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W przyjętym w listopadzie 2009 r. dokumencie pn.

„„Polityka energetyczna Polski do 2030 r.Polityka energetyczna Polski do 2030 r.””

Zmiana mechanizmZmiana mechanizmóów regulacjiw regulacji

poprzez wprowadzenie metod ksztapoprzez wprowadzenie metod kształłtowania cen cieptowania cen ciepłła a 

z zastosowaniem cen referencyjnychz zastosowaniem cen referencyjnych

oraz bodoraz bodźźccóów do optymalizacji kosztw do optymalizacji kosztóów zaopatrzenia w ciepw zaopatrzenia w ciepłłoo

Stymulowanie rozwoju kogeneracji Stymulowanie rozwoju kogeneracji 

Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii 

jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwjako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwóórczychrczych

StrategiaStrategia
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –– Prawo energetyczne Prawo energetyczne 

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) 

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r.  o zmianie ustawy Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r.  o zmianie ustawy ––

Prawo energetyczne oraz o zmianie niektPrawo energetyczne oraz o zmianie niektóórych innych ustawrych innych ustaw

(Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104) 

WeszWeszłła w a w żżycie 11 marca 2010 r.ycie 11 marca 2010 r.

TaktykaTaktyka
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art. 47, ust. 2 f . ustawy art. 47, ust. 2 f . ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

stanowi:stanowi:

Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie 

dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego

ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 5 i 6 

i średnich cen sprzedaży ciepła, 

o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

TaktykaTaktyka
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art. 23 ust. 2 art. 23 ust. 2 pktpkt 18 lit. c ustawy 18 lit. c ustawy –– Prawo energetyczne Prawo energetyczne 

naknakłłada na Prezesa URE:ada na Prezesa URE:

obowiązek zbierania i przetwarzania informacji dotyczących przedsiębiorstw 

energetycznych, w tym obliczanie i ogłaszanie do 31 marca każdego roku, średnich cen

sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających 

koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:

opalanych paliwami węglowym,

opalanych paliwami gazowymi,

opalanych olejem opałowym,

stanowiących odnawialne źródła energi

− w poprzednim roku kalendarzowym.

TaktykaTaktyka
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art. 23 ust. 2 art. 23 ust. 2 pktpkt 3 lit. f 3 lit. f 

ustawy ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

wskazuje zakres dziawskazuje zakres działłania Prezesa URE, ania Prezesa URE, 

do ktdo któórego nalerego należży:y:

ustalanie i ogustalanie i ogłłaszanie wysokoaszanie wysokośści wskaci wskaźźnika referencyjnego, nika referencyjnego, 

o kto któórym mowa w art. 47rym mowa w art. 47 ustawy ustawy –– Prawo energetycznePrawo energetyczne

TaktykaTaktyka



P. Bogusławski, H. Kaproń

od 3 listopada 2010 r. obowiod 3 listopada 2010 r. obowiąązujezuje

rozporzrozporząądzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzedzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrześśnia 2010 r. nia 2010 r. 

w sprawie szczegw sprawie szczegóółłowych zasad ksztaowych zasad kształłtowania i kalkulacji taryf towania i kalkulacji taryf 

oraz rozliczeoraz rozliczeńń z tytuz tytułłu zaopatrzenia w ciepu zaopatrzenia w ciepłło o 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 195, poz. 1291)(Dz. U. z 2010 r. Nr 195, poz. 1291)

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne
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§§13 ust. 1 rozporz13 ust. 1 rozporząądzeniadzenia

okreokreśśla uproszczony sposla uproszczony sposóób wyznaczania planowanych przychodb wyznaczania planowanych przychodóów ze sprzedaw ze sprzedażży ciepy ciepłłaa

Pc = Qs x Cc

Pc – planowane przychody ze sprzedaży ciepła dla roku stosowania taryfy [w zł]

Qs – planowana wielkość ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej lub sprzedanego 

bezpośrednio odbiorcom dla roku stosowania taryfy dla danego źródła ciepła [w GJ];

Cc – cena ciepła przyjęta przez przedsiębiorstwo energetyczne dla roku stosowania taryfy, 

nie wyższą od ceny referencyjnej, o której mowa w ust. 2 [w GJ]

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne
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§§13 ust. 2 rozporz13 ust. 2 rozporząądzeniadzenia

okreokreśśla sposla sposóób obliczania ceny referencyjnejb obliczania ceny referencyjnej

Cr = Ccsn x Xc

Cr – cenę referencyjną obliczaną dla danego źródła; 

Ccsn – obowiązującą średnią cenę sprzedaży ciepła, 

dla tego samego rodzaju paliwa jak w danym źródle;

Xc – obowiązujący wskaźnik referencyjny, 

ustalany dla poszczególnych rodzajów paliw.

