
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:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) kszta∏towania taryf dla energii elektrycznej;

2) kalkulacji cen i stawek op∏at;

3) rozliczeƒ z odbiorcami oraz mi´dzy przedsi´bior-
stwami energetycznymi.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) grafiki handlowe — zbiór danych okreÊlajàcych
iloÊç energii elektrycznej wynikajàcà z zawartych
i przed∏o˝onych do realizacji umów sprzeda˝y
energii elektrycznej przypisanà jednostce grafiko-
wej danego uczestnika mechanizmu bilansowa-
nia, oddzielnie dla poszczególnych okresów rozli-
czeniowych mechanizmu bilansowania;

2) grupa przy∏àczeniowa — grup´ podmiotów, któ-
rych urzàdzenia, instalacje i sieci sà przy∏àczane
do sieci, sklasyfikowanà w nast´pujàcy sposób:

a) grupa I — podmioty, których urzàdzenia, instala-
cje i sieci sà przy∏àczane bezpoÊrednio do sieci
o napi´ciu znamionowym wy˝szym ni˝ 110 kV,

b) grupa II — podmioty, których urzàdzenia, insta-
lacje i sieci sà przy∏àczane bezpoÊrednio do sie-
ci o napi´ciu znamionowym 110 kV,

c) grupa III — podmioty, których urzàdzenia, insta-
lacje i sieci sà przy∏àczane bezpoÊrednio do sie-
ci o napi´ciu znamionowym wy˝szym ni˝ 1 kV,
lecz ni˝szym ni˝ 110 kV,

d) grupa IV — podmioty, których urzàdzenia, insta-
lacje i sieci sà przy∏àczane bezpoÊrednio do sie-
ci o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym ni˝
1 kV oraz o mocy przy∏àczeniowej wi´kszej ni˝

40 kW lub pràdzie znamionowym zabezpiecze-
nia przedlicznikowego w torze pràdowym wi´k-
szym ni˝ 63 A,

e) grupa V — podmioty, których urzàdzenia, insta-
lacje i sieci sà przy∏àczane bezpoÊrednio do sie-
ci o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym ni˝
1 kV oraz mocy przy∏àczeniowej nie wi´kszej ni˝
40 kW i pràdzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego nie wi´kszym ni˝ 63 A,

f) grupa VI — podmioty, których urzàdzenia, insta-
lacje i sieci sà przy∏àczane do sieci poprzez tym-
czasowe przy∏àcze, które b´dzie, na zasadach
okreÊlonych w umowie, zastàpione przy∏àczem
docelowym, lub podmioty, których urzàdzenia,
instalacje i sieci sà przy∏àczane do sieci na czas
okreÊlony, lecz nie d∏u˝szy ni˝ rok;

3) grupa taryfowa — grup´ odbiorców kupujàcych
energi´ elektrycznà lub korzystajàcych z us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji albo us∏ugi komplek-
sowej, dla których stosuje si´ jeden zestaw cen lub
stawek op∏at i warunków ich stosowania;

4) jednostka grafikowa — jednostk´ w rozumieniu
§ 2 pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegó∏owych
warunków funkcjonowania systemu elektroener-
getycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623);

5) jednostka wytwórcza — jednostk´ w rozumieniu
§ 2 pkt 3 rozporzàdzenia, o którym mowa w pkt 4;

6) mechanizm bilansowania — mechanizm w rozu-
mieniu § 2 pkt 6 rozporzàdzenia, o którym mowa
w pkt 4;

7) miejsce dostarczania energii elektrycznej — miej-
sce dostarczania w rozumieniu § 2 pkt 7 rozporzà-
dzenia, o którym mowa w pkt 4;

8) miejsce przy∏àczenia — miejsce przy∏àczenia w ro-
zumieniu § 2 pkt 8 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w pkt 4;

9) moc przy∏àczeniowa — moc przy∏àczeniowà w ro-
zumieniu § 2 pkt 9 rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w pkt 4;

10) moc umowna — moc umownà w rozumieniu § 2
pkt 10 rozporzàdzenia, o którym mowa w pkt 4;

11) okres regulacji — okres, na jaki zosta∏y ustalone
wartoÊci wspó∏czynników korekcyjnych, o których
mowa w § 24;

12) przy∏àcze — przy∏àcze w rozumieniu § 2 pkt 15 roz-
porzàdzenia, o którym mowa w pkt 4;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 lipca 2007 r.

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

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

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

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  i Nr 115, poz. 790.



13) rezerwa mocy — rezerw´ mocy w rozumieniu § 2
pkt 16 rozporzàdzenia, o którym mowa w pkt 4;

14) uk∏ad pomiarowo-rozliczeniowy — uk∏ad pomia-
rowo-rozliczeniowy w rozumieniu § 2 pkt 22 roz-
porzàdzenia, o którym mowa w pkt 4;

15) us∏ugi systemowe — us∏ugi systemowe w rozu-
mieniu § 2 pkt 23 rozporzàdzenia, o którym mowa
w pkt 4.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady kszta∏towania taryf

§ 3. Przedsi´biorstwo energetyczne ustala taryf´
w sposób zapewniajàcy:

1) pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie okreÊ-
lonym w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawà”;

2) eliminowanie subsydiowania skroÊnego.

§ 4. 1. Taryfa, odpowiednio do zakresu wykonywa-
nej przez przedsi´biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci
gospodarczej, okreÊla:

1) grupy taryfowe i szczegó∏owe kryteria kwalifiko-
wania odbiorców do tych grup;

2) rodzaje oraz wysokoÊç cen lub stawek op∏at dla
poszczególnych grup taryfowych, a tak˝e warunki
ich stosowania;

3) sposób ustalania:

a) bonifikat za niedotrzymanie parametrów jako-
Êciowych energii elektrycznej i standardów ja-
koÊciowych obs∏ugi odbiorców,

b) op∏at za:
— ponadumowny pobór energii biernej i prze-

kroczenia mocy umownej,
— us∏ugi wykonywane na dodatkowe zlecenie

odbiorcy,
— nielegalny pobór energii elektrycznej,
— przy∏àczenie do sieci.

2. OkreÊlone w taryfie ceny lub stawki op∏at dla po-
szczególnych grup taryfowych ró˝nicuje si´ odpo-
wiednio do kosztów uzasadnionych wykonywanej
dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanej z zaopatrzeniem
w energi´ elektrycznà.

3. Taryf´ kszta∏tuje si´ w taki sposób, aby odbiorca
móg∏ na jej podstawie obliczyç nale˝noÊç odpowiada-
jàcà zakresowi us∏ug zwiàzanych z zaopatrzeniem
w energi´ elektrycznà, okreÊlonemu w umowie sprze-
da˝y energii elektrycznej albo w umowie o Êwiadcze-
nie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji energii elektrycz-
nej, albo w umowie kompleksowej.

§ 5. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej zawiera w taryfie:

1) ceny energii elektrycznej;

2) stawki op∏at za rezerwy mocy;

3) stawki op∏at za us∏ugi systemowe;

4) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych energii elektrycznej oraz
standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

5) sposób ustalania op∏at za nielegalny pobór energii
elektrycznej.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przesy∏ania ener-
gii elektrycznej zawiera w taryfie:

1) stawki op∏at za Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania,
zwane dalej „stawkami op∏at przesy∏owych”;

2) stawki op∏at abonamentowych;

3) sposób ustalania op∏at za przy∏àczenie do sieci;

4) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych energii elektrycznej oraz
standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

5) sposób ustalania op∏at za:

a) ponadumowny pobór energii biernej,

b) przekroczenia mocy,

c) nielegalny pobór energii elektrycznej.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie dystrybucji ener-
gii elektrycznej zawiera w taryfie:

1) stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci lub sposób
ich ustalania;

2) stawki op∏at za Êwiadczenie us∏ugi dystrybucji,
zwane dalej „stawkami op∏at dystrybucyjnych”;

3) stawki op∏at abonamentowych;

4) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie pa-
rametrów jakoÊciowych energii elektrycznej oraz
standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców;

5) sposób ustalania op∏at za:

a) ponadumowny pobór energii biernej,

b) przekroczenia mocy,

c) us∏ugi wykonywane na dodatkowe zlecenie od-
biorcy,

d) nielegalny pobór energii elektrycznej.

4. Przedsi´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu energià
elektrycznà zawiera w taryfie:

1) ceny energii elektrycznej;

2) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie
standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców.

5. Przedsi´biorstwo energetyczne Êwiadczàce od-
biorcy us∏ug´ kompleksowà przyjmuje do rozliczeƒ
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z odbiorcà stawki op∏at oraz warunki ich stosowania
wynikajàce z taryf obowiàzujàcych w przedsi´bior-
stwie energetycznym wykonujàcym dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie przesy∏ania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej, do którego sieci przy∏àczony jest dany
odbiorca.

6. Przedsi´biorstwa energetyczne, o których mowa
w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy, ró˝nicujà ceny energii elek-
trycznej dla odbiorców koƒcowych i odbiorców doko-
nujàcych zakupu energii elektrycznej podlegajàcej od-
sprzeda˝y, ze wzgl´du na koszty obowiàzkowego uzy-
skania i umorzenia Êwiadectw pochodzenia energii
wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach energii oraz
koszty obowiàzkowego uzyskania i umorzenia Êwia-
dectw pochodzenia z kogeneracji lub koszty poniesio-
nej op∏aty zast´pczej.

7. Przedsi´biorstwa energetyczne, o których mowa
w art. 9a ust. 6 ustawy, ró˝nicujà ceny energii elek-
trycznej dla odbiorców koƒcowych i odbiorców doko-
nujàcych zakupu energii elektrycznej podlegajàcej od-
sprzeda˝y, ze wzgl´du na koszty obowiàzkowego za-
kupu energii wytwarzanej w odnawialnych êród∏ach
energii.

§ 6. 1. Podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe jest
dokonywany w zale˝noÊci od poziomu kosztów uza-
sadnionych, ponoszonych przez przedsi´biorstwo
energetyczne za dostarczanie energii elektrycznej do
tych odbiorców, na podstawie nast´pujàcych kryte-
riów:

1) poziomu napi´cia sieci w miejscu dostarczania
energii elektrycznej;

2) wartoÊci mocy umownej;

3) systemu rozliczeƒ;

4) liczby rozliczeniowych stref czasowych;

5) zu˝ycia energii elektrycznej na potrzeby gospo-
darstw domowych.

2. Ceny lub stawki op∏at, o których mowa w § 5,
mogà byç ró˝nicowane dla poszczególnych grup tary-
fowych z uwzgl´dnieniem podzia∏u doby i roku na
strefy i okresy czasowe. Taryfa mo˝e przewidywaç
wi´cej ni˝ jeden sposób podzia∏u doby na strefy cza-
sowe.

