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PODSTAWOWE ZASADY  
ROZLICZANIA PROSUMENTÓW
1. Rozliczenia są prowadzone w okresach rozliczeniowych wskazanych przez Klienta 

spośród listy dostępnych dla wybranej przez Klienta grupy taryfowej. Długość wybrane-
go okresu rozliczeniowego wpływa na częstotliwość wystawiania faktur oraz bilansowa-
nia energii. Dla Klienta korzystającego z grup taryfowych G1x oraz C1x dostępne są trzy 
opcje:

• okres miesięczny – rozliczenie na koniec każdego miesiąca

• okres dwumiesięczny – rozliczenie na koniec każdego miesiąca parzystego

• okres półroczny – rozliczenie na dzień 30.06. oraz 31.12.

 Aktualna długość okresu rozliczeniowego jest prezentowana nad ostatnią tabelą na fak-
turze.

2. Instalacja fotowoltaiczna wyprodukowaną energię kieruje od razu do nieruchomości 
Klienta i ta energia jest przez niego zużywana na bieżąco w proporcji 1:1 (bez potrącenia).

• Jeśli ilość produkowanej energii przekracza aktualne zapotrzebowanie Klienta, jej na-
dwyżka kieruje się w stronę licznika i zostaje zarejestrowana przez licznik jako „energia 
wprowadzona do sieci”. 

• Jeśli bieżąca produkcja własna jest niewystarczająca, brakująca część jest pobierana  
z sieci i rejestrowana przez licznik jako „energia pobrana z sieci”.

 Ze względu na to, że licznik mierzy jedynie nadwyżkę energii produkowanej przez Klien-
ta (część produkcji, której Klient nie zużywa na bieżąco), ilość wprowadzonej energii za-
rejestrowanej na liczniku będzie zawsze mniejsza niż na inwerterze, który prezentuje 
całość produkcji Klienta.

Inwerter
Produkcja energii

Sieć 
domowa

Sieć 
energetyczna



SPOSÓB ODCZYTYWANIA  
FAKTURY PROSUMENCKIEJ

3. Maksymalna moc wytwórcza instalacji prosumenckiej to 50 kW. Zgodnie z ustawą  
o Odnawialnych Źródłach Energii, energia wprowadzona do sieci podlega rozliczeniu  
z energią pobraną przy uwzględnieniu współczynnika bilansowania. Współczynnik bi-
lansowania określa ilość energii oddanej, jest uzależniony od mocy wytwórczej instalacji 
i wynosi:

• dla instalacji o mocy do 10 kW  – 0,8  (80%)

• dla instalacji o mocy 10,01-50 kW – 0,7  (70%)

 Tym samym jeśli Klient wprowadzi do sieci 100 kWh energii, zostanie mu efektywnie 
zwrócone odpowiednio 80 albo 70 kWh w uzależnieniu od mocy wytwórczej instalacji.

4. W związku z nowelizacją ustawy OZE od 1 grudnia 2019 r. energia wprowadzana do sie-
ci jest rejestrowana odrębnie dla każdego miesiąca i jest zapisywana w postaci porcji. 
Na fakturze zostaną przedstawione informacje o ilości energii wprowadzonej w ciągu 
danego miesiąca kalendarzowego i dacie jej wprowadzenia (następuje to formalnie  
w ostatnim dniu miesiąca w postaci sumy całej miesięcznej produkcji).

 Klient ma 12 miesięcy na wykorzystanie wprowadzonej nadwyżki licząc od daty jej 
wprowadzenia. Energia niewykorzystana w tym okresie przepada.

Najważniejsze informacje odnośnie faktury prosumenckiej są wyszczególnione w tabelach 1 i 2. 

We wszystkich poniższych przykładach został zastosowany współczynnik bilansowania 0,8. 

Tabela 1. Dane odczytowe

Tabela zawiera informację o wskazaniach licznika energii w dwóch kierunkach.

Nr licznika: xxxxxx, mnożna: 1

Data  

odczytu

Rodzaj wskazania 

licznika

Wskazanie 

licznika

Kierunek Ilość energii 

[kWh]

 1* 1*

2020-04-30
poprzednie  

rozliczeniowe
2 380,6000 pobór

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
2 571,3000 pobór 191

2020-04-30
poprzednie  

rozliczeniowe
2 948,3000 wprowadzanie

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
3 404,5000 wprowadzanie 456

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa 

Dla taryf wielostrefowych będą 

widoczne także kolumny dla  

pozostałych stref. Dla odbiorców 

prywatnych są to najczęściej:

1*- strefa dzienna albo całodobowa

2*- strefa nocna

3*- antysmogowa

Ilość energii pobranej z sieci we 

wskazanym okresie

Ilość energii wprowadzonej do 

sieci przez Klienta we wskazanym 

okresie

Daty wykonania odczytów. 



