
2.3. rozró˝niaç skutki wynikajàce z nawiàzania
i rozwiàzania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie
okreÊlonego zadania egzaminacyjnego wynika-
jàcego z zadania o treÊci ogólnej:

Opracowanie projektu realizacji okreÊlonych
prac zwiàzanych z obs∏ugà ∏adunków lub osób
w porcie lub terminalu oraz sporzàdzenie kalku-
lacji czasowo-przestrzennej na podstawie doku-
mentacji. 

Absolwent powinien umieç:

1. Analizowaç dokumenty portu i terminalu, za-
mówienie klienta na wykonanie obs∏ugi ∏adun-
ków i osób oraz przepisy dotyczàce obs∏ugi ∏a-
dunków i osób w portach i terminalach.

2. Dobieraç narz´dzia i Êrodki do obs∏ugi ∏adun-
ków i osób w porcie lub terminalu na podstawie
dokumentów portu lub terminalu i zamówienia
klienta.

3. Opracowywaç plan realizacji us∏ugi oraz kalku-
lacje czasowo-przestrzenne.

4. Dobieraç Êrodki transportu bliskiego do realiza-
cji us∏ugi, z uwzgl´dnieniem czasu i kosztów 
realizacji us∏ugi.

5. Sporzàdzaç dokumenty w j´zyku polskim i ob-
cym zwiàzane z obs∏ugà ∏adunków i osób
w porcie i terminalu.

6. Opracowywaç plan rozmieszczenia ∏adunku
w Êrodkach transportu lub w porcie albo termi-
nalu.

Niezb´dne wyposa˝enie stanowiska do wykona-
nia zadania egzaminacyjnego:

Stanowisko komputerowe z drukarkà, wyposa˝o-
ne w oprogramowanie u˝ytkowe, z oprogramo-
waniem specjalistycznym wspomagajàcym pro-
cesy obs∏ugi w portach i terminalach, materia∏y
i przybory piÊmienne, kalkulator, wzory dokumen-
tów do realizacji zadania, przepisy dotyczàce ob-
s∏ugi ∏adunków i osób w portach i terminalach,
s∏owniki j´zyków obcych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: R. Legutko
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 31 paêdziernika 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeƒ w obrocie energià elektrycznà

Na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏-
towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie
energià elektrycznà (Dz. U. Nr 128, poz. 895) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏aty za przy∏àczenie do sieci ustala si´ dla
podmiotów zaliczanych do grupy przy∏àcze-
niowej:

1) I, II, III oraz VI — przy∏àczanych do sieci
o napi´ciu znamionowym wy˝szym ni˝
1 kV, z wy∏àczeniem przy∏àczenia êróde∏

i sieci —na podstawie jednej czwartej rze-
czywistych nak∏adów poniesionych na re-
alizacj´ przy∏àczenia;

2) IV i V oraz VI — przy∏àczanych do sieci
o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym
ni˝ 1 kV, z wy∏àczeniem przy∏àczenia êró-
de∏ i sieci — na podstawie stawek op∏at
kalkulowanych na zasadach okreÊlonych
w art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy oraz w zale˝-
noÊci od rodzaju stawki odpowiednio do
wielkoÊci mocy przy∏àczeniowej, d∏ugoÊci
odcinka sieci s∏u˝àcego do przy∏àczenia
lub rodzaju tego odcinka (napowietrzne
lub kablowe).”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W nak∏adach, o których mowa w art. 7 ust. 8

ustawy, uwzgl´dnia si´ wydatki ponoszone
na wykonanie prac projektowych i geode-
zyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyska-
nie pozwoleƒ na budow´, zakup materia∏ów
do budowy odcinków sieci s∏u˝àcych do
przy∏àczenia podmiotów do sieci z uwzgl´d-
nieniem d∏ugoÊci tych odcinków, roboty bu-
dowlano-monta˝owe wraz z nadzorem, wy-
konanie niezb´dnych prób, a tak˝e koszty
uzyskania praw do nieruchomoÊci oraz zaj´-
cia terenu, niezb´dnych do budowy lub eks-
ploatacji urzàdzeƒ.”,

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.



c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za zwi´kszenie mocy przy∏àczeniowej, doko-

nywanej na wniosek danego podmiotu za-
kwalifikowanego do:
1) grup przy∏àczeniowych, o których mowa

w ust. 1 pkt 1 —pobiera si´ op∏at´ w takiej
wysokoÊci, jak op∏at´ za przy∏àczenie do
sieci, ustalanà stosownie do ust. 1;

2) grup przy∏àczeniowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 — pobiera si´ op∏at´ stano-
wiàcà iloczyn stawki op∏aty ustalonej
w taryfie i przyrostu mocy przy∏àczenio-
wej.”;