§ 7. 1. Odbiorca, który:

1) pobiera energi´ elektrycznà z kilku miejsc dostar-
czania, po∏o˝onych w sieci o ró˝nych poziomach
napi´ç — jest zaliczany do grup taryfowych od-
dzielnie w ka˝dym z tych miejsc;

2) pobiera energi´ elektrycznà w celu zasilania jed-
nego zespo∏u urzàdzeƒ z wi´cej ni˝ jednego miej-
sca dostarczania na tym samym poziomie napi´-
cia — wybiera grup´ taryfowà jednakowà dla
wszystkich miejsc dostarczania;

3) pobiera energi´ elektrycznà z kilku miejsc dostar-
czania, po∏o˝onych w sieci o jednakowych pozio-

mach napi´ç — mo˝e byç zaliczony do grup tary-
fowych oddzielnie w ka˝dym z tych miejsc, zgod-
nie z kryteriami podzia∏u odbiorców na grupy tary-
fowe przyj´tymi w danym przedsi´biorstwie ener-
getycznym;

4) ze wzgl´du na przyj´ty w przedsi´biorstwie ener-
getycznym podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe
dokonany na podstawie kryteriów, o których mo-
wa w § 6 ust. 1, mo˝e byç dla danego miejsca do-
starczania energii elektrycznej zaliczony do wi´cej
ni˝ jednej grupy taryfowej — wybiera jednà spo-
Êród tych grup.

2. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, mo˝e
wystàpiç do przedsi´biorstwa energetycznego o zmia-
n´ grupy taryfowej, nie cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy.
Warunki zmiany grupy taryfowej okreÊla umowa
sprzeda˝y energii elektrycznej albo umowa o Êwiad-
czenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej, albo umowa kompleksowa,

§ 8. Przedsi´biorstwo energetyczne ustala w tary-
fie op∏aty za wznowienie dostarczania energii elek-
trycznej, je˝eli wstrzymanie jej dostarczania spowodo-
wane zosta∏o z przyczyn, o których mowa w art. 6
ust. 3 i 3a ustawy.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady kalkulacji cen i stawek op∏at

§ 9. Ceny lub stawki op∏at zawarte w taryfie kalku-
luje si´ na okres 12 miesi´cy kalendarzowych.

§ 10. Koszty uzasadnione uwzgl´dniane w kalkula-
cji cen lub stawek op∏at, o których mowa w § 9, dla
wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania, przesy∏ania lub dystrybucji energii
elektrycznej — stanowià planowane, dla danego
roku, uzasadnione koszty przedsi´biorstwa ener-
getycznego, uwzgl´dniajàce uzasadniony zwrot
z kapita∏u zaanga˝owanego w wykonywanà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà;

2) obrotu energià elektrycznà — stanowià planowa-
ne dla danego roku uzasadnione koszty, o których
mowa w § 21.

§ 11. 1. Koszty, o których mowa w § 10, ustala si´:

1) zgodnie z art. 44 i 45 ustawy oraz zasadami ewi-
dencji kosztów okreÊlonymi w przepisach o ra-
chunkowoÊci;

2) na podstawie planowanych, dla ka˝dego roku
okresu regulacji, iloÊci energii elektrycznej przewi-
dywanych do sprzeda˝y, wytworzenia, przes∏ania
lub dystrybucji, a tak˝e wielkoÊci mocy umownej.

2. Podstawà oceny:

1) kosztów, o których mowa w ust. 1, sà porówny-
walne koszty poniesione przez przedsi´biorstwo
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energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzajà-
cym rok ustalania taryfy, okreÊlone na podstawie
sprawozdaƒ finansowych dla poszczególnych ro-
dzajów wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy;

2) iloÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà iloÊci wy-
nikajàce z poprzednich okresów.

3. Podstawà oceny kosztów, o których mowa
w ust. 1, mogà byç porównywalne koszty wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej w przedsi´biorstwach
energetycznych wykonujàcych tego samego rodzaju
dzia∏alnoÊç gospodarczà o zbli˝onych warunkach jej
wykonywania.

§ 12. 1. Koszty wspólne dla wszystkich lub kilku ro-
dzajów wykonywanej przez przedsi´biorstwo energe-
tyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz koszty wspólne
dla wszystkich lub kilku grup taryfowych dzieli si´ na
poszczególne rodzaje wykonywanej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej i na poszczególne grupy taryfowe, a tak˝e
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów cen i sta-
wek op∏at, zgodnie z przyj´tà w przedsi´biorstwie me-
todà podzia∏u kosztów. Przyj´ta metoda podzia∏u kosz-
tów powinna zapewniç podzia∏ kosztów odpowiadajà-
cych zaanga˝owaniu zasobów przedsi´biorstwa w za-
opatrzenie w energi´ elektrycznà odbiorców z po-
szczególnych grup taryfowych.

2. Metoda podzia∏u kosztów, zasady ewidencji
kosztów oraz podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe
nie mogà ulec zmianie w okresie regulacji.

§ 13. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ wytwarzaniem energii elektrycznej kalkuluje usta-
lone w taryfie:

1) ceny energii elektrycznej — na podstawie sumy
jednostkowych kosztów sta∏ych i zmiennych, usta-
lonych w sposób okreÊlony w ust. 3 i 4 [w z∏/MWh
lub z∏/kWh];

2) stawki op∏at za rezerwy mocy — na podstawie jed-
nostkowych kosztów sta∏ych, ustalonych w spo-
sób okreÊlony w ust. 3 [w z∏/MW/h lub z∏/kW/h];

3) stawki op∏at za us∏ugi systemowe — na podstawie
kosztów uzasadnionych sta∏ych i zmiennych
Êwiadczenia tych us∏ug, wynikajàcych ze zwi´ksze-
nia kosztów ponad koszty wytwarzania energii
elektrycznej, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Stawki op∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mo-
gà byç kalkulowane z podzia∏em na:

1) sk∏adnik sta∏y — za utrzymanie gotowoÊci do
Êwiadczenia poszczególnych rodzajów us∏ug sys-
temowych, wyra˝ony w z∏/h lub z∏/miesiàc lub
w z∏/MW/h lub z∏/kW/h lub z∏/MW/miesiàc lub
z∏/kW/miesiàc;

2) sk∏adnik zmienny — za Êwiadczenie us∏ug syste-
mowych, wyra˝ony w z∏/MWh lub z∏/kWh.

3. Jednostkowe koszty sta∏e, oznaczone symbolem
„kjs”, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ksp — koszty sta∏e planowane dla ka˝dego roku okre-
su regulacji, ustalone dla jednostki wytwór-
czej lub grup takich jednostek, z wy∏àczeniem
kosztów, o których mowa w ust. 4 [w z∏];

Pdwi — moc dyspozycyjnà planowanà na ka˝dà godzi-
n´ dla danej jednostki wytwórczej lub grup ta-
kich jednostek, wykorzystanà do produkcji
energii elektrycznej, planowanà do sprzeda˝y
w ka˝dym roku okresu regulacji [w MW/h lub
kW/h];

Pdri — moc dyspozycyjnà jednostki wytwórczej lub
grup takich jednostek, planowanà do sprzeda-
˝y jako rezerwa mocy w poszczególnych go-
dzinach, w ka˝dym roku okresu regulacji
[w MW/h lub kW/h];

n — liczb´ godzin, planowanà dla mocy dyspozy-
cyjnej, oznaczonej symbolem „Pdwi”, albo dla
mocy dyspozycyjnej oznaczonej symbolem
„Pdri”, w ka˝dym roku okresu regulacji.

4. Jednostkowe koszty zmienne, oznaczone sym-
bolem „kjz” [w z∏/MWh lub z∏/kWh] oblicza si´ wed∏ug
wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Kzp — koszty paliwa ∏àcznie z kosztami jego trans-
portu i sk∏adowania, planowanego do zu˝ycia
w ka˝dym roku okresu regulacji, dla jednostki
wytwórczej lub grup takich jednostek [w z∏];

Kze — koszty op∏at za gospodarcze korzystanie ze
Êrodowiska oraz sk∏adowanie odpadów pale-
niskowych, planowane dla jednostki wytwór-
czej lub grup takich jednostek w ka˝dym roku
okresu regulacji [w z∏];

Kzw — pozosta∏e koszty zmienne, planowane dla jed-
nostki wytwórczej lub grup takich jednostek
w ka˝dym roku okresu regulacji [w z∏];

Ejw — iloÊç energii elektrycznej, planowanà do
sprzeda˝y, a wytworzonà przez jednostk´ wy-
twórczà lub grup´ takich jednostek, w ka˝dym
roku okresu regulacji [w MWh lub kWh].

Dziennik Ustaw Nr 128 — 9499 — Poz. 895



§ 14. 1. Op∏aty za przy∏àczenie do sieci ustala si´
dla podmiotów zaliczanych do grupy przy∏àczeniowej:

1) I, II, III oraz VI, gdy tymczasowe przy∏àcze b´dzie
przebudowywane i dostosowywane zgodnie z wa-
runkami przy∏àczenia — przy∏àczanych do sieci
o napi´ciu znamionowym wy˝szym ni˝ 1 kV, z wy-
∏àczeniem przy∏àczenia êróde∏ i sieci — na podsta-
wie jednej czwartej rzeczywistych nak∏adów po-
niesionych na realizacj´ przy∏àczenia;

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

2. Stawki op∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla
przy∏àcza kablowego uwzgl´dniajà koszty zakupu
i monta˝u:

1) z∏àcza kablowego wraz z jego obudowà i wyposa-
˝eniem;

2) uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpiecze-
nia przedlicznikowego wraz z ich obudowà i wypo-
sa˝eniem do ich monta˝u.

3. W zale˝noÊci od przyj´tego rozwiàzania tech-
nicznego przez obudow´, o której mowa w ust. 2, ro-
zumie si´ szafk´ z∏àczowo-pomiarowà zintegrowanà
lub modu∏owà wspólnà dla z∏àcza i uk∏adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego lub odpowiadajàce jej funkcjonal-
nie oddzielne szafki z∏àczowe i pomiarowe lub szafki
pomiarowe.

4. Przepisów ust. 2 pkt 2 nie stosuje si´ do przy∏à-
czy kablowych w budynkach wielolokalowych, w któ-
rych lokalizacja uk∏adów pomiarowo-rozliczeniowych
nie pokrywa si´ z lokalizacjà z∏àczy kablowych.

5. W nak∏adach, o których mowa w art. 7 ust. 8
ustawy, uwzgl´dnia si´ wydatki ponoszone na: wyko-
nanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgodnienia
dokumentacji, uzyskanie pozwoleƒ na budow´, zakup
lub budow´ elementów odcinków sieci s∏u˝àcych do
przy∏àczenia podmiotów do sieci z uwzgl´dnieniem
d∏ugoÊci tych odcinków, roboty budowlano-monta˝o-
we wraz z nadzorem, wykonanie niezb´dnych prób,
a tak˝e koszty uzyskania praw do nieruchomoÊci oraz
zaj´cia terenu, niezb´dnych do budowy lub eksploata-
cji urzàdzeƒ.

6. W nak∏adach, o których mowa w art. 7 ust. 8
ustawy, uwzgl´dnia si´ tak˝e wydatki ponoszone na
budow´ odcinków sieci, od miejsca przy∏àczenia do
miejsca rozgraniczenia w∏asnoÊci instalacji, urzàdzeƒ
lub sieci, okreÊlonych w umowie o przy∏àczenie do
sieci.

