie mechanizmu rynku mocy w Polsce i maksymalne

jego uszczelnienie na etapie poboru opłaty mocowej. Ustawa

o rynku mocy nie przewiduje kary pieniężnej za nieprzekaza-

nie informacji, o których mowa powyżej (art. 75 ust. 7 u.r.m.). 

ZZwwoollnniieenniiee  zz ppooddaattkkuu  ddoocchhooddoowweeggoo  ii rreezzeerrwwaa

Zasadą obowiązującą na gruncie podatków dochodowych

jest powszechność opodatkowania w aspekcie podmiotowym

i przedmiotowym. W aspekcie podmiotowym oznacza to, że

w zasadzie wszystkie osoby prawne — i podmioty co do zasa-

dy podobne — są opodatkowane tym podatkiem — z wyjąt-

kami dotyczącymi niektórych zwolnień, natomiast w aspekcie

przedmiotowym to, że każdy przychód — niezależnie od źró-

dła — podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie co do zasady uzyskiwany przychód podlega po-

mniejszeniu o koszty uzyskania przychodów — zatem te po-

niesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodów

lub źródła przychodów (Mikuła, 2019, s. 4). Ustawa o rynku

mocy modyfikuje powyższe zasady w stosunku do zarządcy

rozliczeń i OSP. Przepis art. 78 u.r.m. stanowi lex specialis
w stosunku do przepisów ustawy z 15.02.1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze

zm.), dalej u.p.d.o.p., a jednocześnie jest on analogicznym

przepisem do art. 104 u.o.z.e. 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 u.r.m. środki uzyskane z opłaty mo-

cowej, z wyłączeniem wynagrodzenia zarządcy rozliczeń (art. 77

ust. 4 u.r.m.), nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń

w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych. Natomiast art. 78 ust. 2 u.r.m. stanowi, że środki prze-

kazane przez zarządcę rozliczeń dostawcy mocy na podstawie

ustawy o rynku mocy nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosz-

tów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku do-

chodowym od osób prawnych. A zatem przesądza się, że

środki pieniężne z opłaty mocowej nie stanowią przychodu

zarządcy rozliczeń, co oznacza, że nie odprowadza on podat-

ku dochodowego od osób prawnych od tychże. Opłata moco-

wa, w związku z tymczasowym charakterem po stronie za-

rządcy rozliczeń, nie stanowi ani przychodu, ani kosztu uzy-

skania przychodu tegoż. Natomiast wynagrodzenie, o którym

mowa w art. 77 ust. 4 u.r.m., nie ma charakteru tymczasowe-

go, a stanowi przysporzenie po stronie zarządcy rozliczeń

o charakterze definitywnym — stanowi zatem przychód. 

Należy w tym miejscu nadmienić, że środki pieniężne,

o których mowa w art. 78 u.r.m., powinny być w całości

przeznaczone na pokrycie kosztów działalności statutowej

zarządcy rozliczeń, w tym pokrycia ujemnego salda na ra-

chunku rynku mocy oraz kosztów rozliczania ujemnego sal-

da, kosztów zarządzania środkami pieniężnymi zgromadzo-

nymi na rachunku opłaty mocowej, wynagrodzenia zarząd-

cy rozliczeń, o którym mowa w art. 77 ust. 4 u.r.m. W przy-

padku zgromadzenia na rachunku opłaty mocowej środków

pieniężnych w kwocie przewyższającej koszty działalności

zarządcy rozliczeń i nierozliczenia ich w danym roku do-

staw, środki te ulegają przesunięciu na kolejny rok, w trak-

cie którego powinny być rozliczone. Nadwyżka środków

pieniężnych może zatem przełożyć się na zmniejszenie

stawki opłaty mocowej dla odbiorców końcowych. Zysk za-

rządcy rozliczeń przeznacza się wyłącznie na finansowanie

przedmiotu działalności tegoż (art. 49 u.z.p.k.). Powyższe

względy stanowią uzasadnienie dla wprowadzenia neutral-

ności podatkowej w zakresie przepływów finansowych

w powyższym zakresie. 

