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  Warszawa, <data> 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 69/2019) 
 

w sprawie kalkulacji i publikacji stawek opłaty mocowej na rok dostaw 2021 oraz 
wyznaczenia i publikacji  wybranych godzin doby przypadających na godziny 

szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie dla kwartałów roku dostaw 2021 
 
 

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 
ze zm., dalej „ustawa o rynku mocy”), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE) jest 
zobowiązany w terminie do 30 września każdego roku do publikacji w Biuletynie Urzędu 
Regulacji Energetyki: 

1. stawki opłaty mocowej na kolejny rok, 
2. wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w 

systemie, wyznaczonych odrębnie dla kwartałów roku dostaw – na potrzeby obliczania opłaty 
mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy. 

 
Kalkulując stawki opłaty mocowej  należy mieć na uwadze przepis art. 74 ust. 1 ustawy o rynku 
mocy, zgodnie z którym całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw, oblicza się zgodnie 
ze wzorem: 
 
 

𝐾𝐶 = 𝐾𝐴𝐺+ 𝐾𝐴𝐷+ 𝐾𝑅 – 𝐵 
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:  

KC  -  
 całkowity koszt rynku mocy w danym roku dostaw,  

KAG  -  
 sumę iloczynów obowiązków mocowych i cen zamknięcia aukcji głównej na dany 
rok dostaw,  

KAD  -  
 sumę iloczynów obowiązków mocowych i odpowiednich cen zamknięcia aukcji 
dodatkowych na dany rok dostaw,  

KR  -  
 koszty, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 4 ustawy o rynku mocy,  

B   -  
 prognozowany stan środków pieniężnych na rachunku opłaty mocowej na dzień 
31 grudnia danego roku, bez uwzględniania wpływów z kar za niewykonanie 
obowiązku mocowego w danym roku.  

 

W związku z faktem, iż w dacie wykonania obowiązku Prezesa URE w 2019 r., nie jest znany 
całkowity koszt rynku mocy w roku dostaw 2021, ze względu na to, iż aukcje dodatkowe na 
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poszczególne kwartały roku dostaw 2021 odbędą się w dniu 18 marca 2020 r.1, uniemożliwia to 
prawidłową kalkulację przez Prezesa URE stawek opłaty mocowej, które  zgodnie z art. 99 ust. 2 
ustawy o rynku mocy mają być pobierane w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 
2021 r. 
 
Stawki opłaty mocowej zostaną opublikowanie w najbliższym możliwym terminie 
umożliwiającym prawidłowe wykonanie obowiązku Prezesa URE. 
 
W odniesieniu do obowiązku Prezesa URE dotyczącego publikacji w Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na 
moc w systemie, wyznaczonych odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby 
obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 (art. 74 
ust. 4 pkt 2 ustawy o rynku mocy), Prezes URE uprzejmie informuje, iż ze względu na brak 
określenia sposobu wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na 
moc w systemie na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa 
w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy, nie jest możliwe na ten moment wyznaczenie tych 
godzin. 
 
Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w 
systemie, wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty 
mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2, zostaną opublikowane 
niezwłocznie po określeniu ww. sposobu wyznaczenia tych godzin.  

                                                           
1 https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy/-/asset_publisher/XaFia9l65YKy/content/pse-oglaszaja-

terminy-aukcji-glownej-na-rok-dostaw-2024-oraz-aukcji-dodatkowych-na-poszczegolne-kwartaly-roku-

dostaw-2021?safeargs=696e686572697452656469726563743d66616c7365 
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