Tabela 2. Rozliczenie energii wprowadzonej do sieci

Tabela zawiera informację w jaki sposób została pobrana energia z magazynu Klienta i ile jej 
pozostało do rozliczenia w kolejnych okresach.

W uzależnieniu od tego, czy ilość zmagazynowanej energii wystarczy na całkowite zbilanso-
wanie aktualnego poboru Klienta, można dla uproszczenia zastosować dwa sposoby rozliczenia:

1. Ilość zmagazynowanej energii nie jest wystarczająca dla zbilansowania poboru 
(Dla uproszczenia w poniższych dwóch przykładach rozliczamy wyłącznie jeden miesiąc) 

Data wprowadzenia 

do sieci

Ilość  

rozliczona 

Ilość pozostała 

do rozliczenia

2019-06-30 20 121

2019-11-30 34 203

2019-12-31 1 11

2020-01-31 3 17

2020-02-29 8 44

2020-03-31 34 197

2020-04-30 73 417

2020-05-31 66 390

razem 239 1400

Ilość energii pobranej z miesięcznej 

porcji wprowadzonej przez Klienta 

celem zbilansowania poboru.

Ilość energii  z danej porcji pozostała 

do wykorzystania w kolejnych okresach 

rozliczeniowych, ale nie później niż 12 

miesięcy od daty jej zarejestrowania

34+203=237

Łączna ilość energii z listopada 2019, 

którą Klient posiadał w magazynie   

w momencie rozpoczęcia wystawiania 

aktualnej  faktury.

Data rejestracji energii wprowadzonej 

do sieci. Od tej daty odliczamy 12 

miesięcy na wykorzystanie wskazanej 

porcji energii.

Ilość rozliczonej energii pobranej: 239 x 0,8 = 191 kWh – wykazanie w jaki sposób została wyliczona ilość  

energii pobranej z magazynu Klienta.

Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej: 0 kWh – ilość energii, za którą Klient dopłaci na fakturze.

Łączna ilość energii  pobranej z magazynu Klienta 

w celu zbilansowania poboru.

Łączna ilość energii, która pozostała Klientowi  

do wykorzystania w kolejnych okresach rozliczenio-

wych.

Wykazana energia nie jest jeszcze pomniejszona  

o 20%, nastąpi to dopiero podczas jej bilansowania 

na kolejnej FV.

ROZLICZANIE ENERGII

Data  

odczytu

Rodzaj wskazania 

licznika

Wskazanie 

licznika

Kierunek Ilość energii 

[kWh]

 1* 1*

2020-01-31
poprzednie 

rozliczeniowe
1,000 pobór

2020-02-28
bieżące  

rozliczeniowe
101,3000 pobór 100

2020-01-31
poprzednie 

rozliczeniowe
1,3000 wprowadzanie

2020-02-28
bieżące  

rozliczeniowe
101,4000 wprowadzanie 100

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Klient posiada w magazynie 100 

kWh i jego pobór także wynosi 100 

kWh.

Po uwzględnieniu współczynnika 

bilansowania, zmagazynowanej 

energii nie wystarczy do całkowi- 

tego zbilansowania poboru.



Ten wariant faktury rozliczamy w następujący sposób:

• Całą ilość energii wprowadzonej mnożymy przez 0,8 (albo 0,7): 100  0,8=  80
Ilość energii, która zostanie zwrócona po uwzględnieniu współczynnika bilansowania

• Od ilości energii pobranej odejmujemy wyliczoną energię zwracaną: 100-80=  20
Ilość energii, którą Klient musi dokupić

Klient w tej sytuacji będzie musiał dokupić 20 kWh.

