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Warszawa, 28 listopada 2016 r.  

 

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2016 

 
w sprawie zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia 

energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy 

o odnawialnych źródłach energii, na potrzeby złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w art. 52 ust. 3 tej ustawy, w terminie 

do dnia 30 listopada 2016 r.  

(stan prawny na dzień 28 listopada 2016 r.) 
 

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE, 

dotyczącymi zasad kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (dalej 

jako: „Ei”), uprzejmie przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiocie zagadnień budzących najczęstsze 

wątpliwości. 

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż stosownie do § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz. U z 2015 r. poz. 2059) - dalej „rozporządzenie”, 

obliczając Ei na potrzeby złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm.), dalej „ustawa 

OZE”, w terminie do 30 listopada br., należy: 

- zsumować, wyrażone w złotych, koszty energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby 

(oznaczone symbolem „C”) poniesione w trzech ostatnich latach kalendarzowych poprzedzających 

rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, a w przypadku gdy 

działalność gospodarcza, o której mowa w art. 52 ust. 6 ustawy OZE, jest wykonywana w okresie 

krótszym niż trzy lata, w okresie wykonywania tej działalności, 

- i podzielić je przez, wyrażoną w złotych, sumę wartości dodanej brutto (oznaczoną 

symbolem „GVA”) z trzech ostatnich lat kalendarzowych, poprzedzających rok realizacji 

obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE a w przypadku gdy działalność 

gospodarcza, o której mowa w art. 52 ust. 6  tej ustawy, jest wykonywana w okresie krótszym niż 

trzy lata, w okresie wykonywania tej działalności.  

Przez trzy ostatnie lata poprzedzające rok realizacji obowiązku, w odniesieniu do 

oświadczenia składanego do dnia 30 listopada 2016 r., należy rozumieć lata: 2014, 2015 



 

2 

i 2016. Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia do obliczania współczynnika Ei (a więc i do określenia 

„C” oraz „GVA”)  stosuje się dane rzeczywiste, a dla okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 

2016 r., w zakresie, w jakim danych tych nie da się jeszcze ustalić, dane oszacowane na podstawie 

dostępnych wielkości z analogicznego okresu dwóch lat poprzedzających ten rok, przy 

uwzględnieniu okoliczności mających wpływ na zmianę warunków wykonywania 

działalności gospodarczej przez odbiorcę przemysłowego.   

Dodatkowo należy wskazać, iż do kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby1 

oznaczonych symbolem „C" zalicza się koszty zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej na 

własne potrzeby przez odbiorcę przemysłowego oraz koszty udziału w systemie wsparcia 

odnawialnych źródeł energii w danym roku (oznaczone symbolem „Ui"), które odbiorca 

poniósłby, gdyby nie skorzystał z ulg, o których mowa w art. 53 ust. 1 lub w art. 96 ust. 2 ustawy 

OZE.  

Oznacza to, iż wyliczenia kosztów udziału w systemie wsparcia „Ui” – na potrzeby złożenia do dnia 

30 listopada 2016 r. oświadczenia, o którym mowa na wstępie - dokonują jedynie podmioty, które 

korzystały z ulgi w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w roku 

2016. Dotyczy to zarówno odbiorców przemysłowych zużywających powyżej jak i poniżej 

100 GWh energii elektrycznej.   

Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż niezłożenie przedmiotowego oświadczenia  

w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. wyklucza skorzystanie z możliwości przewidzianej 

w art. 53 ust. 1 ustawy OZE, na potrzeby realizacji - w roku 2017 - obowiązku określonego 

w art. 52 ust. 1 tej ustawy przez odbiorcę przemysłowego i w odniesieniu do tego odbiorcy.  

Termin na złożenie ww. oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego, co oznacza, że 

o jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki, a więc najpóźniej 

w dniu 30 listopada 2016 r. ww. oświadczenia muszą wpłynąć do Urzędu (w szczególności 

nie jest wystarczające nadanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego). 

Jednocześnie aktualność zachowuje informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr 52/2016 dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2017 z możliwości 

przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach. 

                                                           

1 Stanowisko Prezesa URE dotyczące m.in. zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne zostało 
opublikowane w Informacji z dnia 22 marca 2016 r. nr 11/2016 dotyczącej zasad realizacji obowiązku  
w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii 
elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego 


