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Na podstawie art. 9 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
4 maja 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla si´ pkt 6,

b) uchyla si´ pkt 11,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) oferta bilansujàca — ofert´ produkcyjno-
-cenowà wytwarzania energii elektrycznej
zawierajàcà dane handlowe i techniczne,
sk∏adanà dla jednostki grafikowej w ra-
mach centralnego mechanizmu bilanso-
wania handlowego;”,

d) uchyla si´ pkt 14,

e) uchyla si´ pkt 17,

f) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) swobodne bilansowanie — bilansowanie
systemu elektroenergetycznego z wykorzy-
staniem dost´pnych w danym okresie za-
kresów mocy okreÊlonych w ofertach bi-
lansujàcych o najni˝szych cenach; za do-
st´pny zakres mocy uznaje si´ zakres mo-
cy dyspozycyjnej jednostki wytwórczej
mo˝liwy do wykorzystania w aktualnych
warunkach pracy sieci;”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o okreÊlenie warunków przy∏àczenia
farm wiatrowych powinien zawieraç dane i in-
formacje, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz
okreÊlaç:

1) liczb´ jednostek wytwórczych farmy wiatro-
wej;

2) typy generatorów;

3) przewidywane wartoÊci parametrów elek-
trycznych sieci i transformatorów wchodzà-
cych w sk∏ad instalacji i urzàdzeƒ farmy wia-
trowej.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem lub dystrybucjà energii
elektrycznej wydaje warunki przy∏àczenia
w terminie:

1) 14 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego
wniosku przez wnioskodawc´ zaliczonego
do IV, V lub VI grupy przy∏àczeniowej,
przy∏àczanego do sieci o napi´ciu nie wy˝-
szym ni˝ 1 kV;

2) 30 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego
wniosku przez wytwórc´ energii elektrycz-
nej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przy-
∏àczeniowej, przy∏àczanego do sieci o na-
pi´ciu nie wy˝szym ni˝ 1 kV;

3) 60 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego
wniosku przez wnioskodawc´ zaliczonego
do III lub VI grupy przy∏àczeniowej, przy∏à-
czanego do sieci o napi´ciu powy˝ej 1 kV;

4) 90 dni od dnia z∏o˝enia kompletnego
wniosku przez wnioskodawc´ zaliczonego
do I lub II grupy przy∏àczeniowej.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Odbiorca, wytwórca lub podmiot przez nie-
go upowa˝niony, zawierajàc umow´
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏ania lub dystry-
bucji energii elektrycznej, powinien okreÊliç
w tej umowie podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe.”;

5) w § 20 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Rozliczeƒ wynikajàcych z niezbilansowania
energii elektrycznej dostarczonej i pobranej
z systemu, dla ka˝dego miejsca jej dostarcza-
nia, dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe.

4. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie han-
dlowe przekazuje operatorowi systemu prze-
sy∏owego elektroenergetycznego informacje
o umowach sprzeda˝y energii elektrycznej
oraz iloÊci energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z tego systemu.”;

6) w § 21:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. WartoÊç sk∏adnika bilansujàcego, o którym
mowa w ust. 2, okreÊla si´ na podstawie
ró˝nicy pomi´dzy Êrednià cenà energii elek-
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systemu elektroenergetycznego
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1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

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.
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trycznej na rynku energii elektrycznej, z wy-
∏àczeniem centralnego mechanizmu bilan-
sowania handlowego, oraz Êrednià cenà
swobodnego bilansowania, przyjmujàc, ˝e
wartoÊç tego sk∏adnika mo˝e byç:

1) wi´ksza od zera, je˝eli dla zapewnienia
warunków konkurencji na rynku energii
elektrycznej lub bezpieczeƒstwa pracy
krajowego systemu elektroenergetyczne-
go jest wymagane tworzenie zach´t eko-
nomicznych, dla podmiotów uczestniczà-
cych w rynku energii elektrycznej, do bi-
lansowania energii elektrycznej dostar-
czonej i pobranej z systemu w ramach
umów sprzeda˝y energii elektrycznej za-
wieranych przez te podmioty;

2) równa zero, je˝eli nie wyst´puje potrzeba
tworzenia zach´t ekonomicznych, o któ-
rych mowa w pkt 1.

