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HARMONOGRAM SZKOLENIA 
Wprowadzenie do problematyki opracowywania taryf dla ciepła 

 Podstawy prawne opracowywania taryf dla ciepła.  

 Charakter prawny i rola informacji Prezesa URE w postępowaniu taryfowym 

 Bieżąca sytuacja w URE w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych  

 Omówienie Wytycznych Prezesa URE w zakresie taryf dla ciepła 
 
Podstawowe zasady opracowywania taryf dla ciepła 

 Zasady opracowywania taryfy dla ciepła w świetle rozporządzeni taryfowego 

 Konstrukcja taryfy dla ciepła  

 Standardy jakościowe obsługi odbiorców  
 
Struktura i kształt taryfy dla ciepła 

 rodzaje cen i stawek opłat dla odbiorców  

 podział odbiorców na grupy  

 art. 44 ustawy – Prawo energetyczne 
 
Rodzaj i zakres danych z roku poprzedzającego pierwszy rok stosowania taryfy dla pierwszego 
roku stosowania taryfy dla ciepła 

 prezentacja wielkości technicznych  

 prezentacja kosztów poniesionych  

 „rozliczenie” aktualnej taryfy dla ciepła  

 Inne informacje i dane niezbędne w procesie taryfowym 
 
Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy dla ciepła 

 zasady planowania wielkości zamówionej mocy cieplnej,  

 zasady planowania ilości ciepła sprzedanego dla I roku stosowania taryfy dla ciepła  oraz innych  
danych technicznych (nośnik ciepła, straty ciepła i mocy cieplnej, potrzeby własne); wybór metod 
planowania  

 planowanie kosztów paliw 

 zarządzenie wielkością sprzedaży a ryzyko pogodowe  

 prezentacja danych technicznych przez przedsiębiorstwa o wysokim udziale potrzeb własnych 

 przygotowanie danych dot. emisji C02 
 

Planowanie kosztów uzasadnionych  

 pojęcie kosztów uzasadnionych,  

 zasady planowania poszczególnych kosztów rodzajowych (koszty stale – amortyzacja, 
wynagrodzenia z narzutami, remonty, usługi obce, koszty zmienne – paliwo, energia elektryczna, 
ochrona środowiska) 

 zakup emisji CO2 jako koszt uzasadniony  

 Zwrotu z zaangażowanego kapitału – zasady planowania uzasadnionego „zwrotu z kapitału”  
w 2021 r. – na podstawie Informacji Prezesa URE nr 71/2020 

 służebność przesyłu a koszty taryfowe  



 zasady planowania kosztów modernizacji i rozwoju  

 zasady planowania kosztów pośrednich 

 przykłady praktyczne związane z planowaniem niektórych kosztów uzasadnionych 

 
Kalkulacja cen i stawek opłat  

 kalkulacja cen za ciepło dla jednostek kogeneracji i tradycyjnych ciepłowni  
o przymus, czy możliwość? 
o metoda uproszczona kalkulacji versus metoda kosztowa. (zarówno dla jednostek 

kogeneracyjnych jak też tradycyjnych źródeł ciepła) 

 kalkulacja stawek opłat za usługi przesyłowe  

 „białe certyfikaty” – ujęcie w taryfach  dla ciepła  

 kalkulacja stawek za przyłączenie do sieci ciepłowniczej  

 zasady subsydiowania 

 zasady ustalania współczynnika Xr  

 


