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Rachunki za
energię elektryczną zawierają:

Składniki zmienne rachunku

Składniki stałe rachunku

– ich wysokość zależy od zużycia
energii elektrycznej
w okresie rozliczeniowym

– ich wysokość jest niezależna od zużycia
energii elektrycznej w okresie
rozliczeniowym, przykładem jest
opłata abonamentowa obliczana w zł/m‐c

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
wpływa jedynie na wysokość składników zmiennych rachunku.
W przypadku gdy odbiorca zaprzestaje poboru energii elektrycznej (np. gdy czasowo nie korzysta z
nieruchomości) przy jednoczesnym braku wypowiedzenia umowy/umów o dostarczanie tej energii,
przedsiębiorstwo energetyczne w dalszym ciągu nalicza opłaty stałe.
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Jednostki energii stosowane w rozliczeniach
Dżul (należy do układu SI)
1J=1Wx1s
1000000 J = 1 MJ
1000 MJ = 1 GJ

Kilowatogodzina (nie należy do układu SI)
1 kWh = 1 kW x 1h
1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
1 000 kWh = 1 MWh
1 000 MWh = 1 GWh
1 000 GWh = 1 TWh
Inne jednostki energii
Kaloria
1 cal = 4,19 J
1 J = 0,24 cal
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Składniki zmienne rachunku za energię elektryczną
Opłata za energię elektryczną ‐ stanowi iloczyn ilości zużytej energii wyrażonej w [kWh] i jej
ceny (stawki zmiennej ceny) wyrażonej w [zł/kWh]. Odzwierciedla koszty zakupu energii
elektrycznej oraz koszty prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną.
Opłata dystrybucyjna zmienna ‐ stanowi ilość zużytej energii wyrażonej w [kWh] pomnożoną
przez sumę składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej wyrażonych w
[zł/kWh]. Składnik zmienny stawki sieciowej odzwierciedla koszty zmienne związane z
funkcjonowaniem sieci, m.in. koszty strat, które dystrybutorzy ponoszą podczas
przesyłania energii. Stawka jakościowa odzwierciedla koszty utrzymania równowagi
systemu elektroenergetycznego.
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Składniki stałe rachunku za energię elektryczną
Opłata dystrybucyjna stała ‐ stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i składnika
stałego stawki sieciowej wyrażonego w [zł/m‐c]. Pokrywa koszty stałe związane z
funkcjonowaniem sieci, m.in. koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.
Opłata przejściowa (opłata końcowa) ‐ stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i
stawki opłaty przejściowej wyrażonej w [zł/m‐c]. Została wprowadzona ustawą o
zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie
rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie ww. umów. Stawki opłaty
przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego
zużycia energii, wprowadza je regulator.
Opłata abonamentowa ‐ stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu rozliczeniowego i stawki opłaty
abonamentowej wyrażonej w [zł/m‐c]. Pokrywa koszty uzasadnione ponoszone w
związku z odczytem wskazań układów pomiarowo‐rozliczeniowych i ich kontrolą.
Opłata stała na rzecz przedsiębiorstwa obrotu – stanowi iloczyn liczby miesięcy okresu
rozliczeniowego i stawki opłaty za obsługę rozliczenia handlowego (stawki stałej ceny).
Pokrywa koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorstwo obrotu (nie występuje w
taryfach dla energii elektrycznej zatwierdzanych przez Prezesa URE).
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Okresy rozliczeniowe
Okres rozliczeniowy dla grup przyłączeniowych I‐IV nie powinien być dłuższy niż dwa
miesiące, a dla odbiorców zaliczanych do V grupy przyłączeniowej nie może być
dłuższy niż rok. Okresy rozliczeniowe ustalone w taryfie przedsiębiorstwa
świadczącego usługę kompleksową są skorelowane z okresami rozliczeniowymi
przedsiębiorstwa świadczącego usługę dystrybucji dla jego odbiorców.

§32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200)
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Opłaty wnoszone przez odbiorców na podstawie
prognozowanego zużycia energii elektrycznej
Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane
opłaty za energię elektryczną oraz za usługi przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w
tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste
odczyty urządzeń pomiarowo‐rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie
poprzedniego roku kalendarzowego. W prognozach tych należy uwzględniać zgłoszone
przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej.



§32 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2013 poz. 1200)
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