5. W zakresie jednostek wytwórczych central-
nie dysponowanych (JWCD) rozliczeƒ wyni-
kajàcych z niezbilansowania energii elek-
trycznej dostarczonej i pobranej z systemu
dokonuje si´ na podstawie cen swobodne-
go bilansowania.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W rozliczeniach, o których mowa w ust. 5,
nie uwzgl´dnia si´ iloÊci energii elektrycz-
nej dostarczonej oraz pobranej przez jed-
nostki wytwórcze centralnie dysponowane
(JWCD):

1) gdy praca tych jednostek odbywa si´
bez polecenia operatora systemu prze-
sy∏owego elektroenergetycznego; do
rozliczenia tej energii stosuje si´ ceny
ustalone w sposób okreÊlony w ust. 2;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy praca jednostki wytwór-
czej centralnie dysponowanej (JWCD) odby-
wa si´ na polecenie operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego ze
wzgl´dów innych ni˝ swobodne bilansowa-
nie, rozliczeƒ wynikajàcych z niezbilansowa-
nia energii elektrycznej dostarczonej i po-
branej z systemu, dokonuje si´ w sposób
okreÊlony w ust. 7—11, na podstawie usta-
lonych w umowie o Êwiadczenie us∏ug prze-
sy∏ania energii elektrycznej cen za:

1) wytwarzanie wymuszone energii elek-
trycznej [z∏/MWh], obliczonej na podsta-
wie jednostkowego kosztu zmiennego
wytwarzania tej energii obejmujàcego
koszty:

a) paliwa podstawowego, jego transpor-
tu i sk∏adowania,

b) gospodarczego korzystania ze Êrodo-
wiska, sk∏adowania odpadów paleni-
skowych,

c) materia∏ów eksploatacyjnych — che-
mikaliów, smarów oraz addytywy
w procesie odsiarczania,

d) podatku akcyzowego za energi´ elek-
trycznà — w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym

— z wy∏àczeniem kosztów, o których mo-
wa w pkt 2;

2) uruchomienie jednostki wytwórczej cen-
tralnie dysponowanej (JWCD) [z∏/urucho-
mienie], uwzgl´dniajàc ró˝ne stany ciepl-
ne tej jednostki, obliczonej na podstawie
kosztu pojedynczego uruchomienia tej
jednostki obejmujàcego koszty:

a) paliwa, w tym koszt: mazutu, w´gla,
gazu i sorbentu,

b) gospodarczego korzystania ze Êrodo-
wiska, sk∏adowania odpadów paleni-
skowych,

c) wody zdemineralizowanej,

d) pary wodnej wykorzystanej na potrze-
by uruchomienia jednostki wytwórczej
centralnie dysponowanej (JWCD),

e) energii elektrycznej pobranej z syste-
mu elektroenergetycznego na pokrycie
potrzeb w∏asnych uruchamianej jed-
nostki wytwórczej centralnie dyspono-
wanej (JWCD).”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7—11 w brzmieniu:

„7. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, doko-
nywane na podstawie ceny za wytwarzanie
wymuszone energii elektrycznej dotyczà
energii elektrycznej dostarczonej oraz po-
branej przez jednostk´ wytwórczà centralnie
dysponowanà (JWCD) na polecenie opera-
tora systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego z powodów innych ni˝ swobodne
bilansowanie, z zastrze˝eniem, ˝e:

1) w przypadku energii elektrycznej:

a) dostarczonej do systemu elektroener-
getycznego z wy∏àczeniem ograniczeƒ,
o których mowa w § 24 ust. 5 — cen´
t´ zwi´ksza si´ o 5 % sumy kosztów,
o których mowa w ust. 6 pkt 1,

b) pobranej z systemu elektroenergetycz-
nego — cen´ t´ zmniejsza si´ o 5 % su-
my kosztów, o których mowa w ust. 6
pkt 1;

2) cena, na podstawie której jest rozliczana
energia elektryczna dostarczona w celu
usuni´cia ograniczeƒ, o których mowa
w § 24 ust. 5, nie mo˝e byç wy˝sza od ce-
ny swobodnego bilansowania.

8. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, doko-
nywane na podstawie ceny za uruchomienie
jednostki wytwórczej centralnie dyspono-
wanej (JWCD) dotyczà zrealizowanego uru-
chomienia tej jednostki z wy∏àczeniem uru-
chomieƒ wykonanych:

1) na wniosek wytwórcy;

2) po postoju jednostki wytwórczej central-
nie dysponowanej (JWCD) zg∏oszonym
przez wytwórc´;
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3) po awarii jednostki wytwórczej centralnie
dysponowanej (JWCD) spowodowanej
przyczynami innymi ni˝ zak∏ócenie pracy
sieci nienale˝àcych do wytwórcy.