7. Przy∏àczany podmiot mo˝e wybraç rodzaj przy-
∏àcza — kablowe lub napowietrzne, o ile jest on mo˝-
liwy do realizacji ze wzgl´dów technicznych.

8. W przypadku obiektów wymagajàcych wielo-
stronnego uk∏adu zasilania op∏at´ za przy∏àczenie
ustala si´ w sposób okreÊlony w ust. 1—6, z wyjàtkiem
zasilania rezerwowego. W przypadku zasilania rezer-
wowego op∏at´ ustala si´ na podstawie rzeczywistych
nak∏adów.

9. Za zwi´kszenie mocy przy∏àczeniowej, dokony-
wanej na wniosek danego podmiotu zakwalifikowane-
go do:

1) I, II, III oraz VI grupy przy∏àczeniowej, gdy tymcza-
sowe przy∏àcze b´dzie przebudowywane i dosto-
sowywane zgodnie z warunkami przy∏àczenia —
pobiera si´ op∏at´ w takiej wysokoÊci, jak op∏at´ za
przy∏àczenie do sieci, ustalanà stosownie
do ust. 1;

2) IV, V i VI grupy przy∏àczeniowej, gdy przy∏àcze b´-
dzie wykorzystywane do docelowego zasilania —
pobiera si´ op∏at´ stanowiàcà iloczyn stawki op∏a-
ty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przy∏àcze-
niowej.

10. Za wymian´ lub przebudow´ przy∏àcza bez
zwi´kszenia mocy przy∏àczeniowej, dokonywanà na
wniosek przy∏àczonego podmiotu, op∏at´ ustala si´ na
podstawie rzeczywistych nak∏adów z tym zwiàzanych.

§ 15. 1. Stawki op∏at przesy∏owych kalkuluje si´
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na stawki wynikajàce z:

1) przesy∏ania energii elektrycznej;

2) korzystania z krajowego systemu elektroenerge-
tycznego;

3) prowadzenia rozliczeƒ dla zg∏aszajàcych umowy
sprzeda˝y.

2. Stawki op∏at przesy∏owych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „stawkami systemowymi”,
kalkuluje si´ jako dwusk∏adnikowe z podzia∏em na
sk∏adnik:

1) jakoÊciowy stawki systemowej;

2) wyrównawczy stawki systemowej.

3. Stawki op∏at przesy∏owych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, kalkuluje si´ z podzia∏em na stawk´:

1) rozliczeniowà;

2) rynkowà.

4. Stawki op∏at dystrybucyjnych kalkuluje si´
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na stawki wynikajàce z:

1) dystrybucji energii elektrycznej;

2) korzystania z krajowego systemu elektroenerge-
tycznego.

5. Stawki op∏at dystrybucyjnych, o których mowa
w ust. 4 pkt 2, kalkuluje si´ jako jednosk∏adnikowe, na
podstawie kosztów zakupu us∏ug przesy∏ania od ope-
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ratora systemu przesy∏owego elektroenergetycznego
w cz´Êci dotyczàcej korzystania z krajowego systemu
elektroenergetycznego.

6. Stawki op∏at przesy∏owych lub dystrybucyjnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, zwane da-
lej „stawkami sieciowymi”, kalkuluje si´ jako dwu-
sk∏adnikowe na podzia∏em na sk∏adnik:

1) sta∏y stawki sieciowej — obliczany na jednostk´
mocy umownej, a dla odbiorcy energii elektrycz-
nej w gospodarstwie domowym — obliczany
w odniesieniu do uk∏adu pomiarowo-rozliczenio-
wego;

2) zmienny stawki sieciowej — obliczany na jednost-
k´ energii elektrycznej pobieranej z sieci w miej-
scu dostarczania.

§ 16. 1. Stawki op∏at przesy∏owych, o których mo-
wa w § 15 ust. 1 pkt 1, kalkuluje si´ dla sieci przesy∏o-
wych elektroenergetycznych.

2. Stawki op∏at dystrybucyjnych, o których mowa
w § 15 ust. 4 pkt 1, kalkuluje si´ z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u sieci na poziomy napi´ç znamionowych:

1) wysokich — obejmujàcych napi´cie znamionowe
110 kV;

2) Êrednich — obejmujàcych napi´cie znamionowe
wy˝sze ni˝ 1 kV i ni˝sze ni˝ 110 kV;

3) niskich — obejmujàcych napi´cie znamionowe nie
wy˝sze ni˝ 1 kV.

3. Stawki sieciowe kalkuluje si´ na podstawie kosz-
tów uzasadnionych dla danej grupy taryfowej
z uwzgl´dnieniem uzasadnionego zwrotu z kapita∏u
zaanga˝owanego w wykonywanà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie przesy∏ania lub dystrybucji energii
elektrycznej, odpowiadajàcemu okreÊlonemu pozio-
mowi napi´ç.

§ 17. 1. Sk∏adnik sta∏y stawki sieciowej, o którym
mowa w § 15 ust. 6 pkt 1, kalkuluje si´ na podstawie
planowanych do poniesienia sta∏ych kosztów uzasad-
nionych z uwzgl´dnieniem udzia∏u op∏at sta∏ych w ∏àcz-
nych op∏atach za Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub
dystrybucji, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy.

2. Sk∏adnik zmienny stawki sieciowej, o którym
mowa w § 15 ust. 6 pkt 2, kalkuluje si´ na podstawie
planowanych kosztów uzasadnionych:

1) zakupu energii elektrycznej w iloÊci niezb´dnej do
pokrycia ró˝nicy mi´dzy iloÊcià energii elektrycz-
nej wprowadzanej do sieci danego poziomu na-
pi´ç znamionowych a iloÊcià energii pobranej z tej
sieci przez odbiorców lub przes∏anej lub dystrybu-
owanej do sieci innych poziomów napi´ç znamio-
nowych;

2) zmiennych za przesy∏anie lub dystrybucj´ energii
elektrycznej sieciami innych poziomów napi´ç
znamionowych i sieciami nale˝àcymi do innych
operatorów lub innych przedsi´biorstw energe-
tycznych;

3) sta∏ych za przesy∏anie lub dystrybucj´ energii elek-
trycznej w cz´Êci nieuwzgl´dnionej w sk∏adniku
sta∏ym, o którym mowa w § 15 ust. 6 pkt 1, sto-
sownie do art. 45 ust. 5 ustawy.

3. Sk∏adnik sta∏y stawki sieciowej, o którym mowa
w § 15 ust. 6 pkt 1, oznaczony symbolem „SSVn” kal-
kuluje si´ wed∏ug wzoru:

1) dla odbiorców przy∏àczonych do sieci danego po-
ziomu napi´ç znamionowych, zaliczonych do da-
nej grupy taryfowej [w z∏/MW lub z∏/k W]:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KSVn — sum´ planowanych do poniesienia w ka˝-
dym roku okresu regulacji sta∏ych kosz-
tów, o których mowa w ust. 1, pokrywa-
nych przez odbiorców zaliczanych do da-
nej grupy taryfowej;

PVn — wartoÊç mocy umownej — okreÊlonà jako
sum´ mocy umownych planowanych do
pobrania z sieci, w ka˝dym roku okresu
regulacji, przez odbiorców zaliczonych do
danej grupy taryfowej, w tym operatorów
systemów dystrybucyjnych elektroener-
getycznych, przedsi´biorstwa energe-
tyczne Êwiadczàce us∏ugi przesy∏ania lub
dystrybucji energii elektrycznej nieb´dà-
ce operatorami oraz przedsi´biorstwa
energetyczne Êwiadczàce us∏ugi kom-
pleksowe, wyznaczanà zgodnie z ust. 4;

2) dla odbiorców energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym [w z∏/miesiàc]:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KSVn — sum´ planowanych do poniesienia
w ka˝dym roku okresu regulacji sta∏ych
kosztów, o których mowa w ust. 1, po-
krywanych przez odbiorców zalicza-
nych do danej grupy taryfowej;

nG — liczb´ uk∏adów pomiarowo-rozlicze-
niowych w gospodarstwach domo-
wych.

4. WartoÊç mocy umownej dla odbiorców b´dà-
cych operatorami systemów dystrybucyjnych elektro-
energetycznych, przyjmowanà do kalkulacji sk∏adnika
sta∏ego stawki sieciowej w taryfie operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego, dla miejsc do-
starczania energii elektrycznej b´dàcych miejscami
przy∏àczenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesy∏owej,
wyznacza si´ dla ka˝dego roku okresu regulacji po-
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przez wyznaczenie Êredniej arytmetycznej z pi´ciu po-
miarów wybranych z siedmiu pomiarów maksymalne-
go poboru mocy Êredniogodzinnej i po odrzuceniu
dwóch pomiarów maksymalnych, dokonanych
w okresie od dnia 1 lipca roku n-2 do dnia 30 czerwca
roku n-1, gdzie „n” jest rokiem obowiàzywania taryfy,
przy zachowaniu co najmniej 240 godzin przerw po-
mi´dzy poszczególnymi pomiarami.

5. Sk∏adnik sta∏y stawki sieciowej w taryfie opera-
tora systemu przesy∏owego elektroenergetycznego
kalkuluje si´ z uwzgl´dnieniem przychodów, o których
mowa w art. 6 pkt 6 rozporzàdzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca
2003 r. w sprawie warunków dost´pu do sieci w od-
niesieniu do transgranicznej wymiany energii elek-
trycznej (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2,
str. 175), niewykorzystanych na cele, o których mowa
w art. 6 pkt 6 lit. a i b tego rozporzàdzenia.

6. Sk∏adnik zmienny stawki sieciowej, o którym
mowa w § 15 ust. 6 pkt 2, dla odbiorców przy∏àczo-
nych do sieci danego poziomu napi´ç znamionowych,
zaliczonych do danej grupy taryfowej, oznaczony
symbolem „SZVn” [w z∏/MWh lub z∏/kWh], kalkuluje si´
wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KZVn — sum´ planowanych do poniesienia w ka˝-
dym roku okresu regulacji kosztów zmien-
nych, o których mowa w ust. 2, przenoszo-
nych na odbiorców zaliczonych do danej gru-
py taryfowej;

EVn — sum´ energii elektrycznej planowanej do po-
brania w ka˝dym roku okresu regulacji przez
odbiorców przy∏àczonych do sieci danego
poziomu napi´ç znamionowych Vn, zaliczo-
nych do danej grupy taryfowej [w MWh lub
kWh].

§ 18. 1. Sk∏adnik jakoÊciowy stawki systemowej,
o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1, oznaczony symbo-
lem „SoSJ” [w z∏/MWh lub z∏/kWh], kalkuluje si´ we-
d∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KSJ — koszty utrzymania systemowych standardów
jakoÊci i niezawodnoÊci bie˝àcych dostaw
energii elektrycznej, planowane do poniesie-
nia w ka˝dym roku okresu regulacji;

ESJ — iloÊç energii elektrycznej planowanà do zu˝y-
cia przez odbiorców koƒcowych korzystajà-
cych z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego [w MWh lub kWh].