2) w § 18:
a) w ust. 3 oznaczenia symboli KSW oraz ESJ otrzy-

mujà brzmienie:
„KSW — koszty us∏ug dodatkowych polegajà-

cych na utrzymywaniu wymaganego
stanu krajowego systemu elektroener-
getycznego, Êwiadczonych przez za-
rzàdc´ kontraktów, o którym mowa
w § 26, na rzecz operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego
poprzez wykonanie postanowieƒ
umów sprzeda˝y mocy i energii elek-
trycznej umo˝liwiajàcych realizacj´
przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, o któ-
rych mowa w art. 45 ust. 1a ustawy,
zwanych dalej „umowami d∏ugotermi-
nowymi”, przyj´te do kalkulacji taryfy
operatora systemu przesy∏owego, za-
twierdzonej na rok 2007;

ESJ — iloÊç energii elektrycznej planowanà
do pobrania z sieci krajowego systemu
elektroenergetycznego przez odbior-
ców [w MWh lub kWh] przyj´tà do kal-
kulacji taryfy operatora systemu prze-
sy∏owego, zatwierdzonej na rok 2007.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

3) w § 20 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) nadzór nad wykonawcami niezale˝nymi od
przedsi´biorstwa energetycznego, wykonujà-
cymi prace w pobli˝u lub na urzàdzeniach
elektroenergetycznych b´dàcych w∏asnoÊcià
danego przedsi´biorstwa energetycznego;

7) wy∏àczenie napi´cia, przygotowanie miejsca
pracy dla wykonawców, o których mowa
w pkt 6, oraz likwidacj´ miejsca pracy wraz
z ponownym za∏àczeniem urzàdzeƒ do sieci
danego przedsi´biorstwa energetycznego;”;

4) w § 22 uchyla si´ ust. 2;

5) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Stawk´ op∏aty abonamentowej, o której mo-
wa w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3, kalkulu-
je si´ na podstawie kosztów uzasadnionych
ponoszonych w zwiàzku z odczytywaniem
wskazaƒ uk∏adów pomiarowo-rozliczenio-
wych i ich kontrolà.”;

6) w § 27 oznaczenia symboli SoSW i Es otrzymujà
brzmienie:

„SoSW — sk∏adnik wyrównawczy stawki systemo-
wej [w z∏/MWh lub z∏/kWh], o którym
mowa w § 18 ust. 3;

Es — iloÊç energii elektrycznej pobierana
przez odbiorców z sieci krajowego sys-
temu elektroenergetycznego [w MWh
lub kWh za okres rozliczeniowy].”;

7) w § 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏at´ za Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub
dystrybucji energii elektrycznej dla danego
poziomu napi´ç znamionowych, w okresie
rozliczeniowym, z zastrze˝eniem ust. 6 i 7,
oblicza si´ wed∏ug wzoru:
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Opoi= SSVn X Pi + SZVn X Epi + kos X SoSJ X Eos + kok X SoSJ X Eok + Sr X Ewp + kos X SoSW X Eosw + koi X SoSW X

X Eokw + Spr X Esn

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Opoi — op∏at´ za us∏ugi przesy∏ania lub
dystrybucji energii elektrycznej ob-
liczonà dla danego odbiorcy, w tym
operatora systemu dystrybucyjne-
go elektroenergetycznego, przed-
si´biorstwa energetycznego Êwiad-
czàcego us∏ugi przesy∏ania lub dys-
trybucji energii elektrycznej nieb´-
dàcego operatorem oraz przedsi´-
biorstwa energetycznego Êwiad-
czàcego us∏ugi kompleksowe [w z∏];

SSVn — sk∏adnik sta∏y stawki sieciowej za
okres rozliczeniowy [w z∏/MW lub
z∏/kW mocy umownej lub w z∏/mie-
siàc dla odbiorców energii elek-
trycznej w gospodarstwie domo-
wym];

Pi — moc umownà okreÊlonà dla danego
odbiorcy, w tym dla operatora syste-
mu dystrybucyjnego elektroenerge-
tycznego, przedsi´biorstwa energe-
tycznego Êwiadczàcego us∏ugi prze-
sy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej nieb´dàcego operatorem
oraz przedsi´biorstwa energetyczne-
go Êwiadczàcego us∏ugi komplekso-
we [w MW lub kW lub iloÊç miesi´cy
dla odbiorców energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym];

SZVn — sk∏adnik zmienny stawki sieciowej
[w z∏/MWh lub z∏/kWh];