Wzór: Energia pobrana - (Energia wprowadzona   0,8) = X

Ten wariant faktury rozliczamy w następujący sposób:

• Dzielimy energię pobraną przez 0,8 (albo 0,7): 100/0,8=  125
Ilość energii pobranej powiększona o współczynnik bilansowania

• Od energii wprowadzonej odejmujemy tak wyliczony pobór: 200-125=  75 
Ilość energii, która pozostanie w magazynie po zbilansowaniu poboru

Wzór: Energia wprowadzona – (Energia pobrana / 0,8) = X

Sposób wyliczania jest dowolny. Jeśli zastosujemy sposób 1 wobec przykładu opisanego w drugim wariancie, otrzymamy 

wynik: -60 kWh. To jednak wartość, która uwzględnia już potrącenie 20%, a stan magazynowy jest prezentowany bez jego  

uwzględnienia. Po usunięciu tego potrącenia ilość energii do dokupienia wynosi: -60/0,8=-75 kWh, co oznacza że Klient nie 

musi dokupywać energii, a dodatkowo 75 kWh pozostaje mu w magazynie.

2. Ilość zmagazynowanej energii wystarcza dla zbilansowania poboru

Klient posiada w magazynie 200 

kWh, a jego pobór wynosi 100 kWh.

Ilość zmagazynowanej energii jest 

wystarczająca do całkowitego zbi-

lansowania, nawet z uwzględnie-

niem współczynnika bilansowania.

Data  

odczytu

Rodzaj wskazania 

licznika

Wskazanie 

licznika

Kierunek Ilość energii 

[kWh]

 1* 1*

2020-01-31
poprzednie 

rozliczeniowe
1,000 pobór

2020-02-28
bieżące  

rozliczeniowe
101,3000 pobór 100

2020-01-31
poprzednie 

rozliczeniowe
1,3000 wprowadzanie

2020-02-28
bieżące  

rozliczeniowe
201,4000 wprowadzanie 200

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa 



WYLICZENIE PROPORCJI
Pochodząca z wprowadzonych nadwyżek energia, którą dysponuje Klient, jest rozliczana pro-
porcjonalnie – z każdej porcji zostanie pobrany dokładnie ten sam ułamek (procent). Jest on 
wyliczany indywidualnie dla każdej faktury.

Tak uzyskany ułamek, bądź procent zostanie pobrany z każdej porcji energii, którą w momencie 
wystawiania faktury dysponuje Klient. W celu uzyskania wartości w kWh należy te wartości 
przemnożyć:

Data  

odczytu

Rodzaj wskazania licznika Wskazanie licznika Kierunek Ilość energii 

[kWh]

 1* 1*

2020-04-30
poprzednie  

rozliczeniowe
1,6000 pobór

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
101,3000 pobór 100

2020-04-30
poprzednie  

rozliczeniowe
1,3000 wprowadzanie

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
201,3000 wprowadzanie 200

2020-05-31
poprzednie  

rozliczeniowe
101,03 pobór

2020-06-30
bieżące  

rozliczeniowe
201,00 pobór 100

2020-05-31
poprzednie  

rozliczeniowe
201,000 wprowadzanie

2020-06-30
bieżące  

Wrozliczeniowe
501,000 wprowadzanie 300

* Strefa czasowa: 1 - całodobowa

Z powyższej przykładowej tabeli możemy wyczytać, że Klient pobrał łącznie 200 kWh energii oraz że posiada do dyspozycji 

łącznie 500 kWh, rozdzielone na poszczególne miesiące: maj 2020 – 200 kWh; czerwiec 2020 – 300 kWh

Proporcję wyliczamy w następujący sposób: 

• Sumujemy wszystkie miesięczne wartości poboru: 100+100=200

• Ustalamy ile energii należy pobrać z magazynu: 200/0,8=  250

• Wyliczoną wartość dzielimy przez całość energii,

którą dysponuje Klient: 250/500=  0,5

• Opcjonalnie możemy ten ułamek 

przekształcić w procent: 0,5    100%=  50%

Ilość energii pobranej łącznie  

w okresie rozliczeniowym 

powiększona o współczynnik 

bilansowania.

Ułamek energii zmagazynowanej, która zostanie 

pobrana od Klienta w celu zbilansowania poboru.

Ułamek przekształcony w wartość procentową.