9. Informacje o wysokoÊci cen, o których mo-
wa w ust. 6, prognozowanych na dany rok
kalendarzowy wytwórca przekazuje operato-
rowi systemu przesy∏owego elektroenerge-
tycznego nie póêniej ni˝ do dnia 31 sierpnia
roku poprzedniego.

10. Wytwórca dokonuje zg∏oszenia aktualizacji
cen, o których mowa w ust. 6, dla kolejnych
okresów roku kalendarzowego nie krótszych
ni˝ jeden miesiàc i przekazuje operatorowi
systemu przesy∏owego elektroenergetycz-
nego informacje o ich wysokoÊci nie póêniej
ni˝ na 15 dni przed rozpocz´ciem tych okre-
sów.

11. Cen´ za wytwarzanie wymuszone energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 6 pkt 1,
stosowanà do rozliczenia energii elektrycz-
nej dostarczonej i pobranej przez jednostk´
wytwórczà centralnie dysponowanà
(JWCD) zwi´ksza si´ o jednostkowy koszt
uprawnieƒ do emisji CO2 wyznaczony na
podstawie aktualnej wartoÊci rynkowej tych
uprawnieƒ. Kosztu uprawnieƒ do emisji
CO2 nie uwzgl´dnia si´ w rozliczeniach
energii elektrycznej dostarczonej w celu
usuni´cia ograniczeƒ, o których mowa
w § 24 ust. 5.”;

7) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centralny mechanizm bilansowania handlo-
wego, w zakresie bilansowania êróde∏ energii
elektrycznej wykorzystujàcych energi´ wiatru,
umo˝liwia korekt´ planowanej iloÊci energii
elektrycznej dostarczanej do sieci, nie póêniej
ni˝ na 2 godziny przed godzinowym okresem
jej wytworzenia.”;

8) w § 24 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) okreÊlone przez operatora systemu przesy∏o-
wego, w dobie n-2, ograniczenia w zakresie
minimalnych i maksymalnych mo˝liwoÊci ge-
neracji w poszczególnych w´z∏ach lub gru-
pach w´z∏ów sieciowych, wynikajàce z warun-
ków technicznych pracy sieci elektroenerge-
tycznej, przy czym do ograniczeƒ tych stosuje
si´ wytwórca tylko w takim zakresie, na jaki
pozwala sumaryczna iloÊç energii w zg∏oszo-
nych umowach sprzeda˝y dla jednostek wy-
twórczych centralnie dysponowanych (JWCD)
dla danego podmiotu odpowiedzialnego za bi-
lansowanie handlowe;”;

9) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O planowanym wykorzystaniu jednostek wy-
twórczych centralnie dysponowanych (JWCD)
do regulacji pierwotnej lub wtórnej operator
systemu przesy∏owego elektroenergetycznego
informuje wytwórc´ i podmioty odpowiedzial-
ne za bilansowanie handlowe z dwudniowym
wyprzedzeniem.”;

10) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej,
w zale˝noÊci od czasu ich trwania, dzieli si´ na
przerwy:
1) przemijajàce (mikroprzerwy), trwajàce nie

d∏u˝ej ni˝ 1 sekund´;
2) krótkie, trwajàce d∏u˝ej ni˝ 1 sekund´ i nie

d∏u˝ej ni˝ 3 minuty;
3) d∏ugie, trwajàce d∏u˝ej ni˝ 3 minuty i nie

d∏u˝ej ni˝ 12 godzin;
4) bardzo d∏ugie, trwajàce d∏u˝ej ni˝ 12 godzin

i nie d∏u˝ej ni˝ 24 godziny;
5) katastrofalne, trwajàce d∏u˝ej ni˝ 24 godzi-

ny.”;

11) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. 1. Operator systemu przesy∏owego elektro-
energetycznego, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci przez zamieszczenie
na swojej stronie internetowej nast´pu-
jàce wskaêniki dotyczàce czasu trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycz-
nej, wyznaczone dla poprzedniego roku
kalendarzowego:
1) wskaênik energii elektrycznej niedo-

starczonej przez system przesy∏owy
elektroenergetyczny (ENS), wyra˝ony
w MWh na rok, stanowiàcy sum´ ilo-
czynów mocy niedostarczonej wsku-
tek przerwy i czasu trwania tej prze-
rwy, obejmujàcy przerwy krótkie, d∏u-
gie i bardzo d∏ugie z uwzgl´dnieniem
przerw katastrofalnych i bez uwzgl´d-
nienia tych przerw,

