ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 25 wrzeœnia 2000 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energi¹ elektryczn¹, œwiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakoœciowych
obs³ugi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz. 957)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr
43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owe warunki:
1) przy³¹czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
2) obrotu energi¹ elektryczn¹,
3) œwiadczenia us³ug przesy³owych,
4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
5) standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców energii elektrycznej.
§2
Ilekroæ w rozporz¹dzeniu jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
2) operatorze - nale¿y przez to rozumieæ operatora systemu przesy³owego lub operatora
systemu rozdzielczego,
3) operatorze systemu przesy³owego - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwo
energetyczne posiadaj¹ce koncesjê na przesy³anie i dystrybucjê energii elektrycznej na
obszarze ca³ego kraju, za pomoc¹ sieci przesy³owej,
4) operatorze systemu rozdzielczego - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwo
energetyczne posiadaj¹ce koncesjê na przesy³anie i dystrybucjê energii elektrycznej na
okreœlonym w koncesji obszarze kraju, za pomoc¹ sieci rozdzielczej,
5) sieci przesy³owej - nale¿y przez to rozumieæ sieæ s³u¿¹c¹ do przesy³ania i dystrybucji
energii elektrycznej, o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 110 kV,
6) sieci rozdzielczej - nale¿y przez to rozumieæ sieæ s³u¿¹c¹ do przesy³ania i dystrybucji
energii elektrycznej, o napiêciu znamionowym nie wy¿szym ni¿ 110 kV,
7) systemie elektroenergetycznym - nale¿y przez to rozumieæ sieci wraz z przy³¹czonymi do
nich instalacjami do wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, wspó³pracuj¹ce na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach, zdolne do trwa³ego utrzymywania
okreœlonych parametrów niezawodnoœciowych i jakoœciowych dostaw energii
elektrycznej oraz spe³niania warunków obowi¹zuj¹cych we wspó³pracy z innymi
po³¹czonymi systemami,

8) mocy przy³¹czeniowej - nale¿y przez to rozumieæ moc czynn¹ planowan¹ do pobierania
lub wprowadzania do sieci, okreœlon¹ w umowie o przy³¹czenie jako wartoœæ
maksymaln¹ ze œrednich wartoœci tej mocy w okresie 15 minut, s³u¿¹c¹ do
zaprojektowania przy³¹cza,
9) mocy umownej - nale¿y przez to rozumieæ moc czynn¹ pobieran¹ lub wprowadzan¹ do
sieci, okreœlon¹ w umowie o œwiadczenie us³ug przesy³owych lub umowie sprzeda¿y
energii, jako wartoœæ maksymaln¹ ze œrednich wartoœci tej mocy w okresie 15 minut lub w
przypadku, gdy urz¹dzenia pomiarowe na to pozwalaj¹ - w okresie 1 godziny,
10) miejscu dostarczania - nale¿y przez to rozumieæ punkt w sieci, do którego
przedsiêbiorstwo energetyczne zobowi¹zane jest dostarczaæ energiê elektryczn¹,
okreœlony w umowie o przy³¹czenie, w umowie o œwiadczenie us³ug przesy³owych albo w
umowie sprzeda¿y energii elektrycznej,
11) przy³¹czu - nale¿y przez to rozumieæ odcinek sieci s³u¿¹cy do po³¹czenia instalacji lub
sieci jednego podmiotu z sieci¹,
12) ofercie bilansuj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ ofertê produkcyjno-cenow¹, zwiêkszenia
czêœci przyrostowej lub zmniejszenia czêœci redukcyjnej - produkcji lub poboru energii,
dla zbioru miejsc dostarczania, dla których sporz¹dza siê grafiki obci¹¿eñ, sk³adan¹
operatorowi systemu przesy³owego, zawieraj¹c¹ dane handlowe i techniczne,
13) us³ugach systemowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi, œwiadczone
przedsiêbiorstwom zajmuj¹cym siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej przez
inne podmioty, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, zapewniaj¹ce zachowanie okreœlonych parametrów
niezawodnoœciowych i jakoœciowych dostaw energii elektrycznej,
14) rezerwie mocy - nale¿y przez to rozumieæ zdolnoœæ jednostek wytwórczych do podjêcia
wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do sieci, nie wykorzystywan¹ w danym
okresie,
15) uk³adzie pomiarowo-rozliczeniowym - nale¿y przez to rozumieæ liczniki i inne urz¹dzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a tak¿e uk³ady po³¹czeñ miêdzy nimi, s³u¿¹ce
bezpoœrednio lub poœrednio do pomiarów i rozliczeñ,
16) jednostce wytwórczej - nale¿y przez to rozumieæ wyodrêbniony zespó³ urz¹dzeñ
nale¿¹cych do przedsiêbiorstwa energetycznego, s³u¿¹cy do wytwarzania energii
elektrycznej i opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
17) grafiku obci¹¿eñ - nale¿y przez to rozumieæ zbiór danych okreœlaj¹cych wielkoœci poboru
lub wprowadzenia energii elektrycznej dla zbioru miejsc dostarczania, dla których
sporz¹dza siê ten zbiór danych, w poszczególnych godzinach,
18) rynku bilansuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ rynku konkurencyjnego, o którym
mowa w art. 49 ustawy, na którym dokonywane s¹ przez operatora systemu
przesy³owego rozliczenia us³ug, zapewniaj¹ce sta³e równowa¿enie bilansu energii
elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, ci¹g³oœæ, niezawodnoœæ i
jakoœæ dostaw energii elektrycznej, realizowane na podstawie zg³oszonych umów
sprzeda¿y energii elektrycznej i ofert bilansuj¹cych na ka¿d¹ godzinê doby.