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne
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§§13 ust. 5 rozporz13 ust. 5 rozporząądzeniadzenia ogranicza wzrost przychodogranicza wzrost przychodóów przedsiw przedsięębiorstwa stosujbiorstwa stosująącegocego

uproszczony sposuproszczony sposóób kalkulacji taryfyb kalkulacji taryfy

– do 2 pkt procentowych powyżej RPI 

(do 30 marca 2011 r.);

– do 2 pkt procentowych powyżej wzrostu średnich cen sprzedaży ciepła ze źródeł nie 

będących jednostkami kogeneracji 

(od 31 marca 2011 r. do 31 marca 2013 lub po dniu 31 marca 2014 r.);

– do 2 pkt procentowych powyżej wzrostu średnich cen uwzględniającego koszty nabycia 

praw do emisji CO2 w okresie wejścia w życie kolejnego okresu rozliczeniowego 

(od 31 marca 2013 r. do 31 marca 2014 r.)

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne



Zmiany Zmiany śśrednich cen sprzedarednich cen sprzedażży ciepy ciepłła  2010/2009 i ograniczenia a  2010/2009 i ograniczenia 
przychodprzychodóów w zatwierdzanych taryfach w sposw w zatwierdzanych taryfach w sposóób uproszczonyb uproszczony

Opracowanie autorów 

zmiany cen i ograniczenia przychodów
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PorPoróównajmy ceny ciepwnajmy ceny ciepłłaa

Źródło: Opracowanie URE
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Procentowe zmiany cen ciepProcentowe zmiany cen ciepłła z ra z róóżżnych rodzajnych rodzajóów paliw w paliw 
w w źźrróóddłłach bez jednostek kogeneracji ach bez jednostek kogeneracji 

Paliwo węglowe Paliwo gazowe Olej opałowy OZE

%

[1] [2] [3] [4] [5]

2004/2003 1,1 1,2 2,8 5,5

2005/2004 0,06 3,3 12,4 − 7,2

2006/2005 3,4 8,6 5,9 10,0

2007/2006 3,3 13,0 16,3 6,4

2008/2007 6,2 10,2 2,3 3,6

2009/2008 14,5 13,3 17,4 7,5

2010/2009 2,0 2,1 − 7,3 10,5

MEDIANA 3,3 8,6 5,9 6,4

Przyrost cen dotyczy lat

Źródło: Opracowanie URE

Zrównanie się cen kształtowanych w sposób uproszczony z cenami ciepła ze źródeł bez 

jednostek kogeneracji to:
dla paliwa węglowego – 16 lat;

dla paliwa gazowego – 34 lata
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PorPoróównajmy ceny ciepwnajmy ceny ciepłłaa
Stosunek cen ciepła wytworzonego w ciepłowniach 

do cen ciepła z kogeneracji
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§§14 ust. 1 14 ust. 1 rozporzrozporząądzenia ujmuje przypadek dzenia ujmuje przypadek 
elektrociepelektrociepłłowni nie korzystajowni nie korzystająącej z uproszczonego sposobucej z uproszczonego sposobu

Pc = Pc = PecPec –– ((Es x Es x CeCe) ) –– PMcPMc –– PMzPMz
gdzie:

PMc – przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia 
z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy,

PMz – przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia OZE, 
o których mowa w art. 9e ust. 1 ustawy, w ilości wykazanej w roku kalendarzowym
poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne
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§§ 27 rozporz27 rozporząądzenia w odniesieniu do dzenia w odniesieniu do źźrróódedełł z jednostkz jednostkąą kogeneracji kogeneracji 
umoumożżliwia wyznaczenie przez Prezesa URE liwia wyznaczenie przez Prezesa URE śściecieżżki dojki dojśścia do cia do 

ceny referencyjnejceny referencyjnej
CsnCsn = = CsbCsb x [1 + (RPI x [1 + (RPI –– XrXr) : 100]) : 100]

Csn – nowa cena do obowiązkowego stosowania

Csb – dotychczas stosowana cena przed zmianą

RPI – średnioroczny wskaźnik cen  towarów i usług 

Xr – współczynnik korekcyjny określający projektowaną poprawę efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa

Został nałożony przymus zmiany cen przez przedsiębiorstwa posiadające w źródłach 
jednostkę kogeneracji i nie stosujące uproszczonego sposobu kalkulacji taryf.