2. Koszty utrzymania systemowych standardów ja-
koÊci i niezawodnoÊci bie˝àcych dostaw energii elek-
trycznej, o których mowa w ust. 1, obejmujà koszty
planowanych do zakupu przez operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego:

1) niezb´dnych rezerw mocy i us∏ug systemowych,
w wysokoÊci kosztów ich zakupu;

2) niezb´dnych iloÊci energii elektrycznej wytwarza-
nej w celu zapewnienia odpowiedniej jakoÊci do-
staw tej energii, okreÊlone jako ró˝nica w wysoko-
Êci mi´dzy p∏atnoÊciami za energi´ elektrycznà
a przychodami ze sprzeda˝y tej energii w ramach
mechanizmu bilansowania.

3. Sk∏adnik wyrównawczy stawki systemowej,
o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, oznaczony symbo-
lem „SoSW” [w z∏/MWh lub z∏/kWh], kalkuluje si´ we-
d∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KSW — koszty us∏ug dodatkowych polegajàcych na
utrzymywaniu wymaganego stanu krajowe-
go systemu elektroenergetycznego, Êwiad-
czonych przez zarzàdc´ kontraktów, o którym
mowa w § 26, na rzecz operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego po-
przez wykonanie postanowieƒ umów sprze-
da˝y mocy i energii elektrycznej umo˝liwiajà-
cych realizacj´ przedsi´wzi´ç inwestycyj-
nych, o których mowa w art. 45 ust. 1a usta-
wy, zwanych dalej „umowami d∏ugotermino-
wymi”, kalkulowane w sposób okreÊlony
w ust. 4, planowane do poniesienia w ka˝-
dym roku okresu regulacji;

ESJ — iloÊç energii elektrycznej planowanà do zu˝y-
cia przez odbiorców koƒcowych, korzystajà-
cych z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego [w MWh lub kWh].

4. Koszty us∏ug dodatkowych, oznaczone symbo-
lem „KSW”, kalkuluje si´ jako roczne koszty wynikajà-
ce z nak∏adów inwestycyjnych ponoszonych na przed-
si´wzi´cia inwestycyjne, o których mowa w art. 45
ust. 1a ustawy, okreÊlone jako suma ró˝nic mi´dzy
zweryfikowanymi planowanymi p∏atnoÊciami wynika-
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jàcymi z umów d∏ugoterminowych a planowanymi
przychodami ze sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej,
obliczane wed∏ug wzoru:

KSW = (CKD – CTH) x EKD

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
CKD — planowanà Êrednià cen´ zakupu energii elek-

trycznej, na podstawie umów d∏ugotermino-
wych, przeznaczonej do sprzeda˝y odbior-
com, dla których stosuje si´ jeden zestaw cen
lub stawek op∏at i warunków ich stosowania,
przez zarzàdc´ kontraktów, o którym mowa
w § 26, podwy˝szonà o jednostkowe koszty
w∏asne obrotu tà energià [w z∏/MWh lub
w z∏/kWh]. W kalkulacji ceny zakupu energii
elektrycznej nie uwzgl´dnia si´ planowanych
przychodów ze sprzeda˝y rezerw mocy i us∏ug
uzyskanych od jednostek wytwórczych obj´-
tych umowami d∏ugoterminowymi;

CTH — planowanà Êrednià cen´ sprzeda˝y energii
elektrycznej okreÊlonà na podstawie cen
ustalonych w taryfie zarzàdcy kontraktów,
o którym mowa w § 26 [w z∏/MWh lub
w z∏/kWh];

EKD — iloÊç energii elektrycznej planowanà do
sprzeda˝y odbiorcom, dla których stosuje si´
jeden zbiór cen lub stawek op∏at i warunków
ich stosowania, przez zarzàdc´ kontraktów,
o którym mowa w § 26 [w MWh lub kWh].

§ 19. 1. Operator systemu przesy∏owego elektro-
energetycznego kalkuluje stawk´ rozliczeniowà, o któ-
rej mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, dla podmiotów zg∏asza-
jàcych grafiki handlowe, na podstawie kosztów uza-
sadnionych planowanych do poniesienia w ka˝dym
roku okresu regulacji.

2. Stawk´ rozliczeniowà, o której mowa w § 15
ust. 3 pkt 1, kalkuluje si´ jako iloraz kosztów uzasad-
nionych budowy i rozwoju systemów bilansowo-rozli-
czeniowych oraz ich eksploatacji, niezb´dnych do re-
alizacji umów sprzeda˝y energii elektrycznej zg∏asza-
nych w formie grafików handlowych, do planowanych
iloÊci energii elektrycznej okreÊlonej w tych grafikach.

3. Operator systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego kalkuluje stawk´ rynkowà, o której mowa
w § 15 ust. 3 pkt 2, na podstawie kosztów uzasadnio-
nych planowanych do poniesienia w ka˝dym roku okre-
su regulacji przez operatora systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego, wynikajàcych z rekompensat,
o których mowa w rozporzàdzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków dost´pu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej, w cz´Êci
dotyczàcej wymiany energii elektrycznej pomi´dzy kra-
jowym systemem elektroenergetycznym a systemami
krajów nieb´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej.

4. Stawk´ rynkowà, o której mowa w ust. 3, ozna-
czonà symbolem „Sr” [w z∏/MWh lub z∏/kWh], kalkulu-
je si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Kr — koszty uzasadnione, o których mowa w ust. 3;

Ezk — iloÊç energii elektrycznej planowanej do wy-
miany pomi´dzy krajowym systemem elek-
troenergetycznym a systemami paƒstw nie-
b´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej.

§ 20. 1. Op∏aty za us∏ugi wykonywane na dodatko-
we zlecenie odbiorcy zawarte w taryfie kalkuluje si´ na
podstawie planowanych do poniesienia kosztów reali-
zacji tych us∏ug.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ za:

1) przerwanie i wznowienie dostarczania energii
elektrycznej;

2) sprawdzenie prawid∏owoÊci dzia∏ania uk∏adu po-
miarowo-rozliczeniowego;

3) laboratoryjne sprawdzenie prawid∏owoÊci dzia∏a-
nia uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego;

4) wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego
wczeÊniej uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego;

5) przeniesienie licznika lub licznika i urzàdzenia (ze-
gara) sterujàcego (dla liczników strefowych) w in-
ne, uprzednio przygotowane i odpowiednio wypo-
sa˝one miejsce w obr´bie tego samego obiektu;

6) nadzorowanie prac wykonywanych przez wyko-
nawców wy∏onionych przez sprzedawc´, na urzà-
dzeniach elektroenergetycznych b´dàcych w∏as-
noÊcià sprzedawcy lub w pobli˝u tych urzàdzeƒ;

7) wy∏àczenie napi´cia, przygotowanie miejsca pracy
dla wykonujàcych te prace na zlecenie sprzedaw-
cy oraz likwidacj´ miejsca pracy wraz z ponow-
nym za∏àczeniem urzàdzeƒ do sieci sprzedawcy;

8) za∏o˝enie plomb na urzàdzeniach podlegajàcych
oplombowaniu, w szczególnoÊci po naprawie, re-
moncie i konserwacji instalacji;

9) monta˝ i demonta˝ urzàdzenia kontrolno-pomia-
rowego, instalowanego w celu sprawdzania do-
trzymania parametrów jakoÊciowych energii elek-
trycznej dostarczanej z sieci.

§ 21. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ obrotem energià elektrycznà kalkuluje ceny energii
elektrycznej na podstawie planowanych kosztów uza-
sadnionych zakupu tej energii oraz kosztów uza-
sadnionych wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obrotu energià elektrycznà.

2. Koszty uzasadnione zakupu energii elektrycznej
obejmujà koszty zakupionej energii z zachowaniem
zasad konkurencji i minimalizacji kosztów jej zakupu
oraz koszty:

1) poniesionej op∏aty zast´pczej, o której mowa w:

a) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy,

b) art. 9a ust. 8 pkt 2 ustawy;
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2) zakupu energii elektrycznej, do którego przedsi´-
biorstwo energetyczne jest obowiàzane, stosow-
nie do art. 9a ust. 6 i 8 ustawy;

3) uzyskania i umorzenia Êwiadectw pochodzenia,
o których mowa w art. 9e ust. 1 i art. 9l ust. 1 usta-
wy.

3. Koszty uzasadnione wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie obrotu energià elektrycznà,
o których mowa w ust. 1, ustala si´ na podstawie
kosztów:

1) obs∏ugi handlowej zwiàzanej z obrotem energià
elektrycznà;

2) wspólnych wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie obrotu energià elektrycznà, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 1.

§ 22. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne Êwiadczàce
odbiorcy us∏ug´ kompleksowà kalkuluje w taryfie ce-
n´ energii elektrycznej stosownie do § 21.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne, o którym mowa
w ust. 1, w rozliczeniach z odbiorcami stosuje stawki
op∏at za us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji energii
elektrycznej zawarte w taryfie przedsi´biorstwa ener-
getycznego wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej, do którego instalacji dany odbiorca jest przy-
∏àczony.

§ 23. 1. Stawk´ op∏aty abonamentowej, o której
mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3, kalkuluje si´
na podstawie kosztów uzasadnionych:

1) ponoszonych w zwiàzku z odczytywaniem wska-
zaƒ uk∏adów pomiarowo-rozliczeniowych i ich
kontrolà;

2) handlowej obs∏ugi odbiorców zwiàzanej z wysta-
wianiem faktur i ich dostarczaniem.

2. Stawki op∏aty abonamentowej, o których mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 3, sà ró˝nicowane ze
wzgl´du na d∏ugoÊç okresu rozliczeniowego.

§ 24. 1. W celu okreÊlenia stopnia poprawy efek-
tywnoÊci funkcjonowania przedsi´biorstwa energe-
tycznego w okresie regulacji ustala si´ na poszczegól-
ne lata wspó∏czynniki korekcyjne, oznaczone symbo-
lem „X”, wed∏ug wzoru:

Kwn ≤ Kwn–1 x [1 + (RPI – Xn)/100]

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Kwn, Kwn–1 — uzasadnione koszty w∏asne przedsi´-
biorstwa energetycznego zwiàzane
z wykonywanà przez to przedsi´bior-
stwo dzia∏alnoÊcià gospodarczà,
uwzgl´dniajàce zale˝ne od przedsi´-
biorstwa energetycznego warunki pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
wyznaczane w szczególnoÊci z zasto-

sowaniem metod porównawczych,
o których mowa w art. 47 ust. 2e usta-
wy, na poszczególne lata okresu regu-
lacji. W pierwszym roku okresu regula-
cji koszty, oznaczone symbolem
„Kwn–1”, równe sà kosztom z roku po-
przedzajàcego rok wyznaczenia wspó∏-
czynników korekcyjnych, oznaczonych
symbolem „X”;

Xn — wspó∏czynniki korekcyjne, okreÊlajàce
projektowanà popraw´ efektyw-
noÊci funkcjonowania przedsi´bior-
stwa energetycznego ustalane dla po-
szczególnych lat okresu regulacji,
w roku sporzàdzenia taryfy dla pierw-
szego roku okresu regulacji [%].
Wspó∏czynnik korekcyjny na pierwszy
rok okresu regulacji, w zale˝noÊci od
wykonywanej przez przedsi´biorstwo
energetyczne dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, uwzgl´dnia si´ w cenie energii
elektrycznej albo w stawkach op∏at
przesy∏owych lub dystrybucyjnych, za-
wartych w taryfach;

RPI — Êrednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em, w ro-
ku kalendarzowym poprzedzajàcym
rok sporzàdzenia taryfy, okreÊlony
w komunikacie Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego, og∏oszonym
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej „Monitor Polski” [w %].