Rozdzia³ 2
Przy³¹czenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej
§ 3.
Przy³¹czenie podmiotów do sieci elektroenergetycznej, zwanej dalej „sieci¹”, nastêpuje
na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu warunków przy³¹czenia, okreœlonych
przez przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej, zwanych dalej „warunkami przy³¹czenia”.
§4
1. Podmioty przy³¹czane do sieci dzieli siê na nastêpuj¹ce grupy przy³¹czeniowe:
1) grupa I - podmioty przy³¹czane bezpoœrednio do sieci przesy³owej,
2) grupa II - podmioty przy³¹czane bezpoœrednio do sieci rozdzielczej, o napiêciu
znamionowym 110 kV, oraz podmioty przy³¹czane do sieci rozdzielczej, które wymagaj¹
dostaw energii elektrycznej o parametrach innych ni¿ standardowe, albo podmioty
posiadaj¹ce jednostki wytwórcze wspó³pracuj¹ce z sieci¹,
3) grupa III - podmioty przy³¹czane bezpoœrednio do sieci rozdzielczej, o napiêciu
znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV, lecz ni¿szym ni¿ 110 kV,
4) grupa IV - podmioty przy³¹czane bezpoœrednio do sieci rozdzielczej, o napiêciu
znamionowym nie wy¿szym ni¿ 1 kV oraz mocy przy³¹czeniowej wiêkszej od 40 kW lub
pr¹dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr¹dowym wiêkszym
od 63 A,
5) grupa V - podmioty przy³¹czane bezpoœrednio do sieci rozdzielczej, o napiêciu
znamionowym nie wy¿szym ni¿ 1 kV oraz mocy przy³¹czeniowej nie wiêkszej ni¿ 40 kW i
pr¹dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wiêkszym ni¿ 63 A,
6) grupa VI - podmioty przy³¹czane do sieci poprzez tymczasowe przy³¹cze, które bêdzie
zgodnie z umow¹ zast¹pione przy³¹czem docelowym, lub podmioty przy³¹czone do sieci
na czas okreœlony, lecz nie d³u¿szy ni¿ 1 rok.
2. Napiêcie znamionowe, o którym mowa w ust. 1, okreœlane jest w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
§ 5.
1. Podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci, który posiada tytu³ prawny do korzystania
z obiektu przy³¹czanego do tej sieci, mo¿e z³o¿yæ wniosek o okreœlenie warunków
przy³¹czenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci sk³ada w
przedsiêbiorstwie energetycznym zajmuj¹cym siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej, do którego sieci ubiega siê o przy³¹czenie.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce
siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej.

§6
1. Wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia powinien zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreœlenie mocy przy³¹czeniowej dla ka¿dego miejsca dostarczania,
3) przewidywane roczne zu¿ycie energii elektrycznej,
4) przewidywany termin dostawy lub poboru energii elektrycznej.
2. Wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia mo¿e zawieraæ oprócz informacji, o których
mowa w ust. 1, dodatkowo:
1) charakterystykê ruchow¹ i eksploatacyjn¹ przy³¹czanych instalacji lub sieci,
2) wymagania dotycz¹ce odmiennych od standardów jakoœciowych parametrów energii
elektrycznej lub parametrów jej dostarczania, w tym:
a) niezawodnoœci lub ci¹g³oœci zasilania,
b) dopuszczalnej zawartoœci wy¿szych harmonicznych,
c) dopuszczalnej asymetrii napiêæ,
d) dopuszczalnych odchyleñ i wahañ napiêcia,
3) okreœlenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i mienia, w
przypadku wprowadzenia ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
4) okreœlenie wymagañ technicznych dla uk³adów pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej.
3. Wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia dla przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê
wytwarzaniem energii elektrycznej powinien zawieraæ oprócz informacji, o których mowa
w ust. 1 i 2, dodatkowo:
1) okreœlenie wielkoœci:
a) planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej i iloœci tej energii dostarczanej do
sieci,
b) mocy dyspozycyjnej, osi¹galnej i zainstalowanej jednostek wytwórczych,
c) zakresu dopuszczalnych zmian obci¹¿eñ jednostek wytwórczych i poszczególnych
elektrowni,
d) wskaŸnika emisji na 1 MWh produkcji energii elektrycznej w zakresie py³u, SO2, NO2,
CO2,
2) planowane zapotrzebowanie mocy i energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb w³asnych.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale¿y za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym
bêd¹ u¿ywane urz¹dzenia lub instalacje elektryczne, lub oœwiadczenie o z³o¿eniu takiego
dokumentu przed podpisaniem umowy o przy³¹czenie,
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreœlaj¹cy usytuowanie przy³¹czanego obiektu
wzglêdem istniej¹cej sieci oraz s¹siednich obiektów,
3) ekspertyzê wp³ywu przy³¹czanych instalacji lub sieci na krajowy system
elektroenergetyczny, gdy wniosek sk³adaj¹ podmioty zaliczane do I i II grupy
przy³¹czeniowej.

§7
1. Warunki przy³¹czenia, w zale¿noœci od danych zg³oszonych we wniosku, o którym mowa
w § 6, powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsce przy³¹czenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przy³¹cze ³¹czy siê z sieci¹,
2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przy³¹czeniow¹,
4) rodzaj po³¹czenia z sieci¹ instalacji lub innych sieci okreœlonych we wniosku,
5) zakres niezbêdnych zmian w sieci zwi¹zanych z przy³¹czeniem,
6) obowi¹zuj¹cy zakres wymagañ wynikaj¹cy z instrukcji, o której mowa w § 29,
7) miejsce zainstalowania uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
8) wymagania dotycz¹ce uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,
9) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia g³ównego, dane znamionowe oraz inne niezbêdne
wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,
10) wartoœci:
a) pr¹dów zwaræ wielofazowych i czasów ich wy³¹czania,
b) pr¹du zwarcia doziemnego,
11) wymagany stopieñ skompensowania mocy biernej,
12) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przy³¹czanych instalacji lub sieci do systemów sterowania
dyspozytorskiego,
b) zabezpieczenia sieci przed zak³óceniami elektrycznymi, powodowanymi przez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,
c) wyposa¿enia instalacji lub sieci niezbêdnego do wspó³pracy z sieci¹, do której
instalacje lub sieci s¹ przy³¹czane,
13) mo¿liwoœci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,
14) dane i informacje dotycz¹ce sieci, niezbêdne w celu doboru systemu ochrony od
pora¿eñ w instalacji lub sieci przy³¹czanego podmiotu,
15) projektowany koszt wykonania przy³¹cza.
2. Warunki przy³¹czenia dla po³¹czeñ sieci okreœla umowa o przy³¹czenie.
3. Warunki, o których mowa w ust. 2, w przypadku przy³¹czenia do sieci, w której przep³yw
energii elektrycznej w poszczególnych ga³êziach nie zale¿y wy³¹cznie od operatora
systemu rozdzielczego, zwanej dalej „sieci¹ wielooczkow¹ zamkniêt¹”, wymagaj¹
uzgodnienia z operatorem systemu przesy³owego.
4. Warunki przy³¹czenia, o których mowa w ust. 1, s¹ przekazywane wnioskodawcy wraz z
projektem umowy o przy³¹czenie.
5. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich okreœlenia.
§8
Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej okreœla warunki przy³¹czenia w terminie:
1) 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku przez wnioskodawcê zaliczonego do IV, V
lub VI grupy przy³¹czeniowej,
2) 30 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku przez wnioskodawcê zaliczonego do III
grupy przy³¹czeniowej,
3) 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku przez wnioskodawcê zaliczonego do I
lub II grupy przy³¹czeniowej.