DziaDziałłania operacyjneania operacyjne



Model funkcjonowania uproszczonego sposobu ksztaModel funkcjonowania uproszczonego sposobu kształłtowania cen cieptowania cen ciepłłaa

Opracowanie autorów

Możliwa fluktuacja 
ceny referencyjnej

Cena zatwierdzana w 
taryfach zgodnie z § 14

Cena zatwierdzana w 
taryfach zgodnie z § 13

Cena referencyjna

P. Bogusławski, H. Kaproń
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Bonus dla nowych jednostekBonus dla nowych jednostek

Przepis Przepis §§ 47 rozporz47 rozporząądzenia taryfowego dla ciepdzenia taryfowego dla ciepłła daje moa daje możżliwoliwośćść korzystania z cenykorzystania z ceny

referencyjnej referencyjnej źźrróóddłłom, ktom, któóre zostare zostałły oddane do eksploatacji po wejy oddane do eksploatacji po wejśściu w ciu w żżycie ycie 

rozporzrozporząądzenia, a widzenia, a więęc jest to moc jest to możżliwoliwośćść przyjprzyjęęcia ceny referencyjnej wynikajcia ceny referencyjnej wynikająącej ze cej ze 

śśredniej ceny publikowanej przez Prezesa URE bez redniej ceny publikowanej przez Prezesa URE bez żżadnych ograniczeadnych ograniczeńń !!!!!!
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Ceny ciepCeny ciepłła i wzrosty przychoda i wzrosty przychodóów w  w w  źźrróóddłłach posiadajach posiadająących jednostki kogeneracji cych jednostki kogeneracji 
w zatwierdzonych taryfach w sposw zatwierdzonych taryfach w sposóób uproszczony (b uproszczony (§§ 13 rozporz13 rozporząądzenia) dzenia) 

i na bazie koszti na bazie kosztóów (w (§§ 14 rozporz14 rozporząądzenia) razem dzenia) razem 

Źródło 
opalane:

miałem 
węgla 

kamiennego

miałem 
węgla 

brunatnego

innymi 
paliwami 
stałymi 

(np.biomasą)

gazem 
ziemnym

olejem 
opałowym 

lekkim

olejem 
opałowym 

ciężkim

innymi 
paliwami 

(np.gazem
kopalnianym)

Razem

Cena 
ciepła 27,46 22,98 30,02 30,84 BRAK BRAK 29,90 27,20

Wzrost 
ceny 4,44 4,36 -3,65 3,98 NIEMA NIEMA 4,05 4,38

Liczba 
źródeł 60 4 1 10 0 0 8 83

Liczba źródeł opalanych różnymi rodzajami paliw 
w zatwierdzonych taryfach

0

8

0
10 1 4

60

miał węgla kamiennego
miał węgla brunatnego
inne paliwa stałe (biomasa)
gaz ziemny
olej opałowy lekki
 paliwa pozostałe
olej opałowy ciężki

Opracowanie autorów
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Ceny ciepCeny ciepłła i wzrosty przychoda i wzrosty przychodóów w w w źźrróóddłłach posiadajach posiadająących jednostki kogeneracji cych jednostki kogeneracji 
w zatwierdzonych taryfach na podstawie w zatwierdzonych taryfach na podstawie §§ 13 rozporz13 rozporząądzenia (w sposdzenia (w sposóób uproszczony)b uproszczony)

Źródło 
opalane:

miałem węgla 
kamiennego

miałem węgla 
brunatnego

innymi 
paliwami 
stałymi 

(np.biomasą)

gazem 
ziemnym

olejem 
opałowym 

lekkim

olejem 
opałowym 

ciężkim

innymi 
paliwami 

(np.gazem
kopalnianym)

Razem

cena 
ciepła 26,73 22,98 BRAK 30,43 BRAK BRAK 29,63 26,53

wzrost 
ceny 4,71 4,36 NIEMA 4,16 NIEMA NIEMA 4,06 4,64

Liczba 
źródeł 38 4 0 6 0 0 6 54

Ceny ciepCeny ciepłła i wzrosty przychoda i wzrosty przychodóów w w w źźrróóddłłach posiadajach posiadająących jednostki kogeneracji cych jednostki kogeneracji 
w zatwierdzonych taryfach na podstawie w zatwierdzonych taryfach na podstawie §§ 14 rozporz14 rozporząądzenia (na bazie kosztdzenia (na bazie kosztóów)w)