2. W celu okreÊlenia dopuszczalnych zmian cen
i stawek op∏at na dany rok okresu regulacji, b´dàcych
wynikiem poprawy efektywnoÊci gospodarowania
w przedsi´biorstwie oraz zmiany warunków zewn´trz-
nych funkcjonowania przedsi´biorstwa, ustala si´, dla
poszczególnych rodzajów wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, wspó∏czynniki korekcyjne, oznaczone
symbolem „Y”, w taki sposób, aby ceny wskaênikowe
oznaczone symbolem „Cwn”, spe∏nia∏y warunek okreÊ-
lony wzorem:

Cwn ≤ Cwn–1 x [1 + Yn/100]

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Cwn, Cwn–1 — ceny wskaênikowe dla danego rodzaju
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wyznaczo-
ne w sposób okreÊlony w ust. 3;

Yn — wspó∏czynnik korekcyjny, okreÊlajàcy
zmian´ niezale˝nych od przedsi´bior-
stwa warunków wykonywania danego
rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w szczególnoÊci zmian´ kosztu zakupu
us∏ug przesy∏owych i dystrybucyjnych,
wielkoÊci i struktury sprzeda˝y energii
elektrycznej oraz obcià˝eƒ podatko-
wych, ustalany corocznie i uwzgl´dnia-
ny w cenie energii elektrycznej albo
w stawkach op∏at przesy∏owych lub
dystrybucyjnych zawartych w taryfach.
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3. Ceny wskaênikowe, o których mowa w ust. 2,
ustala si´ w zakresie:

1) wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tà
energià, jako Êrednià cen´ sprzedanej energii elek-
trycznej stanowiàcà iloraz kalkulacyjnych przycho-
dów z jej sprzeda˝y, wyliczanych odpowiednio we-
d∏ug cen energii elektrycznej planowanych na dany
rok okresu regulacji (Cwn) lub z roku poprzedzajàce-
go dany rok okresu regulacji (Cwn–1) oraz wielkoÊci
i struktury sprzeda˝y planowanych w taryfie na da-
ny rok okresu regulacji, do iloÊci sprzeda˝y tej ener-
gii planowanej na dany rok okresu regulacji;

2) przesy∏ania lub dystrybucji energii elektrycznej, ja-
ko Êrednià cen´ dostarczania energii elektrycznej
stanowiàcà iloraz kalkulacyjnych przychodów ze
sprzeda˝y us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej oraz z op∏at abonamentowych, wy-
liczanych odpowiednio na podstawie stawek op∏at
planowanych na dany rok okresu regulacji (Cwn)
lub z roku poprzedzajàcego dany rok okresu regu-
lacji (Cwn–1) oraz wielkoÊci i struktury sprzeda˝y
tych us∏ug planowanych w taryfie na dany rok
okresu regulacji, do iloÊci dostarczonej energii
elektrycznej planowanej na dany rok okresu regu-
lacji;

3) us∏ug kompleksowych, jako Êrednià cen´ sprzeda-
nej energii elektrycznej — obliczonà w sposób
okreÊlony w pkt 1, i Êrednià cen´ us∏ug dystrybu-
cyjnych — obliczonà w sposób okreÊlony w pkt 2.

§ 25. 1. Przychód pokrywajàcy koszty uzasadnione,
ustalany dla ka˝dego roku okresu regulacji, uwzgl´d-
nia przychody uzyskane z:

1) cen i stawek op∏at;

2) op∏at za ponadumowny pobór energii biernej
i przekroczenia mocy umownej;

3) op∏at za us∏ugi wykonywane na dodatkowe zlece-
nie odbiorcy.

2. W przychodzie okreÊlonym w ust. 1 nie uwzgl´d-
nia si´ bonifikat oraz przychodów uzyskanych z op∏at:

1) za nielegalny pobór energii elektrycznej;

2) z tytu∏u czynnoÊci dotyczàcych wznowienia do-
staw energii elektrycznej, je˝eli wstrzymanie jej
dostarczania spowodowane zosta∏o z przyczyn,
o których mowa w art. 6 ust. 3 lub ust. 3a ustawy.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady rozliczeƒ z odbiorcami oraz
mi´dzy przedsi´biorstwami energetycznymi

§ 26. Wytwórca b´dàcy stronà umowy d∏ugotermi-
nowej dokonuje rozliczenia kosztów, o których mowa
w art. 45 ust. 1a ustawy, z przedsi´biorstwem energe-
tycznym b´dàcym stronà tej umowy, zwanym dalej
„zarzàdcà kontraktów”, zgodnie z postanowieniami
umowy d∏ugoterminowej. 

§ 27. Zarzàdca kontraktów dokonuje rozliczenia
kosztów us∏ug dodatkowych, oznaczonych symbolem
„KSW”, o których mowa w § 18 ust. 3, z operatorem
systemu przesy∏owego elektroenergetycznego, obli-
czajàc op∏at´, oznaczonà symbolem „OSW” [w z∏ za
okres rozliczeniowy], wed∏ug wzoru:

OSW = SoSW x Es

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

SoSW — sk∏adnik wyrównawczy stawki systemowej
[w z∏/MWh lub z∏/kWh];

Es — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà przez od-
biorców koƒcowych korzystajàcych z krajo-
wego systemu elektroenergetycznego
[w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy].

§ 28. 1. Rozliczenia mi´dzy przedsi´biorstwami
energetycznymi za dostarczonà energi´ elektrycznà
lub Êwiadczone us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji tej
energii prowadzi si´ na podstawie danych rozliczenio-
wych dotyczàcych okresu rozliczeniowego ustalonego
w taryfie.

2. Podstawà do rozliczeƒ, o których mowa w ust. 1,
sà wskazania uk∏adów pomiarowo-rozliczeniowych,
rejestrowane wielkoÊci niemierzalne oraz algorytmy
ich przetwarzania na dane rozliczeniowe.

§ 29. 1. Op∏at´ za Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania
lub dystrybucji dla danego poziomu napi´ç znamiono-
wych, w okresie rozliczeniowym, oblicza si´ wed∏ug
wzoru:

Opoi = SSVn x Pi + SZVn x Epi + kos x Sos x Eos +

+ kok x Sos x Eok + Sr x Ewp

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Opoi — op∏at´ za us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji
obliczonà dla danego odbiorcy, w tym ope-
ratora systemu dystrybucyjnego elektro-
energetycznego, przedsi´biorstwa energe-
tycznego Êwiadczàcego us∏ugi przesy∏ania
lub dystrybucji energii elektrycznej nieb´dà-
cego operatorem oraz przedsi´biorstwa
energetycznego Êwiadczàcego us∏ugi kom-
pleksowe [w z∏];

SSVn — sk∏adnik sta∏y stawki sieciowej za okres roz-
liczeniowy [w z∏/MW lub z∏/kW mocy umow-
nej lub w z∏/miesiàc dla odbiorców energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym];

Pi — moc umownà okreÊlonà dla danego odbior-
cy, w tym dla operatora systemu dystrybu-
cyjnego elektroenergetycznego, przedsi´-
biorstwa energetycznego Êwiadczàcego
us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji energii
elektrycznej nieb´dàcego operatorem oraz
przedsi´biorstwa energetycznego Êwiadczà-
cego us∏ugi kompleksowe [w MW lub kW]
lub iloÊç miesi´cy dla odbiorców energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym;
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SZVn — sk∏adnik zmienny stawki sieciowej
[w z∏/MWh lub z∏/kWh];

Epi — iloÊç energii elektrycznej pobranà z sieci
przez danego odbiorc´, w tym przez opera-
tora systemu dystrybucyjnego elektroener-
getycznego, przedsi´biorstwo energetyczne
Êwiadczàce us∏ugi przesy∏ania lub dystrybu-
cji energii elektrycznej nieb´dàce operato-
rem oraz przedsi´biorstwo energetyczne
Êwiadczàce us∏ugi kompleksowe [w MWh
lub kWh w okresie rozliczeniowym ustalo-
nym w taryfie],

kos — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy w pokrywa-
niu kosztów systemowych, ustalony w spo-
sób okreÊlony w ust. 3 pkt 1,

kok — wspó∏czynnik udzia∏u odbiorcy w pokrywa-
niu kosztów systemowych, ustalony w spo-
sób okreÊlony w ust. 3 pkt 2,

Sos — stawk´ systemowà, okreÊlonà jako sum´
sk∏adników, o których mowa w § 15 ust. 2
[w z∏/MWh lub w z∏/kWh],

Eos — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà przez od-
biorców koƒcowych korzystajàcych z krajo-
wego systemu elektroenergetycznego,
o których mowa w ust. 3 pkt 1 [w MWh],

Eok — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà przez od-
biorców koƒcowych korzystajàcych z krajo-
wego systemu elektroenergetycznego,
o których mowa w ust. 3 pkt 2 [w MWh],

Sr — stawk´ rynkowà [w z∏/MWh];

Ewp — iloÊç energii elektrycznej przeznaczonà do
wymiany pomi´dzy krajowym systemem
elektroenergetycznym a paƒstwami nieb´-
dàcymi cz∏onkami Unii Europejskiej, okreÊ-
lonà w umowach handlowych sprzeda˝y
energii elektrycznej przedk∏adanych do ope-
ratora systemu przesy∏owego elektroener-
getycznego [w MWh lub kWh za okres rozli-
czeniowy].

2. IloÊci energii, oznaczonej symbolami „Eos”
i „Eok”, o których mowa w ust. 1, zu˝ytej przez odbior-
ców koƒcowych, oblicza si´ dla: 

1) operatora systemu elektroenergetycznego -— ja-
ko sum´ energii elektrycznej zu˝ytej przez odbior-
ców koƒcowych przy∏àczonych do sieci tego ope-
ratora i energii elektrycznej zu˝ytej przez odbior-
ców koƒcowych przy∏àczonych do sieci przedsi´-
biorstwa energetycznego Êwiadczàcego us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji energii elektrycznej
nieb´dàcego operatorem, przy∏àczonego do sieci
tego operatora;

2) przedsi´biorstwa energetycznego Êwiadczàcego
us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej nieb´dàcego operatorem — jako sum´
energii elektrycznej zu˝ytej przez odbiorców koƒ-
cowych korzystajàcych z krajowego systemu elek-
troenergetycznego przy∏àczonych do sieci tego
przedsi´biorstwa;

3) przedsi´biorstwa energetycznego Êwiadczàcego
us∏ugi kompleksowe — jako sum´ energii elektrycz-
nej zu˝ytej przez odbiorców koƒcowych, którym to
przedsi´biorstwo Êwiadczy us∏ugi kompleksowe.