§9
Umowa o przy³¹czenie, o której mowa w § 3, powinna okreœlaæ w szczególnoœci:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) przedmiot umowy wynikaj¹cy z warunków przy³¹czenia,
3) termin realizacji przy³¹czenia,
4) wysokoœæ op³aty za przy³¹czenie oraz sposób jej regulowania,
5) zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków przy³¹czenia
oraz tryb przy³¹czania do sieci,
6) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli dotrzymywania
wymagañ okreœlonych w warunkach przy³¹czenia,
7) terminy przeprowadzania prób i odbiorów czêœciowych oraz prób koñcowych i
ostatecznego odbioru przy³¹cza i przy³¹czanych instalacji,
8) miejsce rozgraniczenia w³asnoœci sieci i instalacji miêdzy przedsiêbiorstwem sieciowym a
przy³¹czanym podmiotem,
9) planowane iloœci energii elektrycznej pobieranej oraz przewidywany termin zawarcia
umowy sprzeda¿y energii elektrycznej lub umowy o œwiadczenie us³ug przesy³owych,
zwanej dalej „umow¹ przesy³ow¹”,
10) warunki udostêpniania, przez przy³¹czany podmiot, nieruchomoœci w celu budowy lub
rozbudowy sieci niezbêdnej do realizacji przy³¹czenia,
11) termin wa¿noœci umowy oraz postanowienia dotycz¹ce zmiany warunków umowy i jej
wypowiedzenia,
12) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za opóŸnienie
terminu realizacji prac.
§ 10
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i
budowlano-monta¿owych, na zasadach okreœlonych w tej umowie.
2. Okreœlone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czêœciowe oraz próby koñcowe i
ostateczny odbiór przy³¹cza i przy³¹czonych instalacji lub sieci s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron, które zawar³y tê umowê.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹ potwierdzane przez strony w
protoko³ach przeprowadzenia tych prób i odbiorów. Wzory protoko³ów ustala
przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej.
§ 11
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê
wytwarzaniem energii elektrycznej oraz podmiotów zaliczanych do grup
przy³¹czeniowych I, III i VI okreœla umowa o przy³¹czenie, umowa sprzeda¿y energii lub
umowa przesy³owa.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów zaliczanych do grup
przy³¹czeniowych IV i V, zale¿nie od rodzaju przy³¹cza, s¹:
1) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przy³¹czem wykonanym
pojedynczymi przewodami fazowymi - zaciski pr¹dowe przewodów przy izolatorach
stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w œcianie budynku, na wyjœciu w kierunku
instalacji odbiorcy,

2) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przy³¹czem kablowym z linii napowietrznej - zaciski
pr¹dowe na wyjœciu przewodów od zabezpieczenia w z³¹czu, w kierunku instalacji
odbiorcy,
3) przy zasilaniu przy³¹czem napowietrznym, wykonanym wielo¿y³owym przewodem
izolowanym - zaciski pr¹dowe, o których mowa w pkt. 1, lub zaciski pr¹dowe na wyjœciu
przewodów od zabezpieczenia w z³¹czu w kierunku instalacji odbiorcy, w zale¿noœci od
przyjêtego rozwi¹zania technicznego,
4) w budynkach wielolokalowych - zaciski pr¹dowe na wyjœciu od zabezpieczeñ g³ównych w
z³¹czu, w kierunku instalacji odbiorców.

Rozdzia³ 3
Obrót energi¹ elektryczn¹
§ 12
Przedsiêbiorstwo energetyczne prowadzi obrót energi¹ elektryczn¹ na warunkach
okreœlonych w koncesji, umowach sprzeda¿y energii elektrycznej, z uwzglêdnieniem
instrukcji, o której mowa w § 29.
§ 13
Umowa sprzeda¿y energii elektrycznej zawierana przez przedsiêbiorstwo energetyczne
zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii elektrycznej z odbiorc¹, który nie naby³
prawa do korzystania z us³ug przesy³owych lub prawo to naby³, ale z niego nie korzysta,
powinna okreœlaæ w szczególnoœci:
1) strony umowy,
2) przedmiot umowy,
3) miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz miejsca pomiaru,
4) moc umown¹ oraz warunki jej zmiany,
5) charakterystykê energetyczn¹ odbioru, rozumian¹ jako zbiór danych okreœlaj¹cych
zmiany poboru energii elektrycznej w ci¹gu doby i roku,
6) standardy jakoœciowe obs³ugi odbiorców,
7) grupê taryfow¹, wed³ug której bêd¹ dokonywane rozliczenia z tytu³u sprzeda¿y energii
elektrycznej i œwiadczonych us³ug przesy³owych, oraz warunki zmiany grupy taryfowej, a
tak¿e warunki wprowadzania zmian cen i stawek op³at, sposoby prowadzenia rozliczeñ i
obliczania nale¿noœci oraz terminy regulowania nale¿noœci,
8) obowi¹zki i prawa stron w zakresie:
a) dokonywania pomiaru i kontroli poboru energii elektrycznej,
b) przekazywania danych i informacji niezbêdnych do prowadzenia ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci, o których mowa w § 19,
9) warunki eksploatacyjno - ruchowe inne ni¿ okreœlone w instrukcji, o której mowa w § 29,
10) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególnoœci
standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców,
11) termin wa¿noœci umowy oraz postanowienia dotycz¹ce zmiany warunków umowy i jej
wypowiedzenia.
§ 14
1. Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê obrotem energi¹ elektryczn¹ jest
obowi¹zane do:
1) zawarcia umowy przesy³owej z przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê przesy³aniem i
dystrybucj¹ energii elektrycznej, które bêdzie realizowa³o dostawy tej energii na
podstawie zawartych przez przedsiêbiorstwo obrotu umów sprzeda¿y,
2) zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w celu zapewnienia ci¹g³oœci, niezawodnoœci i
jakoœci dostaw tej energii oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a, do
której stosuje siê obowi¹zek zakupu, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 3 ustawy.