Natomiast art. 78 ust. 3 u.r.m. stanowi, że OSP tworzy rezer-

wę, w ciężar kosztów, do wysokości środków należnych z opła-

ty mocowej pomniejszonych o należny podatek od towarów

i usług. Utworzenie rezerwy następuje odpowiednio w termi-

nie, w którym opłata mocowa stanie się należna. A zatem OSP

jest zobligowany do utworzenia rezerwy do wysokości środków

należnych z opłaty mocowej, pomniejszonych o należny poda-

tek od towarów i usług. Rezerwa ta jest zaliczana do kosztów

uzyskania przychodów. Rezerwa tego typu może być kosztem, co

z kolei stanowi lex specialis, o którym mowa w art. 16 ust. 1

pkt 27 u.p.d.o.p.5 Należy podkreślić, że art. 78 ust. 3 u.r.m. od-

nosi się do środków należnych z opłaty mocowej — niezależnie

zatem od faktu jej uiszczenia. W tym zakresie możliwość zali-

czenia rezerwy do kosztów uzyskania przychodów pozostaje

zatem uniezależniona od rzeczywistego ekonomicznego ponie-

sienia ciężaru tego kosztu (modyfikacja założeń ogólnych). 

Rezerwa, o której mowa w art. 78 ust. 3 u.r.m., podlega

zwiększeniu o odsetki ustawowe od środków pochodzących

z opłaty mocowej, zgromadzonych na wyodrębnionym rachun-

ku, jeżeli odsetki te stanowią przychód OSP w rozumieniu usta-

wy o podatku dochodowym od osób prawnych 

(art. 78 ust. 4 u.r.m.). Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. nie

zalicza się do przychodów kwot naliczonych, lecz nieotrzyma-

nych odsetek od należności. W przeciwieństwie zatem do

środków z opłaty mocowej (wystarczy, by były należne, aby

zostały zaliczone do rezerwy), art. 78 ust. 4 u.r.m. odnosi się

wyłącznie do odsetek, które zostały otrzymane przez OSP

i zgromadzone na wyodrębnionym rachunku. Wobec zalicze-

nia rezerwy w koszty uzyskania przychodów, otrzymanie od-

setek ustawowych przez OSP będzie zdarzeniem neutralnym

podatkowo. 

Artykuł 78 ust. 5 u.r.m. dotyczy przesłanek zmniejszania lub

rozwiązania rezerwy. Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy,

o której mowa w ust. 3, następuje w miesiącu, w którym: 

1) OSP zaliczy do kosztów uzyskania przychodów w rozu-

mieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego lub

premię, o której mowa w art. 66 ust. 1 u.r.m., w wysokości te-

go wynagrodzenia, bądź premii pomniejszonych o należny

podatek od towarów i usług, albo 

2) ustaną przyczyny jej utworzenia. 

Przesłanka, o której mowa w punkcie pierwszym, odnosi

się do zaliczenia przez OSP do kosztów uzyskania przycho-

dów wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego

lub premię, o której mowa w art. 66 ust. 1 u.r.m. Natomiast

przesłanka z pkt 2 odnosi się do ustania przyczyn utworzenia

rezerwy (przesłanka rozwiązania rezerwy). Ponadto zgodnie

z art. 78 ust. 6 u.r.m. wobec zmniejszenia lub rozwiązania re-

zerwy — kwoty, o które zmodyfikowano rezerwę, stanowią

u OSP przychód w dacie dokonania czynności. Powyższe spo-

wodowane jest koniecznością zachowania względnej neutral-

ności na gruncie podatku dochodowego dokonanych zmniej-
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szeń rezerwy — a zatem kwot zaliczonych uprzednio do kosz-

tów uzyskania przychodów. 