3. Wspó∏czynniki oznaczone symbolami „kos”
i „kok”, o których mowa w ust. 1, ustala si´ dla odbior-
ców koƒcowych:

1) którzy w poprzednim roku kalendarzowym zu˝yli
na w∏asne potrzeby nie mniej ni˝ 500 GWh energii
elektrycznej, z wykorzystaniem nie mniej ni˝ 50 %
mocy przy∏àczeniowej, dla których koszt energii
elektrycznej obliczony przy zastosowaniu wspó∏-
czynnika „kos” = 1 stanowi nie mniej ni˝ 20 % kosz-
tów produkcji jako „kos” = 0,1;

2) w krajowym systemie elektroenergetycznym, in-
nych ni˝ odbiorcy, o których mowa w pkt 1, przy-
∏àczonych do sieci, w której us∏ugi przesy∏ania lub
dystrybucji energii elektrycznej Êwiadczy operator
lub przedsi´biorstwo energetyczne nieb´dàce
operatorem, którzy ca∏oÊç kupowanej energii zu-
˝ywajà na w∏asne potrzeby — jako „kok”. Wspó∏-
czynnik ten oblicza si´ wed∏ug wzoru:

kok = [(Eok + Eos) – kos x Eos] / Eok

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Eos, Eok — iloÊç energii elektrycznej planowanà do zu-
˝ycia w ka˝dym roku okresu regulacji przez
odbiorców, o których mowa w pkt 1, lub
odbiorców, o których mowa w pkt 2
[w MWh lub kWh].

4. Wytwórca przy∏àczony do sieci operatora syste-
mu elektroenergetycznego sprzedajàcy energi´ elek-
trycznà odbiorcy koƒcowemu w imieniu i na rzecz te-
go operatora nalicza odbiorcy op∏at´ systemowà, z za-
strze˝eniem ust. 5, w wysokoÊci:

Oos = kos x Sos x Eos + kok x Sos x Eok

gdzie poszczególne sk∏adniki oznaczajà:

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

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

Sos — stawk´ systemowà okreÊlonà w taryfie opera-
tora systemu elektroenergetycznego, do które-
go sieci jest przy∏àczony wytwórca [w z∏/MW
lub z∏/kW];

Eos — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà przez odbior-
ców koƒcowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1
[w MWh lub kWh];

Eok — iloÊç energii elektrycznej zu˝ytà przez odbior-
ców koƒcowych, o których mowa w ust. 3
pkt 2 [w MWh lub kWh].

5. W przypadku gdy wytwórca jest przy∏àczony
jednoczeÊnie do sieci operatora systemu przesy∏owe-
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go i sieci operatora systemu dystrybucyjnego, op∏ata
systemowa pobierana jest w imieniu i na rzecz opera-
tora systemu przesy∏owego.

6. Op∏at´ za us∏ugi przesy∏ania energii elektrycz-
nej, oznaczonà symbolem „Opw”, dla przedsi´bior-
stwa energetycznego zajmujàcego si´ wytwarzaniem
energii elektrycznej [w z∏ za okres rozliczeniowy], obli-
cza si´ wed∏ug wzoru:

Opw = Spr x EZ

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

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

EZ — iloÊç energii elektrycznej okreÊlonà w zg∏oszo-
nych do operatora systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego i przed∏o˝onych do re-
alizacji grafikach handlowych [w MWh lub kWh
za okres rozliczeniowy].

7. Op∏at´ za us∏ugi przesy∏ania energii elektrycz-
nej, oznaczonà symbolem „Opn”, dla przedsi´bior-
stwa energetycznego zajmujàcego si´ sprzeda˝à ener-
gii elektrycznej lub jej obrotem [w z∏ za okres rozlicze-
niowy], oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Opn = 0,5 x Spr x (Esn + Ezn) + Sr x Ewp

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

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

Esn — iloÊç energii elektrycznej okreÊlonà w zg∏oszo-
nych do operatora systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego i przed∏o˝onych do re-
alizacji grafikach handlowych, odbieranà
w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie
[w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

Ezn — iloÊç energii elektrycznej okreÊlonà w zg∏oszo-
nych do operatora systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego i przed∏o˝onych do re-
alizacji grafikach handlowych, dostarczanà
w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie
[w MWh lub kWh za okres rozliczeniowy];

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

Ewp — iloÊç energii elektrycznej przeznaczonà do wy-
miany pomi´dzy krajowym systemem elektro-
energetycznym a paƒstwami nieb´dàcymi
cz∏onkami Unii Europejskiej, okreÊlonà
w umowach handlowych sprzeda˝y energii
elektrycznej przedk∏adanych do w∏aÊciwego
operatora [w MWh lub kWh za okres rozlicze-
niowy].

8. Op∏at´ za us∏ugi dystrybucji energii elektrycznej,
oznaczonà symbolem „Opovi”, Êwiadczone pomi´dzy
operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenerge-
tycznego, na tym samym poziomie napi´ç znamiono-
wych [w z∏ za okres rozliczeniowy] oblicza si´ wed∏ug
wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ssvn — sk∏adnik sta∏y stawki op∏at za us∏ugi dystrybu-
cji energii elektrycznej [w z∏/MW lub z∏/kW],

Pvi — moc umownà okreÊlonà dla ka˝dego po∏àcze-
nia sieci na tym samym poziomie napi´ç zna-
mionowych [w MW lub kW],

Szvn — sk∏adnik zmienny stawki op∏at za us∏ugi dys-
trybucji energii elektrycznej [w z∏/MWh lub
z∏/kWh],

Epi — iloÊç energii elektrycznej pobranà przez dane
po∏àczenie, okreÊlonà jako ró˝nica mi´dzy
energià pobranà i oddanà [w MWh lub kWh
za okres rozliczeniowy].

§ 30. 1. Podstawà do zastosowania w rozliczeniach
pomi´dzy przedsi´biorstwem energetycznym a sprze-
dawcà zró˝nicowanych cen energii elektrycznej, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 6 i 7, jest informacja sporzàdza-
na za dany miesiàc i przekazana sprzedawcy do
10 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, za jaki
jest sporzàdzona.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç dane okreÊlajàce iloÊç energii elektrycznej zu-
˝ytej na potrzeby w∏asne i odsprzedanej odbiorcom,
z podzia∏em na ich miejsca dostarczania.

3. W przypadku braku uk∏adów pomiarowo-rozli-
czeniowych umo˝liwiajàcych przedsi´biorstwu ener-
getycznemu ustalenie struktury sprzeda˝y energii
elektrycznej w strefach czasowych odbiorcom tej
energii w rozliczeniach, o których mowa w ust. 1,
przyjmuje si´ takà struktur´, jaka jest ustalona w przy-
padku zakupu energii elektrycznej przez to przedsi´-
biorstwo od sprzedawcy.

4. IloÊç energii elektrycznej okreÊlona w informa-
cji, o której mowa w ust. 1, zu˝yta na potrzeby w∏asne
przez przedsi´biorstwo energetyczne w danym okre-
sie rozliczeniowym oraz odsprzedana odbiorcom przy-
∏àczonym do sieci tego przedsi´biorstwa nie mo˝e byç
wi´ksza od iloÊci wykazanej przez uk∏ad pomiarowo-
-rozliczeniowy, na podstawie którego sà dokonywane
rozliczenia pomi´dzy tym przedsi´biorstwem a sprze-
dawcà.

§ 31. 1. Rozliczeƒ z odbiorcami za dostarczanà
energi´ elektrycznà i Êwiadczone us∏ugi przesy∏ania
lub dystrybucji energii elektrycznej albo us∏ugi kom-
pleksowe dokonuje si´ w okresach rozliczeniowych,
ustalonych w taryfie.

2. Okres rozliczeniowy nie powinien byç d∏u˝szy
ni˝ dwa miesiàce, a dla odbiorców zaliczanych do
V grupy przy∏àczeniowej nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ rok.
Okresy rozliczeniowe ustalone w taryfie przedsi´bior-
stwa Êwiadczàcego us∏ug´ kompleksowà powinny
byç skoordynowane z okresami rozliczeniowymi
przedsi´biorstwa Êwiadczàcego us∏ug´ dystrybucji dla
jego odbiorców.

3. Je˝eli okres rozliczeniowy jest d∏u˝szy ni˝ mie-
siàc, w okresie tym mogà byç pobierane op∏aty za
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energi´ elektrycznà oraz za us∏ugi przesy∏ania lub dys-
trybucji energii elektrycznej w wysokoÊci okreÊlonej
na podstawie prognozowanego zu˝ycia tej energii
w tym okresie, z uwzgl´dnieniem sezonowoÊci pobo-
ru energii elektrycznej i trendu poboru energii przez
odbiorc´, w okresie ostatnich dwóch lat.

4. W przypadku powstania nadp∏aty lub niedop∏a-
ty za pobranà energi´ elektrycznà:

1) nadp∏ata podlega zaliczeniu na poczet p∏atnoÊci
ustalonych na najbli˝szy okres rozliczeniowy, o ile
odbiorca nie za˝àda jej zwrotu;

2) niedop∏ata jest doliczana do pierwszej faktury wy-
stawianej za najbli˝szy okres rozliczeniowy.

§ 32. Przedsi´biorstwo energetyczne powsta∏e
w wyniku dokonanych przekszta∏ceƒ organizacyjnych
polegajàcych w szczególnoÊci na ∏àczeniu, podziale
lub wydzieleniu z tego przedsi´biorstwa innego przed-
si´biorstwa zachowuje prawo do prowadzenia rozli-
czeƒ z odbiorcami, na podstawie cen i stawek op∏at
ustalonych w taryfach przedsi´biorstw, które uleg∏y
przekszta∏ceniom organizacyjnym, do dnia wejÊcia
w ˝ycie taryfy ustalonej przez to przedsi´biorstwo i za-
twierdzonej przez Prezesa Urz´du Regulacji Energety-
ki, przez okres, na jaki taryfa dotychczasowa zosta∏a
zatwierdzona przez Prezesa Urz´du Regulacji Energe-
tyki, lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia
dokonania tych przekszta∏ceƒ.

§ 33. Rozliczenia za dostarczanà energi´ elektrycz-
nà sà dokonywane na podstawie wskazaƒ uk∏adów
pomiarowo-rozliczeniowych dla miejsc dostarczania
tej energii, okreÊlonych w umowie sprzeda˝y albo
umowie o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystry-
bucji energii elektrycznej albo w umowie komplekso-
wej. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç prowadzenia ∏àcznych
rozliczeƒ dla wi´cej ni˝ jednego miejsca dostarczania
energii elektrycznej.

§ 34. 1. W przypadku stwierdzenia b∏´dów w po-
miarze lub odczycie wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego, które spowodowa∏y zawy˝enie nale˝noÊ-
ci za pobranà energi´ elektrycznà, przedsi´biorstwo
energetyczne dokonuje korekty uprzednio wystawio-
nych faktur.

2. Korekta, o której mowa w ust. 1, obejmuje ca∏y
okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst´powa∏y
stwierdzone nieprawid∏owoÊci lub b∏´dy.