2. Zakup, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest realizowany na rynku bilansuj¹cym w iloœci
wynikaj¹cej z iloczynu ³¹cznej iloœci energii elektrycznej objêtej tym zakupem w sieci
danego operatora i ilorazu iloœci energii elektrycznej okreœlonej w zg³aszanych do
operatora umowach sprzeda¿y przez dane przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê obrotem do
³¹cznej iloœci energii elektrycznej okreœlonej w zg³aszanych do operatora umowach
sprzeda¿y, o których mowa w § 18 ust. 1.
§ 15
Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej jest obowi¹zane do:
1) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i na warunkach
okreœlonych w umowie sprzeda¿y energii elektrycznej lub w umowie przesy³owej,
2) instalowania na w³asny koszt uk³adów pomiarowo - rozliczeniowych, w przypadku
podmiotów zaliczonych do grup przy³¹czeniowych IV - VI, zasilanych z sieci o napiêciu
nie wy¿szym ni¿ 1 kV,
3) informowania odbiorców o terminach planowanych przerw i ograniczeñ w dostarczaniu
energii elektrycznej z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym przygotowanie siê odbiorcy do
przerw lub ograniczeñ,
4) niezw³ocznego likwidowania przerw i zak³óceñ w dostarczaniu energii elektrycznej,
5) umo¿liwiania odbiorcy dostêpu do uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego, wgl¹du do
materia³ów stanowi¹cych podstawê do rozliczeñ za dostarczon¹ energiê elektryczn¹
oraz kontroli prawid³owoœci wskazañ tych uk³adów.
§ 16
Odbiorca energii elektrycznej jest obowi¹zany do:
1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i warunkami
umowy,
2) utrzymywania nale¿¹cej do niego sieci, wewnêtrznej instalacji zasilaj¹cej i odbiorczej w
stanie technicznym zgodnym z wymaganiami okreœlonymi w odrêbnych przepisach,
3) terminowego regulowania nale¿noœci za energiê elektryczn¹ oraz innych nale¿noœci
zwi¹zanych z dostarczaniem tej energii,
4) utrzymywania u¿ytkowanej nieruchomoœci w sposób nie powoduj¹cy utrudnieñ w
prawid³owym funkcjonowaniu sieci, a w szczególnoœci do zachowania wymaganych
odleg³oœci od istniej¹cych urz¹dzeñ, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i
sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w odrêbnych przepisach,
5) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom
posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
6) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przedsiêbiorstwa energetycznego
dostêpu, wraz z niezbêdnym sprzêtem, do nale¿¹cych do niego elementów sieci i
urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na terenie lub w obiekcie odbiorcy w celu przeprowadzania
prac eksploatacyjnych lub usuniêcia awarii w sieci lub do uk³adu pomiaroworozliczeniowego,
7) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególnoœci plomb zabezpieczeñ
g³ównych i w uk³adzie pomiarowo - rozliczeniowym,
8) niezw³ocznego poinformowania przedsiêbiorstwa energetycznego o zauwa¿onych
wadach lub usterkach w uk³adzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznoœciach
maj¹cych wp³yw na mo¿liwoœæ niew³aœciwego rozliczenia za energiê elektryczn¹ oraz o
powsta³ych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niew³aœciwych jej
parametrach,

9) dostosowania swoich urz¹dzeñ do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o
których zosta³ uprzednio powiadomiony.
§ 17
Przepis § 13 stosuje siê odpowiednio do umowy sprzeda¿y energii elektrycznej
zawieranej przez przedsiêbiorstwo energetyczne z odbiorc¹, który naby³ prawo do
korzystania z us³ug przesy³owych i korzysta z tego prawa.
§ 18
1. Podmioty, po zawarciu umowy sprzeda¿y energii, o której mowa w § 17, oraz umowy
przesy³owej, zg³aszaj¹ tê umowê sprzeda¿y do realizacji operatorowi w³aœciwemu ze
wzglêdu na miejsce dostarczania energii elektrycznej oraz przekazuj¹ dane i informacje
niezbêdne do planowania produkcji i prowadzenia ruchu sieciowego, o którym mowa w §
25.
2. W szczególnoœci je¿eli dane i informacje, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹:
1) roczne dostawy energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym - prognozowane dane
i informacje nale¿y przekazaæ nie póŸniej ni¿ do koñca trzeciego kwarta³u roku
poprzedzaj¹cego dany rok,
2) miesiêczne dostawy energii elektrycznej w danym miesi¹cu roku kalendarzowego prognozowane dane i informacje nale¿y przekazaæ nie póŸniej ni¿ na 7 dni roboczych
przed rozpoczêciem miesi¹ca,
3) wielkoœci dostaw energii elektrycznej na ka¿d¹ godzinê nastêpnej doby - dane i informacje
nale¿y przekazywaæ do:
00
a) operatorów systemów rozdzielczych - nie póŸniej ni¿ do godziny 9 dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ, w którym dostarczona bêdzie energia elektryczna,
b) operatora systemu przesy³owego - nie póŸniej ni¿ do godziny 1000 dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ, w którym dostarczona bêdzie energia elektryczna.
3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, operatorzy uwzglêdniaj¹ w planach
koordynacyjnych sporz¹dzanych na okres roku i miesi¹ca, w celu ustalania planów
postojów poszczególnych jednostek wytwórczych i wy³¹czeñ elementów sieci oraz
opracowania informacji handlowej dla uczestników rynku bilansuj¹cego.
4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zwane dalej „zg³oszeniami
realizacyjnymi”, zawieraj¹ w szczególnoœci:
1) zestawienie iloœci energii elektrycznej pobieranej lub oddawanej w miejscach jej
dostarczania,
2) ofertê bilansuj¹c¹ dla ka¿dego miejsca dostarczania jednostki wytwórczej i odbiorczej
przy³¹czonej do sieci przesy³owej.
5. Operator systemu rozdzielczego przekazuje operatorowi systemu przesy³owego
zg³oszenia realizacyjne:
1) w formie grafików obci¹¿eñ dla miejsc dostarczania energii elektrycznej w sieci
wielooczkowej zamkniêtej,
2) zbiorcze zestawienia grafików obci¹¿eñ dla pozosta³ych miejsc dostarczania energii
elektrycznej
00
- do godziny 10 dnia poprzedzaj¹cego dzieñ jej dostawy.
6. Szczegó³owy zakres danych i informacji, o których mowa w ust. 1, oraz szczegó³owy tryb
ich przekazywania okreœla instrukcja, o której mowa w § 29.