BILANSOWANIE MIĘDZYSTREFOWE 
(GRUPY TARYFOWE: G12, G12W, G12AS, C12A, C12B)

Wzory: 

• Wyliczenie proporcji: 

[(Energia pobrana łącznie/0,8) / Energia wprowadzona łącznie]   100% = X%

• Wyliczenie zużycia z miesięcznej porcji w kWh: 

Energia wprowadzona zarejestrowana w danym miesiącu   (pomnożone przez) X%

• magazyn „majowy” pomnożony przez ustalony procent: 200    50%=100

• magazyn „czerwcowy” pomnożony przez ustalony procent: 300    50%=150

Efekt tych działań jest wykazany na fakturze w Tabeli 2 w kolumnie „Ilość rozliczona”:

Jeśli jest to możliwe bilansowanie energii następuje wyłącznie „wewnątrz” strefy - pobór jest 
bilansowany nadwyżką zarejestrowaną w tej samej strefie. Jeśli jednak po takim bilansowan iu 
„wewnętrznym” okaże się, że w jednej strefie Klient nadal dysponuje nadwyżką energii, 
natomiast w drugiej strefie znajduje się jej niedobór, wtedy brakujące kWh zostają prze-
niesione między strefami w proporcji 1:1. Te przeniesione kWh także zostaną rozliczone  
zgodnie ze współczynnikiem bilansowania w kolejnym kroku, ale to potrącenie jest wykony-
wane wyłącznie jednorazowo.

Data 

odczytu

Rodzaj wskazania 

licznika

Wskazanie 

licznika

Wskazanie 

licznika

Kierunek Ilość energii 

[kWh]

Ilość energii 

[kWh]

 1*  2* 1* 2*

2020-04-30
poprzednie 

rozliczeniowe
0,6000 0,1 pobór

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
200,3000 300,02 pobór 200 300

2020-04-30
poprzednie  

rozliczeniowe
1,3000 0,4 wprowadzanie

2020-05-31
bieżące  

rozliczeniowe
600,4000 100 wprowadzanie 600 100

* Strefa czasowa: 1 - dzienna;     2 - nocna

Data wprowadzenia do sieci
Ilość  

rozliczona 

Ilość pozostała  

do rozliczenia

2020-05-31 (porcja „majowa”) 100 100

2020-06-30 (porcja „czerwcowa”) 150 150

razem 250 250

Ilość rozliczonej energii pobranej: 250   0,8 = 200

Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej: 0 kWh

Różnica pomiędzy stanem maga-

zynu przed rozliczeniem FV a ilością 

energii pobranej z miesięcznej 

porcji.

Niewykorzystana część energii 

przenosi się na kolejny okres  

rozliczeniowy, ale nie dłużej niż 12 

miesięcy od daty zarejestrowania.

Przykładowa tabela uwzględniająca przenoszenie nadwyżki między strefami:
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Z powyższej tabeli można wyczytać, że nadwyżka w strefie drugiej (100 kWh) nie wystarczy na zbilansowanie poboru w tej 

strefie (300 kWh).

Rozlicza się to w następujący sposób:

• Bilansujemy strefę 1 (WT): 600WT-(200WT/0,8)=  350WT

• Bilansujemy strefę 2 (NT): 300NT-(100NT    0,8)=  220NT

• Przenosimy brakującą część z uwzględnieniem

współczynnika 0,8: 350WT-(220NT/0,8)=  75WT

W efekcie w magazynie I strefy pozostało 75 kWh nadwyżki.

Na fakturze jest to prezentowane w dwóch krokach:

• Bilansujemy strefę z niedoborem (zazwyczaj NT): 300NT-(100NT   0,8)=  220NT

• Bilansujemy strefę z nadwyżką (zazwyczaj WT): 600WT-(200WT+  220NT    )/0,8=75WT

Działania te są przedstawione w postaci podsumowania pod tabelą rozliczeniową:

Pozostająca po bilansowaniu 

nadwyżka w strefie 1

Energia „brakująca”, nadal nie 

zbilansowana w strefie 2

Energia „brakująca”, nadal 
nie zbilansowana w strefie 2.

Nadwyżka w strefie 1 pozostająca po zbilansowaniu 

nierozliczonych wcześniej kWh ze strefy 2

200+220=420 – energia do zbilansowania w 1 oraz  

2 strefie z wykorzystaniem nadwyżki ze strefy 1

420/0,8=525   – ilość energii pobranej ze strefy 1  

z uwzględnieniem współczynnika 0,8

Data wprowadzenia 

do sieci
Ilość rozliczona 1* Ilość rozliczona 2*

Ilość pozostała do 

rozliczenia 1*

Ilość pozostała do 

rozliczenia 2*

2020-05-31 525 100 75 0

Razem 525 100 75 0

* Strefa czasowa: 1 - dzienna;      2 - nocna

Ilość rozliczonej energii pobranej:     525   0,8 = 420 kWh   100   0,8=80 kWh

Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej: 0 kWh