§ 35. 1. Podstawà do wyliczenia wielkoÊci korekty
faktur, o których mowa w § 34 ust. 1, jest wielkoÊç b∏´-
du wskazaƒ uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego.

2. Je˝eli okreÊlenie b∏´du, o którym mowa w ust. 1,
nie jest mo˝liwe, podstaw´ do wyliczenia wielkoÊci ko-
rekty stanowi Êrednia liczba jednostek energii elek-
trycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy
jednostek energii elektrycznej prawid∏owo wykaza-
nych przez uk∏ad pomiarowo-rozliczeniowy w poprzed-
nim okresie rozliczeniowym, pomno˝ona przez liczb´
dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wylicza-

niu wielkoÊci korekty nale˝y uwzgl´dniç sezonowoÊç
poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowa-
ne okolicznoÊci majàce wp∏yw na wielkoÊç poboru tej
energii.

3. Je˝eli nie mo˝na ustaliç Êredniego dobowego
zu˝ycia energii elektrycznej na podstawie poprzednie-
go okresu rozliczeniowego, podstawà wyliczenia wiel-
koÊci korekty jest wskazanie uk∏adu pomiarowo-rozli-
czeniowego z nast´pnego okresu rozliczeniowego.

§ 36. Nadp∏at´ wynikajàcà z wyliczonej korekty,
o której mowa w § 34 ust. 1, zalicza si´ na poczet p∏at-
noÊci ustalonych na najbli˝szy okres rozliczeniowy,
o ile odbiorca nie za˝àda jej zwrotu.

§ 37. 1. Za niedotrzymanie, okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach, dopuszczalnych poziomów odchyleƒ
napi´cia od napi´cia znamionowego oblicza si´ boni-
fikat´, oznaczonà symbolem „WUT” [w z∏]:

1) je˝eli wartoÊç odchylenia napi´cia od dopuszczal-
nych wartoÊci granicznych nie przekracza 10 %,
odbiorcy przys∏uguje bonifikata w okresie doby,
w wysokoÊci obliczonej wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

∆U — wartoÊç odchylenia napi´cia od okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach dopuszczal-
nych wartoÊci granicznych odchyleƒ napi´-
cia od napi´cia znamionowego [w %],

AT — iloÊç energii elektrycznej dostarczonà od-
biorcy w okresie doby [w jednostkach ener-
gii],

CT — cen´ energii elektrycznej, o której mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres
doby, w której nastàpi∏o odchylenie napi´-
cia od okreÊlonych, w odr´bnych przepi-
sach, dopuszczalnych wartoÊci granicznych
odchyleƒ napi´cia od napi´cia znamiono-
wego [w z∏ za jednostk´ energii];

2) je˝eli wartoÊç odchylenia napi´cia od dopuszczal-
nych wartoÊci granicznych przekracza 10 %, od-
biorcy przys∏uguje bonifikata w okresie doby,
w ∏àcznej wysokoÊci obliczonej wed∏ug wzoru:

WUT = AT x CT + brT x tT

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

AT — iloÊç energii elektrycznej dostarczonà od-
biorcy w okresie doby [w jednostkach ener-
gii];

CT — cen´ energii elektrycznej, o której mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres
doby, w której nastàpi∏o odchylenie napi´-
cia od okreÊlonych, w odr´bnych przepi-
sach, dopuszczalnych wartoÊci granicznych
odchyleƒ napi´cia od napi´cia znamiono-
wego [w z∏ za jednostk´ energii];
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brT — ustalonà w taryfie bonifikat´ za niedotrzyma-
nie poziomu napi´cia w zakresie okreÊlonych
w odr´bnych przepisach dopuszczalnych war-
toÊci granicznych odchyleƒ napi´cia od napi´-
cia znamionowego w okresie doby [w z∏ za go-
dzin´];

tT — ∏àczny czas niedotrzymania poziomu napi´cia
w zakresie okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach dopuszczalnych wartoÊci granicznych od-
chyleƒ napi´cia od napi´cia znamionowego
w okresie doby [w godzinach].

2. Za ka˝dà niedostarczonà jednostk´ energii elek-
trycznej odbiorcy przys∏uguje bonifikata w wysokoÊci
pi´ciokrotnoÊci ceny energii elektrycznej, o której mo-
wa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w któ-
rym wystàpi∏a przerwa w dostarczaniu tej energii;
iloÊç niedostarczonej energii elektrycznej w dniu,
w którym mia∏a miejsce przerwa w jej dostarczaniu,
ustala si´ na podstawie poboru tej energii w odpo-
wiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzgl´dnie-
niem czasu dopuszczalnych przerw okreÊlonych
w umowie lub odr´bnych przepisach.

3. W okresie, w którym nie by∏y dotrzymane para-
metry jakoÊciowe energii elektrycznej, a uk∏ad pomia-
rowo-rozliczeniowy uniemo˝liwia okreÊlenie iloÊci
energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, iloÊç tej
energii ustala si´ na podstawie poboru energii elek-
trycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego
samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz
proporcji liczby godzin, w których parametry jakoÊcio-
we energii elektrycznej nie zosta∏y dotrzymane, do
ca∏kowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

§ 38. W przypadku niedotrzymania przez przedsi´-
biorstwo energetyczne standardów jakoÊciowych ob-
s∏ugi odbiorców, o ile umowa sprzeda˝y energii elek-
trycznej lub umowa o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania
lub dystrybucji energii elektrycznej nie stanowi ina-
czej, odbiorcom przys∏ugujà bonifikaty w nast´pujàcej
wysokoÊci:

1) za nieprzyj´cie zg∏oszeƒ lub reklamacji od odbior-
cy — w wysokoÊci 1/50 przeci´tnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w roku kalendarzo-
wym poprzedzajàcym rok zatwierdzenia taryfy,
okreÊlonego w komunikacie Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego og∏aszanym w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”;

2) za nieuzasadnionà zw∏ok´ w usuwaniu zak∏óceƒ
w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowa-
nych nieprawid∏owà pracà sieci — w wysokoÊ-
ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) za odmow´ udzielenia odbiorcom, na ich ˝àdanie,
informacji o przewidywanym terminie wznowie-
nia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego
z powodu awarii sieci — w wysokoÊci 1/50 wyna-
grodzenia, o którym mowa w pkt 1;

4) za niepowiadomienie, co najmniej z pi´ciodnio-
wym wyprzedzeniem, o terminach i czasie plano-
wanych przerw w dostarczaniu energii elektrycz-

nej, w formie og∏oszeƒ prasowych, komunikatów
radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposób
przyj´ty na danym terenie, odbiorców zasilanych
z sieci o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym ni˝
1 kV — w wysokoÊci 1/50 wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w pkt 1;

5) za niepowiadomienie w formie indywidualnych
zawiadomieƒ pisemnych, telefonicznych lub za
pomocà innego Êrodka telekomunikacji, co naj-
mniej z pi´ciodniowym wyprzedzeniem, o termi-
nach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej, odbiorców zasilanych z sieci
o napi´ciu znamionowym wy˝szym ni˝ 1 kV —
w wysokoÊci 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt 1;

6) za niepoinformowanie na piÊmie, co najmniej z ty-
godniowym wyprzedzeniem, odbiorców zasila-
nych z sieci o napi´ciu znamionowym wy˝szym
ni˝ 1 kV o zamierzonej zmianie nastawieƒ w auto-
matyce zabezpieczeniowej i innych parametrach
majàcych wp∏yw na wspó∏prac´ ruchowà z siecià
— w wysokoÊci 1/15 wynagrodzenia, o którym
mowa w pkt 1;

7) za niepoinformowanie na piÊmie, co najmniej
z rocznym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych
z sieci o napi´ciu znamionowym nie wy˝szym ni˝
1 kV o koniecznoÊci dostosowania instalacji do
zmienionych warunków zasilania — w wysokoÊci
1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

8) za niepoinformowanie na piÊmie, co najmniej
z trzyletnim wyprzedzeniem, odbiorców zasila-
nych z sieci o napi´ciu znamionowym wy˝szym
ni˝ 1 kV o koniecznoÊci dostosowania instalacji do
zmienionego napi´cia znamionowego, podwy˝-
szonego poziomu mocy zwarcia i innych warun-
ków funkcjonowania sieci — w wysokoÊci 1/10 wy-
nagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

9) za nieuzasadnionà odmow´ odp∏atnego podj´cia
stosownych czynnoÊci w sieci w celu umo˝liwie-
nia bezpiecznego wykonania przez odbiorc´ lub
inny podmiot prac w obszarze oddzia∏ywania tej
sieci — w wysokoÊci 1/15 wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w pkt 1;

10) za nieudzielenie, na ˝àdanie odbiorcy, informacji
w sprawie zasad rozliczeƒ oraz aktualnych taryf —
w wysokoÊci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt 1;

11) za przed∏u˝enie czternastodniowego terminu roz-
patrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w spra-
wie zasad rozliczeƒ i udzielenia odpowiedzi, za
ka˝dy dzieƒ zw∏oki — w wysokoÊci 1/250 wynagro-
dzenia, o którym mowa w pkt 1.

§ 39. 1. Za niedotrzymanie standardów jakoÊcio-
wych obs∏ugi odbiorców oraz parametrów jakoÊcio-
wych energii elektrycznej okreÊlonych w odr´bnych
przepisach odbiorcom, na ich wniosek, przys∏ugujà bo-
nifikaty w wysokoÊci okreÊlonej w taryfie lub umowie.
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2. Przedsi´biorstwo energetyczne rozpatruje wnio-
sek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od
dnia jego z∏o˝enia.

§ 40. 1. Je˝eli energia elektryczna jest pobierana
bez zawarcia umowy sprzeda˝y energii elektrycznej al-
bo umowy o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dys-
trybucji energii elektrycznej, albo umowy komplekso-
wej, przedsi´biorstwo energetyczne Êwiadczàce us∏u-
gi przesy∏ania lub dystrybucji lub us∏ugi kompleksowe
mo˝e obcià˝yç podmiot nielegalnie pobierajàcy t´
energi´ op∏atami w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci stawek
op∏at okreÊlonych w taryfie dla jednostrefowej grupy
taryfowej, do której ten podmiot by∏by zakwalifikowa-
ny, zgodnie z kryteriami okreÊlonymi w § 6 ust. 1 oraz
pi´ciokrotnoÊci cen energii elektrycznej, o których mo-
wa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, przyjmujàc ry-
cza∏towe iloÊci zu˝ycia energii elektrycznej okreÊlone
w taryfie i wielkoÊç mocy wynikajàcà z sumy zainsta-
lowanych odbiorników.