§ 19
1. Operator systemu przesy³owego, w celu realizacji zg³oszonych umów sprzeda¿y energii, o
których mowa w § 17, i zamkniêcia bilansu energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym, dla ka¿dego podstawowego okresu równego jednej godzinie:
1) sporz¹dza plan produkcji i przep³ywów energii elektrycznej w dniu poprzedzaj¹cym jej
dostawy, na podstawie:
a) prognozowanego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w krajowym systemie
elektroenergetycznym,
b) zg³oszeñ realizacyjnych, o których mowa w § 18 ust. 5,
c) ofert bilansuj¹cych,
d) zawartych umów w zakresie zakupu rezerw mocy, us³ug systemowych oraz energii
elektrycznej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2,
e) przep³ywów energii elektrycznej miêdzy krajowym systemem elektroenergetycznym i
systemami zagranicznymi, ustalonych wed³ug procedur obowi¹zuj¹cych w wymianie
miêdzynarodowej,
2) w dniu dostawy energii elektrycznej, realizuj¹c plan, o którym mowa w pkt 1, zamyka
bilans produkcji energii elektrycznej z rzeczywistym poborem tej energii poprzez:
a) zwiêkszenie zaplanowanej produkcji, na podstawie czêœci przyrostowej ofert
bilansuj¹cych,
b) obni¿enie zaplanowanej produkcji, na podstawie czêœci redukcyjnej ofert
bilansuj¹cych.
2. Przyjêcie do planu, o którym mowa w ust. 1, czêœci przyrostowej ofert bilansuj¹cych
realizuje siê od przyjêcia ofert o cenach najni¿szych, a czêœci redukcyjnej - od przyjêcia
ofert o cenach najwy¿szych.
3. Przepis ust. 2 stosuje siê odpowiednio do zwiêkszenia zaplanowanej produkcji lub jej
zmniejszenia w dniu dostawy energii elektrycznej.
§ 20
1. Zamkniêcie bilansu energii elektrycznej, o którym mowa w § 19 ust. 1, odbywa siê przy
za³o¿eniu, ¿e przychód ze sprzeda¿y tej energii równy jest kosztowi jej zakupu, z
zastrze¿eniem ust. 2.
2. Sprzeda¿ energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przez operatora systemu
przesy³owego odbywa siê po tych samych cenach dla ka¿dego odbiorcy.
§ 21
1. Operator systemu przesy³owego udostêpnia podmiotom, o których mowa w § 18 ust. 1,
prognozowane dane, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, dotycz¹ce stanu i
wymagañ krajowego systemu elektroenergetycznego na ka¿dy podstawowy okres
równy jednej godzinie.
2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹ w szczególnoœci:
1) przewidywane krajowe zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹,
2) prognozowan¹, zagregowan¹ dla obszaru kraju, moc dyspozycyjn¹ jednostek
wytwórczych,
3) przewidywan¹ wymianê miêdzynarodow¹,

4) planowane remonty i odstawienia jednostek wytwórczych i sieci przesy³owych,
5) przewidywane ograniczenia sieciowe rozumiane jako wielkoœci maksymalnych i
minimalnych przep³ywów energii elektrycznej w wybranych wêz³ach,
6) przewidywan¹ produkcjê energii elektrycznej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.
3. Operator systemu przesy³owego udostêpnia rzeczywiste dane, o których mowa w ust. 1,
dotycz¹ce w szczególnoœci:
1) produkcji i zu¿ycia energii elektrycznej w kraju,
2) ceny energii elektrycznej rozliczanej na rynku bilansuj¹cym,
3) iloœci energii elektrycznej rozliczanej na rynku bilansuj¹cym,
4) zagregowanej dyspozycyjnoœci jednostek wytwórczych,
5) produkcji energii, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 2,
6) wymiany miêdzynarodowej,
7) remontów i odstawieñ jednostek wytwórczych i sieci,
8) awarii jednostek wytwórczych i sieci za okres minionych 7 dni, w podziale na podstawowe
okresy równe jednej godzinie.
4. Operatorzy systemów rozdzielczych udostêpniaj¹ dane i informacje, o których mowa w
ust. 1 - 3, w zakresie dotycz¹cym ich udzia³u w realizacji zg³oszonych umów sprzeda¿y
energii, o których mowa w § 17.
5. Operatorzy s¹ obowi¹zani do odpowiedniej ochrony przekazywanych do nich danych
handlowych i informacji dotycz¹cych podmiotów, z którymi zawarte s¹ umowy.

Rozdzia³ 4
Œwiadczenie us³ug przesy³owych
§ 22
1. Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej œwiadczy us³ugi przesy³owe na warunkach okreœlonych w koncesji, umowie
przesy³owej oraz instrukcji, o której mowa w § 29.
2. Us³ugi przesy³owe, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹:
1) przesy³anie i dystrybucjê energii elektrycznej,
2) utrzymywanie ci¹g³oœci i niezawodnoœci dostaw energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym,
3) prowadzenie rozliczeñ dla podmiotów zg³aszaj¹cych zawarte umowy sprzeda¿y, o
których mowa w § 17, do realizacji operatorowi systemu przesy³owego lub operatorom
systemów rozdzielczych.
§ 23
1. Umowa przesy³owa, o której mowa w § 22 ust. 1, powinna okreœlaæ w szczególnoœci:
1) strony umowy,
2) miejsce dostarczenia energii elektrycznej,
3) moc umown¹,
4) termin rozpoczêcia œwiadczenia us³ug przesy³owych,
5) grupê taryfow¹, wed³ug której bêd¹ dokonywane rozliczenia z tytu³u œwiadczonych us³ug
przesy³owych, oraz warunki zmiany grupy taryfowej, a tak¿e warunki wprowadzania
zmian cen i stawek op³at, sposoby prowadzenia rozliczeñ i obliczania nale¿noœci oraz
terminy regulowania nale¿noœci,
6) szczegó³owe dane charakteryzuj¹ce zakres i tryb realizacji us³ug przesy³owych,
7) sposób przeprowadzania pomiarów dostarczanej energii elektrycznej,
8) standardy jakoœciowe energii elektrycznej inne ni¿ okreœlone w odrêbnych przepisach,
9) warunki zg³aszania umowy sprzeda¿y, o której mowa w § 17, do realizacji oraz rozliczania
odchyleñ miêdzy iloœciami energii zg³oszonymi a pomierzonymi, zapewniaj¹ce
rezerwow¹ sprzeda¿ energii dla odbiorcy lub kupowania od odbiorcy, wystêpuj¹cych u
niego, nadwy¿ek energii elektrycznej,
10) warunki eksploatacyjno-ruchowe inne ni¿ okreœlone w instrukcji, o której mowa w § 29,
11) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególnoœci
standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców, o których mowa w § 32,
2) termin wa¿noœci umowy oraz postanowienia dotycz¹ce zmiany warunków umowy i jej
wypowiedzenia.
2. Umowa przesy³owa zawierana z przedsiêbiorstwem energetycznym zajmuj¹cym siê:
1) wytwarzaniem energii elektrycznej okreœla dodatkowo obowi¹zki stron wynikaj¹ce z
realizacji us³ugi, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 2,
2) obrotem energi¹ elektryczn¹ okreœla dodatkowo podmiot upowa¿niony do dokonywania
zg³oszeñ grafików poboru i wprowadzenia energii przez jednostki wytwórcze i odbiorcze.

