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Koszty osierocone 

 Maksymalna wysokość kosztów osieroconych 
(na dzień 1.01.2007) – tys. zł 

Grupa Kapitałowa BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 4 536 851 

Południowy Koncern Energetyczny S.A. 1 479 745 

Elektrownia Kozienice S.A. 623 612 

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. 633 496 

Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. 1 377 880 

Elektrociepłownie 2 925 846 

Razem (KOm) 11 577 430 



Koszty osierocone 

 Kwota kosztów osieroconych w poszczególnych 
latach – mln. zł 

Rok

Koszty 

osierocone 

[mln.zł]
2007 2 661,9

2008 2 306,7

2009 2 113,2

2010 928,0

2011 726,6

2012 670,9

2013 487,5

2014 423,4

2015 303,6

2016 269,1

2017 156,9

2018 120,6

2019 93,0

2020 71,7

2021 53,9

2022 52,2

2023 51,6

2024 43,4

2025 43,3



Terminarz 

Dzień wejścia w życie ustawy 

Termin zawarcia umów rozwiązujących KDT 

0 150 210 164 

Ilość dni 

Prezes URE informuje Ministra do spraw gospodarki, operatora i 
Zarządcę Rozliczeń S.A. o zawartych umowach 

Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie publikuje datę 
rozwiązania umów oraz wykaz umów długoterminowych 

Zaprzestanie pobierania opłaty przesyłowej w części wynikającej ze 
składnika wyrównawczego oraz dostosowanie taryf 

Przedterminowe rozwiązanie umów długoterminowych 
 

Od 2009 roku Prezes URE kalkuluje stawkę opłaty 
przejściowej 

Operator zawiązuje spółkę Zarządcę Rozliczeń S.A. 
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Element przymusu i zagrożenia 

 210 od dnia wejścia w życie ustawy zaprzestaje się 
pobierania opłaty przesyłowej w części wynikającej 
ze składnika wyrównawczego – brak finansowania 
umów KDT, dla których nie zawarto „umowy 
rozwiązującej” 

 Groźba roszczeń bankowych w stosunku do 
wytwórców, którzy nie zawarli „umów 
rozwiązujących” 



Schemat rozliczeń 

Wytwórca 
Operator 

(PSE) 

Bank 

Odbiorca 
Płatnik 

(OSD) 

opłata 
przejściowa 

Zarządca 
Rozliczeń S.A. 

opłata 
przejściowa 

Prezes 
URE 

zaliczki na pokrycie 
kosztów osieroconych sprawozdania 

zawarcie umowy 
rozwiązującej 

kalkulacja stawki opłaty przejściowej 

przekazanie umowy rozwiązującej 

spłata 
zobowiązań 



Kalkulacja kosztów osieroconych 

wartość księgową netto 
rzeczowych środków 
trwałych i środków 
trwałych w budowie 
zaktualizowana na 

koniec 2004 r. 
pomniejszona o odpisy 

amortyzacyjne z lat 
2005-2006  

wartość aktywów danego wytwórcy po 
zakończeniu okresu korygowania 

wysokość dotacji i umorzeń związanych z majątkiem 
służącym do wytwarzania energii elektrycznej objętym 
umowami długoterminowymi. 

suma zaktualizowanej wartości wyników finansowych 
netto z działalności operacyjnej wytwórcy 
(skorygowanych o amortyzację) 1 

Wysokość kosztów osieroconych wytwórcy 

1) dostępna do obsługi zainwestowanego kapitału własnego i obcego 
od dnia 1 stycznia 2007 r. do roku, w którym wygasa najdłuższa 
umowa długoterminowa danego wytwórcy 



Skutki dla OSD 

 Dodatkowa sprawozdawczość (konieczna 
przebudowa systemów bilingowych) 

 Średnio dla odbiorców EnergiaPro 
prawdopodobne zmniejszenie opłat za usługi 
dystrybucyjne 

 Przejrzystość kosztów OSD 



Skutki dla Obrotu 

 Zwiększenie wolumenu energii na wolnym 
na rynku 

 Uwolnienie PSE od obrotu energią 
elektryczną 