Źródło 
opalane:

miałem węgla 
kamiennego

miałem węgla 
brunatnego

innymi 
paliwami 
stałymi 

(np.biomasą)

gazem 
ziemnym

olejem 
opałowym 

lekkim

olejem 
opałowym 

ciężkim

innymi 
paliwami 

(np.gazem
kopalnianym)

Razem

cena 
ciepła 35,42 BRAK 30,02 39,56 BRAK BRAK 31,46 35,25

wzrost 
ceny 2,26 NIEMA -3,65 1,04 NIEMA NIEMA 4,01 2,18

Liczba 
źródeł 22 0 1 4 0 0 2 29

Opracowanie autorów
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Wzrosty cen
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Opracowanie autorów

Zmiany cen ciepZmiany cen ciepłła a 
oraz zmiany wzrostoraz zmiany wzrostóów w 
cen ciepcen ciepłła w badanym okresiea w badanym okresie



Metoda uproszczona (Metoda uproszczona (benchmarkingbenchmarking) regulacji cen ciep) regulacji cen ciepłła spea spełłnia swoje zadanienia swoje zadanie
KsztaKształłtowanie cen w spostowanie cen w sposóób uproszczony daje dla jednostek kogeneracji wsparcie, ktb uproszczony daje dla jednostek kogeneracji wsparcie, któóre re 
powinno zastpowinno zastąąpipićć dotychczasowe dotychczasowe „„śświadectwa pochodzenia energii elektrycznej wiadectwa pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracjiwytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji””
Ze sposobu ksztaZe sposobu kształłtowania cen w spostowania cen w sposóób uproszczony mogb uproszczony mogąą korzystakorzystaćć nowe jednostki nowe jednostki 
kogeneracji, jednak w pierwszym roku stosowania rozporzkogeneracji, jednak w pierwszym roku stosowania rozporząądzenia nie bydzenia nie byłło przypadku o przypadku 
skorzystania z tego przywilejuskorzystania z tego przywileju
Jednolite zasady wypracowywane przez powoJednolite zasady wypracowywane przez powołłany przez Prezesa URE Zespany przez Prezesa URE Zespóółł roboczy, ktroboczy, któóry ry 
ma za zadanie  okrema za zadanie  okreśślenie zasad kalkulacji  zwrotu z kapitalenie zasad kalkulacji  zwrotu z kapitałłu zaangau zaangażżowanego w dziaowanego w działłalnoalnośćść
dostawy ciepdostawy ciepłła moa możże bye byćć agitacjagitacjąą do odejdo odejśścia od dotychczasowego modelu taryfowania cia od dotychczasowego modelu taryfowania 
ciepciepłła na rzecz:a na rzecz:

kontroli ex post przyjkontroli ex post przyjęętych przez przedsitych przez przedsięębiorstwa taryf,biorstwa taryf,
modelu ustalania taryf na zasadzie analizy pormodelu ustalania taryf na zasadzie analizy poróównawczej,wnawczej,
promowania podejmowanych przez przedsipromowania podejmowanych przez przedsięębiorstwa energetyczne dziabiorstwa energetyczne działłaańń na rzecz:na rzecz:

poprawy efektywnopoprawy efektywnośści,ci,
dokonanych inwestycji,dokonanych inwestycji,
ochrony interesu odbiorcochrony interesu odbiorcóów,w,
ochrony ochrony śśrodowiska.rodowiska.

Nowe techniki zaopatrzenia w ciepNowe techniki zaopatrzenia w ciepłło zagroo zagrożżeniem dla istniejeniem dla istniejąących systemcych systemóów ciepw ciepłłowniczychowniczych
Kierunek rozwoju Termicznego PrzeksztaKierunek rozwoju Termicznego Przekształłcanie Odpadcanie Odpadóów Komunalnych mow Komunalnych możże zapobiec e zapobiec 
ucieczce odbiorcucieczce odbiorcóów od korzystania z ciepw od korzystania z ciepłła systemowegoa systemowego

P. Bogusławski, H. Kaproń

WNIOSKIWNIOSKI
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DZIĘKUJĄ ZA UWAGĘ

PawePawełł BogusBogusłławskiawski

Henryk Henryk KaproKaprońń
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