§ 24
Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ energii
elektrycznej nie mo¿e odmówiæ zawarcia umowy przesy³owej, o której mowa w § 22 ust. 1,
je¿eli s¹ spe³nione ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) odbiorca naby³ prawo do korzystania z us³ug przesy³owych, na podstawie odrêbnych
przepisów,
2) istniej¹ uk³ady pomiarowo-rozliczeniowe niezbêdne do realizacji tej umowy,
3) istniej¹ mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug przesy³owych bez pogorszenia innym odbiorcom
warunków dostaw energii elektrycznej, o których mowa w art. 4 ustawy, lub
postanowienia umowy zawartej miêdzy podmiotem wystêpuj¹cym o œwiadczenie us³ug
przesy³owych a przedsiêbiorstwem energetycznym zajmuj¹cym siê przesy³aniem i
dystrybucj¹ energii elektrycznej zapewniaj¹ takie mo¿liwoœci,
4) zosta³y uzgodnione warunki zmian umów sprzeda¿y energii elektrycznej zawartych przed
dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia.

Rozdzia³ 5
Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci
§ 25
Ruch i eksploatacjê sieci:
1) przesy³owej - prowadzi operator systemu przesy³owego,
2) rozdzielczej - prowadzi operator systemu rozdzielczego.
§ 26
Operator systemu przesy³owego jest obowi¹zany do:
1) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej oraz koordynacji ruchu sieci
rozdzielczych 110 kV, w sposób zapewniaj¹cy bezpieczn¹ pracê krajowego systemu
elektroenergetycznego oraz równe traktowanie stron,
2) dotrzymywania parametrów i warunków umo¿liwiaj¹cych dostarczanie energii
elektrycznej o jakoœci wymaganej w odrêbnych przepisach,
3) zapewnienia sprawnego funkcjonowania po³¹czeñ krajowego systemu
elektroenergetycznego z zagranicznymi systemami elektroenergetycznymi,
4) prognozowania krajowego zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹,
5) sporz¹dzania i udostêpniania koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej i
utrzymywania mocy dyspozycyjnej, w tym planów sporz¹dzanych na okres roku, w
terminie do dnia 30 listopada roku poprzedniego,
6) sporz¹dzania i udostêpniania dobowych planów pracy jednostek wytwórczych
przy³¹czonych do sieci przesy³owej oraz innych jednostek wytwórczych, na podstawie
zawartych umów,
7) dysponowania moc¹ jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt 6, oraz sterowania
przep³ywami energii elektrycznej w sieci przesy³owej, w celu realizacji umów sprzeda¿y
energii elektrycznej i œwiadczenia us³ug przesy³owych, z uwzglêdnieniem wymiany z
innymi po³¹czonymi sieciami,
8) sterowania przep³ywami energii elektrycznej w sieci przesy³owej, z uwzglêdnieniem
wymiany z innymi po³¹czonymi sieciami,
9) zapewniania odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy oraz us³ug systemowych, w
celu dotrzymania standardowych parametrów energii elektrycznej, a w szczególnoœci
czêstotliwoœci okreœlonej w § 32 ust. 1 pkt 1,
10) wprowadzania, na podstawie odrêbnych przepisów, ograniczeñ w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej,
11) likwidowania awarii lub zagro¿eñ dla bezpiecznej pracy sieci przesy³owej, a tak¿e
koordynacji likwidacji awarii systemowej, rozumianej jako zdarzenie ruchowe, w wyniku
którego nastêpuje wy³¹czenie z ruchu synchronicznego czêœci krajowego systemu
elektroenergetycznego, która produkuje lub pobiera z sieci energiê elektryczn¹ w iloœci
co najmniej 5% ca³kowitej bie¿¹cej produkcji,
12) zbierania, przekazywania lub udostêpniania zagregowanych danych i informacji
niezbêdnych dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeñstwa energetycznego
kraju,
13) zrównowa¿enia, w ka¿dym podstawowym okresie równym 1 godzinie, poda¿y i
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w krajowym systemie elektroenergetycznym
przy okreœlonych wartoœciach salda wymiany z zagranic¹,
14) okreœlenia, rejestrowania i publikowania parametrów dotycz¹cych pracy krajowego
systemu elektroenergetycznego, wynikaj¹cych z wymagañ jego prawid³owej pracy i
maj¹cych istotne znaczenie dla prowadzenia obrotu energi¹ elektryczn¹.