Epi — iloÊç energii elektrycznej pobranej
z sieci przez danego odbiorc´,
w tym przez operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycz-
nego, przedsi´biorstwo energetycz-



ne Êwiadczàce us∏ugi przesy∏ania
lub dystrybucji energii elektrycznej
nieb´dàce operatorem oraz przed-
si´biorstwo energetyczne Êwiad-
czàce us∏ugi kompleksowe [w MWh
lub kWh w okresie rozliczeniowym
ustalonym w taryfie];

kos — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy
w pokrywaniu kosztów systemo-
wych, ustalony w sposób okreÊlony
w ust. 3 pkt 1;

SoSJ — sk∏adnik jakoÊciowy stawki syste-
mowej, o którym mowa w § 15
ust. 2 pkt 1 [w z∏/MWh lub
w z∏/kWh];

Eos — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà
przez odbiorców koƒcowych korzy-
stajàcych z krajowego systemu
elektroenergetycznego, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh];

kok — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy
w pokrywaniu kosztów systemo-
wych, ustalony w sposób okreÊlony
w ust. 3 pkt 2;

Eok — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà
przez odbiorców koƒcowych korzy-
stajàcych z krajowego systemu
elektroenergetycznego, o których
mowa w ust. 3 pkt 2 [w MWh];

Sr — stawk´ rynkowà [w z∏/MWh];
Ewp — iloÊç energii elektrycznej przezna-

czonej do wymiany pomi´dzy krajo-
wym systemem elektroenergetycz-
nym a paƒstwami nieb´dàcymi
cz∏onkami Unii Europejskiej, okreÊ-
lonà w umowach handlowych
sprzeda˝y energii elektrycznej
przedk∏adanych do w∏aÊciwego
operatora [w MWh lub kWh za
okres rozliczeniowy];

koi — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorców in-
nych, ni˝ okreÊlonych w ust. 3 pkt 1,
w pokrywaniu kosztów systemo-
wych, ustalony w taryfie na 2007 r.;

SoSW — sk∏adnik wyrównawczy stawki sys-
temowej, o którym mowa w § 18
ust. 3 [w z∏/MWh lub w z∏/kWh];

Eosw — iloÊç energii pobierana przez od-
biorców, o których mowa w ust. 3
pkt 1, z sieci krajowego systemu
elektroenergetycznego [w MWh lub
kWh za okres rozliczeniowy];

Eokw — iloÊç energii pobierana przez od-
biorców z sieci krajowego systemu
elektroenergetycznego, z wy∏àcze-
niem odbiorców, o których mowa
w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub kWh za
okres rozliczeniowy];

Spr — stawk´ rozliczeniowà [w z∏/MWh
lub w z∏/kWh];

Esn — iloÊç energii elektrycznej okreÊlonà
w zg∏oszonych do operatora syste-

mu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego i przed∏o˝onych do reali-
zacji grafikach handlowych, odbie-
ranà w okresie rozliczeniowym
ustalonym w taryfie [w MWh lub
kWh za okres rozliczeniowy].”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wytwórca przy∏àczony do sieci operatora

systemu elektroenergetycznego sprzedajà-
cy energi´ elektrycznà przynajmniej jedne-
mu odbiorcy koƒcowemu przy∏àczonemu
do sieci lub instalacji lub urzàdzeƒ tego wy-
twórcy, dzia∏ajàc w swoim imieniu, ale na
rzecz tego operatora, pobiera od odbiorcy
op∏at´ systemowà w cz´Êci wynikajàcej ze
sk∏adnika jakoÊciowego, z zastrze˝eniem
ust. 5, obliczonà wed∏ug wzoru:

Oos = kos x SoSJ x Eos + kok x SoSJ x Eokw

gdzie poszczególne sk∏adniki oznaczajà:
kos — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy

w pokrywaniu kosztów systemo-
wych, ustalony w sposób okreÊlony
w ust. 3 pkt 1;

SoSJ — sk∏adnik jakoÊciowy stawki syste-
mowej okreÊlony w taryfie operato-
ra systemu elektroenergetycznego,
do którego sieci jest przy∏àczony
wytwórca [w z∏/MWh lub z∏/kWh];

Eos — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà
przez odbiorców koƒcowych korzy-
stajàcych z krajowego systemu
elektroenergetycznego, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh lub
kWh];

kok — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy
w pokrywaniu kosztów systemo-
wych, ustalony w sposób okreÊlony
w ust. 3 pkt 2;

Eokw — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà
przez odbiorców koƒcowych przy∏à-
czonych do sieci lub instalacji lub
urzàdzeƒ wytwórcy przy∏àczonego
do sieci operatora systemu elektro-
energetycznego, z wy∏àczeniem od-
biorców, o których mowa w ust. 3
pkt 1 [w MWh lub kWh].”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy wytwórca jest przy∏àczony

jednoczeÊnie do sieci operatora systemu
przesy∏owego i sieci operatora systemu
dystrybucyjnego, op∏ata systemowa, o któ-
rej mowa w ust. 4, jest pobierana przez tego
wytwórc´ na rzecz operatora systemu prze-
sy∏owego.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Op∏at´ za us∏ugi przesy∏ania energii elek-

trycznej, oznaczonà symolem „Opn”, dla
przedsi´biorstwa energetycznego zajmujà-
cego si´ sprzeda˝à energii elektrycznej lub
jej obrotem [w z∏ za okres rozliczeniowy] ob-
licza si´ wed∏ug wzoru:
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Opn = Spr x Esn + Sr x Ewp

