
 
   

 

  Warszawa, 9 października 2020 r. 
KL/475/337/DG/2020 

 
 
 

Pan 

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu i Środowiska  

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z toczącym się procesem legislacyjnym projektu rozporządzenia Ministra Klimatu  

w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej, w załączeniu przesyłam stanowisko 

Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowego sposobu pobierania opłaty mocowej - 

projekt z dnia 24 września 2020 r. 

Lp. 

Numer 
Rozdział/

§/ust./ 
pkt 

Obecny zapis Proponowana zmiana  Uzasadnienie 

1  

§ 2. 1 

„Płatnik opłaty mocowej, w terminie do 6. dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
przekazuje operatorowi informację o sumie 
należnych środków z tytułu opłaty mocowej 
oraz informacje obejmujące:…” 

„Płatnik opłaty mocowej, w terminie do 
6. dnia roboczego miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 
ust. 1, przekazuje operatorowi 
informację o sumie należnych środków 
z tytułu opłaty mocowej oraz 
informacje obejmujące:…” 

Uwaga doprecyzowująca. 

Dodatkowo należy rozważyć wydłużenie 
tego terminu do np. 10. dnia roboczego. 
W tak krótkim terminie pozyskanie 
wszystkich wymaganych danych może nie 
być możliwe. 

2  

§ 2. 2 „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, 
dystrybucji lub wytwarzania energii 
elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty 
mocowej, oraz przedsiębiorstwo energetyczne 
wytwarzające energię elektryczną, przyłączone 
do sieci przesyłowej, w terminie do 5. dnia 
miesiąca następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
przekazują operatorowi informację o sumie 
należnych środków z tytułu opłaty mocowej 
oraz informacje obejmujące:…” 

„Przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w 
zakresie przesyłania, dystrybucji lub 
wytwarzania energii elektrycznej, 
niebędące płatnikiem opłaty mocowej, 
oraz przedsiębiorstwo energetyczne 
wytwarzające energię elektryczną, 
przyłączone do sieci przesyłowej, w 
terminie do 5. dnia roboczego miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 
ust. 1, przekazują operatorowi 
informację o sumie należnych środków 
z tytułu opłaty mocowej oraz 

Uwaga doprecyzowująca. 

Dodatkowo należy rozważyć wydłużenie 
tego terminu do np. 9. dnia roboczego. W 
tak krótkim terminie pozyskanie 
wszystkich wymaganych danych może nie 
być możliwe. 
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informacje obejmujące:…” 

3  

§ 3 „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 
lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące 
płatnikiem opłaty mocowej, oraz 
przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające 
energię elektryczną, przyłączeni do sieci 
dystrybucyjnej, w terminie do 5. dnia miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 ust. 2, 
przekazują płatnikowi opłaty mocowej 
informacje o sumie należnych środków z tytułu 
opłaty mocowej oraz informacje 
obejmujące:…” 

„Przedsiębiorstwo energetyczne 
wykonujące działalność gospodarczą w 
zakresie przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej, niebędące 
płatnikiem opłaty mocowej, oraz 
przedsiębiorstwo energetyczne 
wytwarzające energię elektryczną, 
przyłączeni do sieci dystrybucyjnej, w 
terminie do 5. dnia roboczego miesiąca 
następującego po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego, o którym mowa w § 4 
ust. 2, przekazują płatnikowi opłaty 
mocowej informacje o sumie należnych 
środków z tytułu opłaty mocowej oraz 
informacje obejmujące:…” 

Uwaga doprecyzowująca. 

Dodatkowo należy rozważyć wydłużenie 
tego terminu do np. 9. dnia roboczego. W 
tak krótkim terminie pozyskanie 
wszystkich wymaganych danych może nie 
być możliwe. 

4  

§ 5 „Podmioty, o których mowa w § 2, przekazują 
operatorowi środki z tytułu opłaty mocowej 
należne za dany okres rozliczeniowy, w 
terminie do 18. dnia miesiąca następującego po 
okresie rozliczeniowym, na podstawie 
wystawionych faktur, na wskazane rachunki 
bankowe.” 

„Podmioty, o których mowa w § 2, 
przekazują operatorowi środki z tytułu 
opłaty mocowej należne za dany okres 
rozliczeniowy zgodnie z Art. 75 ust. 2 p. 
1) ustawy, w terminie do 18. dnia 
roboczego miesiąca następującego po 
okresie rozliczeniowym, o którym 
mowa w § 4. ust.1, na podstawie 
wystawionych faktur, na wskazane 
rachunki bankowe.” 

Propozycja w zakresie terminu ma 
charakter doszczegóławiający. 
Mając na uwadze powyższe uwagi z p. 1-3 
można by również rozważyć wydłużenie 
tego terminu na np. 20. dzień roboczy. 
Podobnie w zakresie okresu 
rozliczeniowego zgodnie z brzmieniem 
np. Art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, 
gdzie takie odniesienie do Art. 4 ust. 1 się 
znalazło. 
Natomiast w zakresie przekazywania 
środków z tytułu opłaty mocowej do 
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operatora, proponowany zapis stoi w 

sprzeczności z treścią Art. 75 ust. 2 p. 1) 
Ustawy o rynku mocy: 

„2.  Operator: 

1) pobiera od podmiotów, o których 
mowa w art. 69 ust. 2, opłatę mocową w 
należnej wysokości, pomniejszonej o 
wierzytelności z tytułu opłaty mocowej z 
poprzednich okresów rozliczeniowych 
odpisane w tym okresie rozliczeniowym 
jako wierzytelności nieściągalne w 
rozumieniu przepisów art. 16 ust. 2 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 865, z późn. zm.)”. 

Podmioty o których mowa w § 2 powinny 
więc przekazywać środki należne ale 
pomniejszone o wierzytelności 
nieściągalne. Proponowana zmiana 
wypełnia ten zapis Ustawy o rynku 
mocy. 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/475/337/DG/2020 

 