§ 27
1. Operator systemu rozdzielczego jest obowi¹zany do:
1) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej w sposób zapewniaj¹cy bezpieczn¹
pracê krajowego systemu elektroenergetycznego oraz równe traktowanie stron,
2) dotrzymywania parametrów i warunków umo¿liwiaj¹cych dostarczanie energii
elektrycznej o jakoœci wymaganej w odrêbnych przepisach,
3) zapewnienia funkcjonowania po³¹czeñ z innymi systemami elektroenergetycznymi, w
zakresie wynikaj¹cym z umowy zawartej z operatorem systemu przesy³owego,
4) prognozowania zapotrzebowania na moc i energiê elektryczn¹ dla obszaru, na którym
dzia³a,
5) sporz¹dzania i udostêpniania koordynacyjnych planów produkcji energii elektrycznej,
utrzymywania mocy dyspozycyjnej, w tym planu sporz¹dzanego na okres roku, oraz
przekazywania tych planów operatorowi systemu przesy³owego, w terminie do dnia 15
listopada roku poprzedniego,
6) sporz¹dzania i udostêpniania dobowych planów pracy jednostek wytwórczych
przy³¹czonych do sieci rozdzielczej,
7) dysponowania moc¹ jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt 6, oraz sterowania
przep³ywami energii elektrycznej w sieci rozdzielczej, w celu realizacji umów sprzeda¿y
energii elektrycznej i œwiadczenia us³ug przesy³owych,
8) sterowania przep³ywami energii elektrycznej w sieci rozdzielczej, z uwzglêdnieniem
wymiany z innymi po³¹czonymi sieciami,
9) zapewniania odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy oraz us³ug systemowych, w
celu dotrzymania standardowych parametrów energii elektrycznej, w zakresie
wynikaj¹cym z umowy zawartej z operatorem systemu przesy³owego,
10) wprowadzania, na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach, ograniczeñ w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
11) likwidowania awarii lub zagro¿eñ dla bezpiecznej pracy sieci rozdzielczej,
12) zbierania i udostêpniania zagregowanych danych oraz informacji niezbêdnych dla
prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczeñstwa energetycznego kraju,
13) okreœlenia, rejestrowania i udostêpniania parametrów dotycz¹cych pracy systemów
rozdzielczych, wynikaj¹cych z wymagañ jego prawid³owej pracy i maj¹cych istotne
znaczenie dla prowadzenia handlu energi¹ elektryczn¹,
14) przekazywania planów rozwoju sieci operatorowi systemu przesy³owego, w zakresie
sieci o napiêciu znamionowym 110 kV.
2. Dla zapewnienia niezawodnego sterowania ruchem sieci instrukcja, o której mowa w § 29,
opracowana przez operatora systemu rozdzielczego, powinna byæ zgodna z instrukcj¹
ruchu i eksploatacji sieci przesy³owej.
§ 28
1. Operator systemu przesy³owego i rozdzielczego, prowadz¹c ruch sieciowy oraz
eksploatuj¹c sieæ, s¹ obowi¹zani do:
1) utrzymania we w³aœciwym stanie technicznym sieci oraz jej po³¹czeñ z innymi sieciami,
2) opracowania oraz uzgodnienia planów wprowadzania ograniczeñ w dostarczaniu energii
elektrycznej, na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach,
3) zapewniania ci¹g³oœci, niezawodnoœci i efektywnoœci funkcjonowania sieci,
4) rozwoju sieci oraz po³¹czeñ z innymi sieciami w celu zapewnienia ci¹g³oœci i
niezawodnoœci dostarczania energii elektrycznej.
2. Operator systemu przesy³owego i rozdzielczego s¹ obowi¹zani do odpowiedniej ochrony
danych, uzyskanych od przy³¹czonych podmiotów dla realizacji obowi¹zku, o którym
mowa w ust. 1.

§ 29
1. Operator prowadzi ruch sieciowy i eksploatacjê sieci zgodnie z instrukcj¹ ruchu i
eksploatacji sieci, opracowan¹ i udostêpnian¹ przez w³aœciwego operatora, zwan¹ dalej
„instrukcj¹ ruchu i eksploatacji”.
2. Instrukcja ruchu i eksploatacji okreœla procedury i zasady wykonywania czynnoœci
zwi¹zanych z ruchem sieciowym i eksploatacj¹ sieci, a w szczególnoœci:
1) zasady i procedury przy³¹czania do sieci instalacji i innych sieci,
2) zakres i zasady przeprowadzania okresowych przegl¹dów i kontroli stanu technicznego
sieci oraz przy³¹czonych do niej urz¹dzeñ, instalacji i innych sieci,
3) zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ ci¹g³oœci dostarczania energii
elektrycznej lub wyst¹pienia awarii w systemie,
4) procedury wprowadzania przerw i ograniczeñ w dostarczaniu energii elektrycznej,
5) sposób prowadzenia ruchu sieci, w tym:
a) programowania pracy sieci,
b) prowadzenia dokumentacji ruchu sieciowego,
c) zakres wspó³pracy ruchowej i eksploatacyjnej z przy³¹czonymi do sieci instalacjami,
urz¹dzeniami i innymi sieciami.
3. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci opracowana dla sieci przesy³owej okreœla zasady
bilansowania energii elektrycznej, o której mowa w § 19.
§ 30
Podmioty zaliczane do grup przy³¹czeniowych I - III i VI, przy³¹czone bezpoœrednio do
sieci o napiêciu znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV, opracowuj¹ instrukcjê ruchu i eksploatacji
posiadanych urz¹dzeñ, instalacji i sieci, z uwzglêdnieniem warunków okreœlonych w
instrukcji opracowanej dla sieci, do której te podmioty s¹ przy³¹czone.
§ 31
Plany remontów i wy³¹czeñ z ruchu urz¹dzeñ, instalacji i sieci w zakresie, w jakim maj¹
wp³yw na ruch i eksploatacjê sieci, do której s¹ przy³¹czone, wymagaj¹ uzgodnienia z
operatorem prowadz¹cym ruch i eksploatacjê tej sieci.