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Spr — stawk´ rozliczeniowà [w z∏/MWh lub

w z∏/kWh];
Esn — iloÊç energii elektrycznej okreÊlonà

w zg∏oszonych do operatora syste-
mu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego i przed∏o˝onych do realiza-
cji grafikach handlowych, odbieranà
w okresie rozliczeniowym ustalo-
nym w taryfie [w MWh lub kWh za
okres rozliczeniowy];

Sr — stawk´ rynkowà [w z∏/MWh lub
w z∏/kWh];

Ewp — iloÊç energii elektrycznej przezna-
czonà do wymiany pomi´dzy krajo-
wym systemem elektroenergetycz-
nym a paƒstwami nieb´dàcymi
cz∏onkami Unii Europejskiej, okreÊ-
lonà w umowach handlowych
sprzeda˝y energii elektrycznej
przedk∏adanych do w∏aÊciwego ope-
ratora [w MWh lub kWh za okres
rozliczeniowy].”;

8) w § 41:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. WartoÊç wspó∏czynnika mocy tgϕ okreÊla
si´ jako iloraz energii biernej pobranej 
ca∏odobowo lub w strefach czasowych,
w których jest dokonywana kontrola pobo-
ru energii biernej [w Mvarh lub kvarh]
i energii czynnej pobranej ca∏odobowo lub
w strefach czasowych, w których jest doko-
nywana ta kontrola [w MWh lub kWh], z za-
strze˝eniem ust. 6.”,

b) w ust. 5 oznaczenie symbolu tgϕ otrzymuje
brzmienie:
„tgϕ — wspó∏czynnik mocy wynikajàcy z pobra-

nej energii biernej,”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym
op∏at´ wynikajàcà z iloczynu ca∏ej iloÊci
energii biernej, o której mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, i ustalonej w taryfie krotnoÊci „k” ceny
energii elektrycznej [w z∏/MWh lub z∏/kWh],
o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18
lit. b ustawy, obowiàzujàcej w dniu zatwier-
dzenia taryfy.”;

9) po § 43 dodaje si´ § 43a w brzmieniu:
„§ 43a. 1. W przypadku gdy wartoÊç mocy umow-

nej wyznaczonej w sposób, o którym
mowa w § 17 ust. 4, spowoduje nad-
mierny, jednorazowy wzrost op∏at wyni-
kajàcych ze sk∏adnika sta∏ego stawki sie-
ciowej w stosunku do op∏at ponoszo-
nych wed∏ug taryfy zatwierdzonej na rok
2007, w umowie o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏ania energii elektrycznej, zawar-
tej pomi´dzy operatorem systemu prze-
sy∏owego elektroenergetycznego a ope-
ratorem systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego, ustala si´ wspó∏-
czynniki redukujàce wartoÊç tej mocy.

2. Wspó∏czynniki redukujàce, o których
mowa w ust. 1, ustala si´ jednorazowo,
na okres nie d∏u˝szy ni˝ do dnia 31 grud-
nia 2010 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 24 paêdziernika 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków delegowania urz´dników sàdów i prokuratury do wykonywania 
obowiàzków s∏u˝bowych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci oraz szczegó∏owych warunków i zakresu 

Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem urz´dników sàdów i prokuratury 
poza sta∏e miejsce pracy

Na podstawie art. 11a ust. 12 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratu-
ry (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
delegowania urz´dników sàdów i prokuratury, zwa-
nych dalej „urz´dnikami”, do wykonywania obowiàz-

ków s∏u˝bowych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
oraz szczegó∏owe zasady i zakres Êwiadczeƒ dodatko-
wych zwiàzanych z delegowaniem urz´dników poza
sta∏e miejsce pracy.

§ 2. 1. Do wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci deleguje si´ urz´d-
nika wyró˝niajàcego si´ wysokim poziomem wiedzy
w zakresie wewn´trznej organizacji i zakresu dzia∏ania
sekretariatów i innych dzia∏ów administracji sàdowej
lub prokuratorskiej oraz organizacji i funkcjonowania
sàdów i prokuratury, a tak˝e posiadajàcego odpo-
wiednie doÊwiadczenie zawodowe.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433,
Nr 102, poz. 690 i Nr 136, poz. 959.
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