
Informacja 

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

ustalających współczynniki korekcyjne określające projektowaną  

poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

 

 

Stosownie do treści art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (dalej Prezes URE) należy ustalanie współczynników korekcyjnych 
określających projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa 
energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to przedsiębiorstwo danego rodzaju 
działalności gospodarczej, a także ustalanie okresów obowiązywania tych współczynników. 
Zgodnie natomiast z § 21 ust. 1 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 r. poz. 1200), w celu określenia stopnia poprawy efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego w okresie regulacji, ustala się na poszczególne 
lata współczynniki korekcyjne, które wyznaczane są na zasadach określonych w tym przepisie. 
 
Prezes URE w latach 2014-2015 przeprowadził, we współpracy z przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, którzy 
dokonali, z dniem 1 lipca 2007 r., rozdzielenia działalności, tj. ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-
OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. i RWE Stoen Operator Sp. z o.o., 
analizy porównawcze mające na celu określenie uzasadnionego poziomu kosztów operacyjnych, 
w celu ustalenia dla wszystkich ww. przedsiębiorstw energetycznych współczynników 
korekcyjnych na kolejne lata okresu regulacji, tj. na lata 2016-2020. 
 
Stosownie do treści § 21 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 
sierpnia 2011 r. współczynniki korekcyjne, określające projektowaną poprawę efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego, ustalane są jednorazowo dla poszczególnych 
lat w roku przedłożenia taryfy do zatwierdzenia albo na początku okresu regulacji, przy czym dla 
pierwszego roku okresu regulacji współczynnik korekcyjny uwzględnia się w stawkach opłat 
dystrybucyjnych  zawartych w taryfach.  Decyzjami Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2015 r. zostały 
zatwierdzone taryfy dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2016 r., w których 
ustalone przez ww. przedsiębiorstwa stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie 
planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy, uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej, z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego na 
rok 2016. Natomiast na lata 2017-2020 Prezes URE ustalił dla ww. przedsiębiorstw 
współczynniki korekcyjne stosownymi decyzjami z dnia 16 lutego 2016 r. (przekazanymi tym 
przedsiębiorstwom). 
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