2) wskaênik Êredniego czasu trwania
przerwy w systemie przesy∏owym
elektroenergetycznym (AIT), wyra˝ony
w minutach na rok, stanowiàcy iloczyn
liczby 60 i wskaênika energii niedostar-
czonej przez system przesy∏owy elek-
troenergetyczny (ENS) podzielony
przez Êrednià moc dostarczanà przez
system przesy∏owy elektroenergetycz-
ny wyra˝onà w MW; Êrednià moc do-
starczanà przez system przesy∏owy
elektroenergetyczny stanowi energia
elektryczna dostarczona przez ten sys-
tem w ciàgu roku wyra˝ona w MWh
podzielona przez liczb´ godzin w ciàgu
roku (8 760 h)

— wyznaczone dla systemu przesy∏owe-
go elektroenergetycznego oraz oddziel-
nie dla ka˝dego poziomu napi´cia w tym
systemie;

3) wskaênik przeci´tnego systemowego
czasu trwania przerwy d∏ugiej i bardzo
d∏ugiej (SAIDI), wyra˝ony w minutach
na odbiorc´ na rok, stanowiàcy sum´
iloczynów czasu jej trwania i liczby od-
biorców nara˝onych na skutki tej prze-
rwy w ciàgu roku podzielonà przez
∏àcznà liczb´ obs∏ugiwanych odbior-
ców,
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4) wskaênik przeci´tnej systemowej cz´-
stoÊci przerw d∏ugich i bardzo d∏ugich
(SAIFI), stanowiàcy liczb´ odbiorców
nara˝onych na skutki wszystkich
przerw tego rodzaju w ciàgu roku po-
dzielonà przez ∏àcznà liczb´ obs∏ugi-
wanych odbiorców

— wyznaczone oddzielnie dla przerw pla-
nowanych i nieplanowanych z uwzgl´d-
nieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzgl´dnienia tych przerw;

5) wskaênik przeci´tnej cz´stoÊci przerw
krótkich (MAIFI), stanowiàcy liczb´ od-
biorców nara˝onych na skutki wszyst-
kich przerw krótkich w ciàgu roku po-
dzielonà przez ∏àcznà liczb´ obs∏ugi-
wanych odbiorców.

2. Dla ka˝dego wskaênika, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3—5, nale˝y podaç liczb´ ob-
s∏ugiwanych odbiorców przyj´tà do jego
wyznaczenia.

3. Operator systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego, w terminie do dnia
31 marca ka˝dego roku, podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci przez zamieszczenie
na swojej stronie internetowej nast´pu-
jàce wskaêniki dotyczàce czasu trwania
przerw w dostarczaniu energii elektrycz-
nej wyznaczone dla poprzedniego roku
kalendarzowego:

1) wskaênik przeci´tnego systemowego
czasu trwania przerwy d∏ugiej i bardzo
d∏ugiej (SAIDI), wyra˝ony w minutach
na odbiorc´ na rok, stanowiàcy sum´
iloczynów czasu jej trwania i liczby od-
biorców nara˝onych na skutki tej prze-
rwy w ciàgu roku podzielonà przez

∏àcznà liczb´ obs∏ugiwanych odbior-
ców,

2) wskaênik przeci´tnej systemowej cz´-
stoÊci przerw d∏ugich i bardzo d∏ugich
(SAIFI), stanowiàcy liczb´ odbiorców
nara˝onych na skutki wszystkich tych
przerw w ciàgu roku podzielonà przez
∏àcznà liczb´ obs∏ugiwanych odbior-
ców

— wyznaczone oddzielnie dla przerw pla-
nowanych i nieplanowanych z uwzgl´d-
nieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzgl´dnienia tych przerw;

3) wskaênik przeci´tnej cz´stoÊci przerw
krótkich (MAIFI), stanowiàcy liczb´ od-
biorców nara˝onych na skutki wszyst-
kich przerw krótkich w ciàgu roku po-
dzielonà przez ∏àcznà liczb´ obs∏ugi-
wanych odbiorców.

4. Dla ka˝dego wskaênika, o którym mowa
w ust. 3, nale˝y podaç liczb´ obs∏ugiwa-
nych odbiorców przyj´tà do jego wyzna-
czenia.”;

12) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w cz´Êci I
w pkt 4.5 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bilansowania systemu pomi´dzy operatorem
systemu przesy∏owego elektroenergetycznego
a podmiotami, które na podstawie umowy za-
wartej z tym operatorem sta∏y si´ uczestnika-
mi centralnego mechanizmu bilansowania
handlowego,”.

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

Minister Gospodarki: W. Pawlak