UUwwaaggii  kkoońńccoowwee

Wprowadzenie dwutorowego rynku energii elektrycznej

w Polsce stanowi odpowiedź na wzrastające zużycie energii

elektrycznej. Rynek mocy stanowi mechanizm wpływający

z założenia dodatnio na poziom bezpieczeństwa energetycz-

nego kraju, a jednocześnie stanowi system wsparcia finanso-

wego dla modernizacji przestarzałych technologii nieopłacal-

nych ekonomicznie. Środki finansowe na utrzymanie wprowa-

dzonego mechanizmu pochodzą z opłaty mocowej. Koszty

utrzymania rynku mocy są przeniesione na odbiorców końco-

wych, na których nałożono obowiązek uiszczania opłaty mo-

cowej. Całkowity koszt rynku mocy uzależniony jest od zapo-

trzebowania na energię elektryczną, albowiem jest on najniż-

szy przy najmniejszym zużyciu. Ponadto im mniejszy jest cał-

kowity koszt rynku mocy, tym mniejsza jest zapłata za jedną

godzinę szczytową. Powyższe prowadzi do konstatacji, iż zuży-

cie energii elektrycznej powinno rozkładać się na godziny po-

zaszczytowe. Sposób określenia całkowitego kosztu rynku mo-

cy zachęca zatem odbiorców końcowych do ograniczania za-

potrzebowania w momentach szczytowych w sieci i przenosze-

nia tegoż na godziny inne niż szczytowe. Koszty otrzymania

rynku mocy są rozłożone na odbiorców końcowych w taki spo-

sób, iż jego główny ciężar został przeniesiony na małe i śred-

nie przedsiębiorstwa oraz pozostałych odbiorców bizneso-

wych. Ustawodawca zdecydował się natomiast na ochronę od-

biorców końcowych zużywających energię elektryczną w go-

spodarstwach domowych. Algorytm wyliczania stawek opłaty

mocowej powiązany jest ze strukturą zużywania energii elek-

trycznej w społeczeństwie. Określone parametry rozkładają

ekonomiczny ciężar rynku mocy (wysokość stawki opłaty mo-

cowej) w sposób dociążający najbogatszą grupę społeczną (im

większe zużycie, tym odbiorca w gospodarstwie domowym jest

zamożniejszy), a odciążający najbiedniejsze grupy społeczne

(im mniejsze zużycie, tym odbiorca w gospodarstwie domo-

wym jest biedniejszy). Przywołane badania statystyczne prze-

prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że

większa część społeczeństwa należy do grupy chronionej przez

ustawodawcę przed ponoszeniem zasadniczego ciężaru eko-

nomicznego rynku mocy. Można mówić o ochronie przed za-

sadniczym ciężarem, albowiem wszystkie grupy obciążone zo-

stały opłatą mocową. A zatem nie zdecydowano się na jakie-

kolwiek wyłączenia. Ponadto należy nadmienić, że na obec-

nym etapie nie została przesądzona sytuacja prawna odbior-

ców energochłonnych — ustawa o rynku mocy dopuszcza bo-

wiem możliwość wprowadzenia ulg dla tychże. Na zakończe-

nie warto zwrócić uwagę, że dla prawidłowego funkcjonowa-

nia rynku mocy duże znaczenie ma system poboru opłaty mo-

cowej, który powinien być systemem szczelnym i eliminującym

zbędne krążenie środków pieniężnych. 
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1 Wynagrodzenie zarządcy rozliczeń jest finansowane ze środków z opłaty mocowej. Można w związku z tym postawić pytanie o zasadność funkcjonowania dodat-

kowego podmiotu w mechanizmie rynku mocy generującego dodatkowe koszty i konieczność ich pokrycia ze środków pochodzących z rachunku opłaty mocowej.

W tym miejscu należy jednak pominąć rozważania na ten temat, albowiem wykraczałyby one poza ramy niniejszego opracowania. 
2 W tym miejscu należy powołać się na komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z 30.11.2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok

kalendarzowy 2019. W komunikacie wskazano, że stawka opłaty OZE w roku 2019 wynosi 0,00 zł/MWh. Stan ten wynikał ze zgromadzenia przez Zarządcę Rozliczeń

S.A. nadwyżki, która nie została wykorzystana przez producentów energii odnawialnej w latach 2016 i 2017. 
3 Wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej: 

1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% — jest 80%, 

2) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% — jest 60%, 

3) więcej niż 40% — jest 15%

– ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w wybranych godzinach doby. 
4 Przykład: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A. odnotowały rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim 26.06.2019 r. Zarejestrowane

o godz. 13:15 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 144 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania nie wystąpiły jednak zakłócenia w pracy KSE. Dotychczasowa

najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego — 24 096 MW — wystąpiła 12.06.2019 r. (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 2019). 
5 Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów rezerw, odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących, innych niż wymienione w pkt 26–26c, jeżeli obo-

wiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy i odpisy na straty kredytowe oraz odpisy aktu-

alizujące utworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości albo MSR, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt. 
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