Rozdzia³ 6
Standardy jakoœciowe obs³ugi odbiorców
§ 32
1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie sprzeda¿y standardów jakoœciowych energii
elektrycznej, obowi¹zuj¹ je nastêpuj¹ce standardy jakoœciowe:
1) czêstotliwoœæ 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz,
2) dopuszczalne odchylenie napiêcia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od 10% do +5% w sieciach o napiêciu znamionowym ni¿szym ni¿ 110 kV i w sieci o napiêciu
400 kV oraz ±10% w sieciach o napiêciu znamionowym 110 i 220 kV,
3) wspó³czynniki odkszta³cenia napiêcia oraz zawartoœæ poszczególnych harmonicznych
odniesionych do harmonicznej podstawowej nie mog¹ przekraczaæ odpowiednio:
a) 1,5% i 1,0% - dla miejsc przy³¹czenia le¿¹cych w sieci o napiêciu znamionowym
wy¿szym ni¿ 110 kV,
b) 2,5% i 1,5% - dla miejsc przy³¹czenia le¿¹cych w sieci o napiêciu znamionowym nie
wy¿szym ni¿ 110 kV i wy¿szym ni¿ 30 kV,
c) 5,0% i 3,0% - dla miejsc przy³¹czenia le¿¹cych w sieci o napiêciu znamionowym nie
wy¿szym ni¿ 30 kV i wy¿szym ni¿ 1 kV,
d) 8,0% i 5,0% - dla miejsc przy³¹czenia le¿¹cych w sieci o napiêciu znamionowym nie
wy¿szym ni¿ 1 kV,
4) warunkiem utrzymania napiêcia w granicach okreœlonych w pkt 1 - 3 jest pobieranie przez
odbiorcê mocy nie wiêkszej od mocy umownej, przy wspó³czynniku tg ö nie wiêkszym ni¿
0,4.
2. £¹czny czas trwania w ci¹gu roku wy³¹czeñ awaryjnych, liczony dla poszczególnych
wy³¹czeñ od zg³oszenia przez odbiorcê braku zasilania do jego przywrócenia, dla grup
przy³¹czeniowych IV i V nie mo¿e przekroczyæ:
1) 72 godzin - w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,
2) 60 godzin - w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
3) 48 godzin - w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
3. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dla grup
przy³¹czeniowych IV i V nie mo¿e przekroczyæ:
1) 48 godzin - w okresie do dnia 31 grudnia 2002 r.,
2) 36 godzin - w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,
3) 24 godzin - w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.
4. Dla grup przy³¹czeniowych I-III i VI dopuszczalny ³¹czny czas trwania w ci¹gu roku
wy³¹czeñ awaryjnych oraz czas trwania jednorazowych przerw, o których mowa w ust. 2 i
3, okreœla umowa sprzeda¿y lub umowa przesy³owa.
§ 33
Przedsiêbiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców
jest obowi¹zane do:
1) przyjmowania przez ca³¹ dobê zg³oszeñ i reklamacji od odbiorców,
2) bezzw³ocznego usuwania zak³óceñ w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych
nieprawid³ow¹ prac¹ sieci,
3) udzielania odbiorcom, na ich ¿¹danie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,

4) powiadamiania odbiorców, z co najmniej piêciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i
czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie:
a) og³oszeñ prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób
zwyczajowo przyjêty na danym terenie - odbiorców zasilanych z sieci o napiêciu
znamionowym nie wy¿szym ni¿ 1 kV,
b) indywidualnych zawiadomieñ pisemnych, telefonicznych lub za pomoc¹ innego
œrodka telekomunikacji - odbiorców zasilanych z sieci o napiêciu znamionowym
wy¿szym ni¿ 1 kV,
5) informowania na piœmie, co najmniej:
a) z tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napiêciu
znamionowym wy¿szym ni¿ 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawieñ w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach maj¹cych wp³yw na wspó³pracê ruchow¹ z
sieci¹,
b) z rocznym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napiêciu znamionowym nie
wy¿szym ni¿ 1 kV, o koniecznoœci dostosowania instalacji do zmienionych warunków
zasilania,
c) z 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napiêciu znamionowym
wy¿szym ni¿ 1 kV, o koniecznoœci dostosowania instalacji do zmienionego napiêcia
znamionowego, podwy¿szonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków
funkcjonowania sieci,
6) odp³atnego podjêcia stosownych czynnoœci w sieci, w celu umo¿liwienia bezpiecznego
wykonania przez odbiorcê lub inny podmiot prac w obszarze oddzia³ywania tej sieci,
7) nieodp³atnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeñ oraz aktualnych taryf,
8) rozpatrywania wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeñ i udzielenia
odpowiedzi, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku lub zg³oszenia
reklamacji,
9) udzielania upustów, w wysokoœci okreœlonej w taryfach, za niedotrzymanie parametrów,
o których mowa w § 32.
§ 34
1. Przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e zainstalowaæ przedp³atowy uk³ad pomiaroworozliczeniowy, je¿eli odbiorca:
1) co najmniej dwukrotnie w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy nie uregulowa³ w terminie
nale¿noœci zwi¹zanych z dostarczaniem energii elektrycznej,
2) nie ma tytu³u prawnego do obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia
elektryczna,
3) u¿ytkuje obiekt lub lokal dorywczo, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy cykliczne sprawdzanie
stanu uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Koszty zakupu i zainstalowania uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w
ust. 1, ponosi odbiorca.
3. W razie nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie przedp³atowego uk³adu
pomiarowo - rozliczeniowego i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2,
przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e wstrzymaæ dostarczanie energii elektrycznej lub
rozwi¹zaæ umowê sprzeda¿y tej energii.

§ 35
Po zakoñczeniu okresu dostarczania energii elektrycznej, a tak¿e w przypadku wymiany
uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie jej dostarczania, przedsiêbiorstwo
energetyczne jest obowi¹zane wydaæ odbiorcy dokument zawieraj¹cy dane identyfikuj¹ce
uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazañ licznika w chwili demonta¿u.
§ 36
1. Na ¿¹danie odbiorcy przedsiêbiorstwo energetyczne jest obowi¹zane dokonaæ
sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, nie póŸniej
ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia zg³oszenia.
2. Odbiorca ma prawo ¿¹daæ laboratoryjnego sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza siê w ci¹gu 14 dni od
dnia zg³oszenia ¿¹dania.
3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania uk³adu pomiaroworozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania
laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawid³owoœci w dzia³aniu elementów uk³adu
pomiarowo-rozliczeniowego.
4. W ci¹gu 30 dni od dnia otrzymania protoko³u badania laboratoryjnego odbiorca mo¿e
zleciæ wykonanie ekspertyzy badanego uprzednio uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, a
przedsiêbiorstwo energetyczne jest obowi¹zane umo¿liwiæ przeprowadzenie takiej
ekspertyzy.
5. Koszty ekspertyzy, o której mowa w ust. 4, pokrywa odbiorca.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci w dzia³aniu uk³adu pomiaroworozliczeniowego, przedsiêbiorstwo energetyczne jest obowi¹zane do zwrotu kosztów, o
których mowa w ust. 3 i 5, a tak¿e dokonania korekty nale¿noœci za dostarczon¹ energiê
elektryczn¹.

Rozdzia³ 7
Przepisy przejœciowe i koñcowe
§ 37
Warunki przy³¹czania okreœlone przed dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia zachowuj¹
wa¿noœæ przez okres w nich oznaczony, o ile nie s¹ sprzeczne z przepisami niniejszego
rozporz¹dzenia.
§ 38
Traci moc rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paŸdziernika 1998 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu energi¹ elektryczn¹, œwiadczenia us³ug
przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakoœciowych obs³ugi
odbiorców (Dz. U. Nr 135, poz. 881).
§ 39
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem § 18
ust. 4 pkt 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2001 r.
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