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Informacja Prezesa URE w sprawie kalkulacji taryf OSD na 2023 r. 

 

Taryfy operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) na 2023 r., po raz kolejny zostały 

skalkulowane w oparciu o wytyczne opracowane wyłącznie na jeden rok. Ustalenie przez  

Prezesa URE wieloletniego okresu regulacji dla pięciu największych OSD, biorąc pod uwagę 

obecną, szczególnie trudną sytuację społeczno-gospodarczą kraju, związaną m.in. ze 

znaczącym wzrostem cen energii i gazu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem zarówno dla 

przedsiębiorstw energetycznych jak również odbiorców energii. 

Wytyczne do kalkulacji taryf na 2023 r. opisano w dokumencie „TARYFY OSD NA ROK 2023 

(dotyczy OSD, którzy dokonali, z dniem 1 lipca 2007 r., rozdzielenia działalności)” i wraz  

z załącznikami zostały one przekazane poszczególnym OSD w trakcie prowadzonych 

postępowań administracyjnych. 

Poniżej opisano kluczowe parametry uwzględnione w kalkulacji taryf OSD na 2023 r.: 

1. Wskaźnik inflacji  

W kalkulacji taryf OSD na 2023 r. uwzględniono następujące wskaźniki inflacji: 

- na 2022 r. w wysokości 14,5% (wskaźnik wynikający z  Raportu NBP z listopada br.), 

- na 2023 r. w wysokości 9,8% (wskaźnik wynikający z projektu ustawy budżetowej na 

2023 r.)  

2. Średnioważony koszt kapitału (WACC) 

Średnioważony koszt kapitału na rok 2023 wyznaczono w oparciu o dotychczasową 

metodę przy uwzględnieniu skorygowanego parametru w zakresie premii dla kapitału 

własnego w wysokości 5%. 

Średnioważony koszt kapitału na 2023 r. przed opodatkowaniem wynosi zatem 5,781%.  

3. Koszty zakupu usług przesyłowych od PSE S.A. 

Stawki opłat przesyłowych wynikające z taryfy PSE S.A. na 2023 r. wynoszą odpowiednio:  

1) Składnik stały stawki sieciowej: 

MD Sieciowe  SsvnS = 13 042,54 zł/MW/miesiąc  

MD Końcowe  SsvnK = 6 656,11 zł/MW/miesiąc 

2) Składnik zmienny stawki sieciowej 

Szvn = 19,06 zł/MWh 

3) Stawka jakościowa 

SoSJ  = 24,02 zł/MWh 

Przy kalkulacji kosztów zakupu usług przesyłowych, w części opłaty wynikającej  

ze stawki jakościowej, należy uwzględnić współczynniki:  

kos = 0,10000       

kok = 1,00799 
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4) Stawka rynkowa 

Sr = 15,68 zł/MWh 

4. Cena zakupu energii na RB 

W kalkulacji kosztu zakupu energii na pokrycie różnicy bilansowej na 2023 rok w taryfach 

OSD przyjęto cenę zakupu energii elektrycznej w wysokości nie wyższej niż  

1090 zł/MWh. Cena ta została ustalona w oparciu o średnioważone notowania 

kontraktów rocznych i kwartalnych typu BASE oraz PEAK5, ważonych wolumenem 

transakcji zawartych na 2023 r. na rynku OTF TGE z okresu notowań produktów 

terminowych od 1 września 2021 r. do 31 października 2022 r. Założono przy tym zakup 

90% wolumenu energii w ramach kontaktów typu BASE oraz 10% w ramach kontraktów 

typu PEAK5; 

5. Opłata z tytułu OZE 

Wysokość stawki opłaty OZE ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 

98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z  

2022 r., poz. 1378 z późn. zm.) Stawka opłaty OZE na rok kalendarzowy 2023 została 

opublikowana w nr 50/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. i wynosi 0,00 zł/MWh.  

6. Opłata przejściowa 

W kalkulacji taryf OSD na 2023 rok uwzględniono opłatę przejściową. Stawki opłaty 

przejściowej zostały określone w art. 11b  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach 

pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym 

rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 311) 

7. Opłata kogeneracyjna 

W kalkulacji taryf OSD na 2023 rok uwzględniono opłatę kogeneracyjną. Wysokość stawki 

opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 2023 wynika z rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty 

kogeneracyjnej na rok 2023 (Dz.U z 2022 r. poz. 2420) i wynosi 4,96 zł/MWh.      

8. Opłata mocowa 

W kalkulacji taryf OSD na 2022 rok uwzględniono opłatę mocową. Wysokość stawek 

opłaty mocowej na rok 2023 została opublikowana w Informacji Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki nr 43/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie stawek opłaty 

mocowej na rok 2023. 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stawki opłaty mocowej (stawki 

netto) wynoszą: 
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1) 2,38 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób 

ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500 kWh 

energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 1) Ustawy);  

2) 5,72 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób 

ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 

kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 2) Ustawy); 

3) 9,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób 

ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh 

do 2800 kWh energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 3) Ustawy);  

4) 13,35 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób 

ryczałtowy (art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie powyżej 2800 kWh 

energii elektrycznej (art. 89b ust. 3 pkt 4) Ustawy); 

5) 0,1024 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych 

w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy). 