2. Je˝eli energia elektryczna jest pobierana z ca∏ko-
witym lub cz´Êciowym pomini´ciem uk∏adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencj´ w ten
uk∏ad majàcà wp∏yw na zafa∏szowanie pomiarów do-
konywanych przez uk∏ad pomiarowo-rozliczeniowy,
przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e obcià˝yç odbior-
c´ op∏atami, w przypadku:

1) udowodnionego okresu nielegalnego pobierania
energii elektrycznej, w wysokoÊci dwukrotnoÊci
stawek op∏at okreÊlonych w taryfie dla grupy tary-
fowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca,
oraz dwukrotnoÊci cen energii elektrycznej, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy,
przyjmujàc wielkoÊci mocy umownej i zu˝ycia tej
energii, jakie wystàpi∏y w analogicznym okresie
przed powstaniem nielegalnego pobierania ener-
gii elektrycznej lub po jego ustaniu; op∏aty oblicza
si´ dla ka˝dego miesiàca, w którym nastàpi∏o nie-
legalne pobieranie energii elektrycznej;

2) gdy nie mo˝na ustaliç iloÊci nielegalnie pobranej
energii elektrycznej, w wysokoÊci dwukrotnoÊci sta-
wek op∏at okreÊlonych w taryfie dla grupy taryfo-
wej, do której jest zakwalifikowany odbiorca, oraz
dwukrotnoÊci cen energii elektrycznej, o których
mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, na podsta-
wie mocy umownej oraz rycza∏towych iloÊci energii
elektrycznej w wysokoÊci okreÊlonej w taryfie.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oblicza
si´ dla ca∏ego nieobj´tego przedawnieniem okresu
udowodnionego nielegalnego pobierania energii elek-
trycznej.

4. Rycza∏towe iloÊci energii, o których mowa
w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, sà okreÊlane w taryfach jako iloÊ-
ci maksymalne i przedsi´biorstwo przy ustalaniu op∏at
mo˝e zastosowaç iloÊci mniejsze, uwzgl´dniajàc rze-
czywiste mo˝liwoÊci pobierania energii elektrycznej
przez danego odbiorc´ wynikajàce z mocy i rodzaju
zainstalowanych odbiorników.

5. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e ustaliç
w taryfie op∏aty za wykonywanie nast´pujàcych czyn-

noÊci zwiàzanych ze stwierdzeniem nielegalnego po-
bierania energii elektrycznej:

1) wymian´ uszkodzonego przez odbiorc´ licznika
lub innego urzàdzenia pomiarowego;

2) sprawdzenie stanu technicznego uk∏adu pomiaro-
wo-rozliczeniowego i za∏o˝enie nowych plomb na
zabezpieczeniu g∏ównym w uk∏adzie pomiarowo-
-rozliczeniowym lub na innym elemencie podlega-
jàcym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez
odbiorc´ plomb lub przez niego uszkodzonych;

3) poddanie urzàdzenia pomiarowo-rozliczeniowego
ponownej legalizacji z powodu zerwania przez od-
biorc´ plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia;

4) za∏o˝enie na wskaêniku mocy 15-minutowej lub in-
nym urzàdzeniu zwiàzanym z pomiarem tej mocy
plomby w miejsce plomby zerwanej lub naruszo-
nej przez odbiorc´.

§ 41. 1. Przez ponadumowny pobór energii biernej
przez odbiorc´ rozumie si´ iloÊç energii elektrycznej
biernej odpowiadajàcà:

1) wspó∏czynnikowi mocy tgϕ wy˝szemu od umow-
nego wspó∏czynnika tgϕ0 (niedokompensowanie)
i stanowiàcà nadwy˝k´ energii biernej indukcyjnej
ponad iloÊç odpowiadajàcà wartoÊci wspó∏czynni-
ka tgϕ0 lub

2) indukcyjnemu wspó∏czynnikowi mocy przy braku
poboru energii elektrycznej czynnej, lub

3) pojemnoÊciowemu wspó∏czynnikowi mocy (prze-
kompensowanie) zarówno przy poborze energii
elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru.

2. Rozliczeniami za pobór energii biernej obj´ci sà
odbiorcy zasilani z sieci Êredniego i wysokiego napi´-
cia. Rozliczeniami tymi mogà byç obj´ci, w uzasadnio-
nych przypadkach, tak˝e odbiorcy zasilani z sieci ni-
skiego napi´cia, którzy u˝ytkujà odbiorniki o charakte-
rze indukcyjnym, o ile zosta∏o to okreÊlone w technicz-
nych warunkach przy∏àczenia, w umowie o Êwiadcze-
nie us∏ug dystrybucji lub umowie kompleksowej.

3. Op∏acie podlega, w okresie rozliczeniowym, po-
nadumowny pobór energii biernej okreÊlony jako
nadwy˝ka tej energii ponad iloÊç odpowiadajàcà war-
toÊci wspó∏czynnika tgϕ0 — gdy tgϕ > tgϕ0, zmierzona
w strefach, w których jest prowadzona kontrola pobo-
ru tej energii lub ca∏odobowo w zale˝noÊci od rodzaju
zainstalowanego uk∏adu pomiarowego.

4. WartoÊç wspó∏czynnika mocy tgϕ0 okreÊla si´
w warunkach przy∏àczenia albo w umowie o Êwiadcze-
nie us∏ug dystrybucji lub umowie kompleksowej. War-
toÊç wspó∏czynnika mocy przyjmuje si´ w wysokoÊci
tgϕ0 = 0,4, chyba ˝e indywidualna ekspertyza uzasad-
nia wprowadzenie ni˝szej wartoÊci, jednak w ˝adnym
przypadku wartoÊç wspó∏czynnika mocy tgϕ0 nie mo-
˝e byç ni˝sza od wartoÊci 0,2. Je˝eli wartoÊç wspó∏-
czynnika tgϕ0 nie zosta∏a okreÊlona w warunkach przy-
∏àczenia, w umowie o Êwiadczenie us∏ug dystrybucji
lub w umowie kompleksowej do rozliczeƒ przyjmuje
si´ równie˝ wartoÊç tgϕ0 = 0,4.
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5. Op∏at´ za nadwy˝k´ energii biernej pobranej po-
nad iloÊç wynikajàcà ze wspó∏czynnika tgϕ0 w okresie
rozliczeniowym, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ca∏odobo-
wo lub dla stref czasowych, w których jest prowadzona
kontrola poboru tej energii, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ob — op∏at´ za nadwy˝k´ energii biernej, wyra˝onà
w z∏otych,

Crk — cen´ energii elektrycznej, o której mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiàzu-
jàcà w dniu zatwierdzenia taryfy, wyra˝onà
w z∏/MWh lub z∏/kWh,

k — ustalonà w taryfie krotnoÊç ceny Crk,

tgϕ0 — umowny wspó∏czynnik mocy, okreÊlony
zgodnie z ust. 4,

tgϕ — wspó∏czynnik mocy, okreÊlony zgodnie z ust. 6,

A — energi´ czynnà pobranà ca∏odobowo lub dla
strefy czasowej, w której prowadzona jest
kontrola poboru energii biernej, wyra˝onà
w MWh lub kWh,

6. W uzasadnionych przypadkach, przy wyst´po-
waniu szybkozmiennych obcià˝eƒ mocà biernà, rozli-
czanie ponadumownego poboru energii biernej ponad
wartoÊç wspó∏czynnika tgϕ0 przeprowadzane jest na
podstawie bezpoÊredniego pomiaru nadwy˝ki energii
biernej. Op∏ata w okresie rozliczeniowym naliczana
jest zgodnie z ust. 5, z uwzgl´dnieniem wspó∏czynnika
tgϕ, ustalonego wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

∆Eb — nadwy˝k´ energii biernej wykazanà przez
urzàdzenie pomiarowe w okresie rozliczenio-
wym, wyra˝onà w MVarh;

tgϕ0 — umowny wspó∏czynnik mocy, okreÊlony
zgodnie z ust. 4;

A — energi´ czynnà pobranà ca∏odobowo lub dla
strefy czasowej, w której jest prowadzona
kontrola poboru energii biernej, wyra˝onà
w MWh lub kWh.

7. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym op∏a-
t´ wynikajàcà z iloczynu ca∏ej iloÊci energii biernej,
o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 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 usta-
wy, obowiàzujàcej w dniu zatwierdzenia taryfy.

§ 42. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne monitoruje
przekroczenia mocy umownej okreÊlonej w umowie
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji albo
w umowie o Êwiadczenie us∏ug kompleksowych, jako
maksymalne wielkoÊci nadwy˝ek mocy czynnej po-
branej lub wprowadzonej do sieci ponad moc umow-

nà przez podmiot przy∏àczony, okreÊlonej jako wartoÊç
maksymalnà, wyznaczonà w ciàgu ka˝dej godziny
okresu rozliczeniowego, ze Êrednich wartoÊci tej mocy
rejestrowanych w okresach pi´tnastominutowych lub
maksymalnà wielkoÊç tej mocy wyznaczonà w okresie
rozliczeniowym, o ile uk∏ady pomiarowo-rozliczenio-
we nie pozwalajà na rejestracj´ w cyklu godzinowym,
zwanà dalej „mocà pobranà”.

2. Za przekroczenie, w okresie rozliczeniowym,
mocy umownej okreÊlonej w umowach, o których mo-
wa w ust. 1, jest pobierana op∏ata w wysokoÊci stano-
wiàcej iloczyn sk∏adnika sta∏ego stawki sieciowej oraz:

1) sumy dziesi´ciu najwi´kszych wielkoÊci nadwy˝ek
mocy pobranej ponad moc umownà, lub

2) dziesi´ciokrotnoÊci maksymalnej wielkoÊci nad-
wy˝ki mocy pobranej ponad moc umownà wyzna-
czonà w okresie rozliczeniowym, je˝eli urzàdzenia
pomiarowe nie pozwalajà na zastosowanie sposo-
bu wskazanego w pkt 1.

3. Je˝eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa
si´ z kilku niezale˝nych miejsc jej dostarczania, op∏at´
za przekroczenie mocy umownej oblicza si´ oddzielnie
dla ka˝dego miejsca, w którym nastàpi∏o przekrocze-
nie tej mocy. Za niezale˝ne nie mo˝na uznaç miejsc
dostarczania, za którymi wyst´puje naturalne sumo-
wanie pobranej mocy lub w których zgodnie z umowà
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystrybucji ener-
gii elektrycznej albo z umowà kompleksowà moc po-
brana jest kontrolowana za pomocà sumatora.

4. Op∏aty za przekroczenia mocy umownej w okre-
sie rozliczeniowym nie pobiera si´ w rozliczeniach po-
mi´dzy operatorem systemu przesy∏owego elektro-
energetycznego a operatorem systemu dystrybucyj-
nego elektroenergetycznego, w odniesieniu do miejsc
dostarczania energii elektrycznej b´dàcych miejscami
przy∏àczenia sieci dystrybucyjnej do sieci przesy∏owej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 43. Taryfy przedsi´biorstw energetycznych obo-
wiàzujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia lub zatwierdzone przed tym dniem obowià-
zujà przez okres okreÊlony w decyzjach Prezesa Urz´-
du Regulacji Energetyki zatwierdzajàcych te taryfy.

§ 44. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.

§ 45. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeƒ w obrocie energià elek-
trycznà (Dz. U. Nr 105, poz. 1114).

§ 46. Przepis § 21 ust. 2 pkt 1 lit. b stosuje si´ od
dnia 1 lipca 2007 r.

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

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak
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