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905

USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zasadach pokrywania kosztów powsta∏ych u wytwórców w zwiàzku z przedterminowym rozwiàzaniem
umów d∏ugoterminowych sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady pokrywania kosz-
tów powsta∏ych u wytwórców w zwiàzku z przedter-
minowym rozwiàzaniem umów d∏ugoterminowych
sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej, wymienionych
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, zwanych dalej „umowa-
mi d∏ugoterminowymi”, w tym zasady:

1) przedterminowego rozwiàzywania umów d∏ugo-
terminowych;

2) finansowania kosztów powsta∏ych w zwiàzku
z przedterminowym rozwiàzaniem umów d∏ugo-
terminowych;

3) wyp∏acania Êrodków na pokrycie kosztów, o któ-
rych mowa w pkt 2;

4) obliczania, korygowania i rozliczania kosztów,
o których mowa w pkt 2;

5) funkcjonowania „Zarzàdcy Rozliczeƒ Spó∏ka Ak-
cyjna”, zwanego dalej „Zarzàdcà Rozliczeƒ S.A.”.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 10 kwietnia

1997 r. — Prawo energetyczne.



Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) grupa kapita∏owa — grup´ kapita∏owà w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.2));

2) jednostka wytwórcza — wyodr´bniony zespó∏
urzàdzeƒ s∏u˝àcy do wytwarzania energii elektrycz-
nej, opisany przez dane techniczne i handlowe;

3) oddanie jednostki wytwórczej do u˝ytku — przy∏à-
czenie jednostki wytwórczej do sieci elektroener-
getycznej oraz dokonanie prób koƒcowych i osta-
tecznego odbioru, potwierdzonych w protoko∏ach
przeprowadzenia tych prób i odbioru;

4) sieç elektroenergetyczna — sieç w rozumieniu
art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z póên. zm.3));

5) sieç przesy∏owa elektroenergetyczna — sieç prze-
sy∏owà w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne;

6) okres korygowania — okres ustalony dla danego
wytwórcy, od dnia rozwiàzania umowy d∏ugoter-
minowej na podstawie umowy, o której mowa
w art. 3 ust. 1, do dnia, w którym wygasa∏aby
umowa d∏ugoterminowa, której wytwórca ten jest
stronà, a je˝eli wytwórca jest stronà wi´cej ni˝ jed-
nej umowy d∏ugoterminowej lub, je˝eli wytwórca
wchodzi w sk∏ad grupy kapita∏owej — do dnia,
w którym wygasa∏aby umowa d∏ugoterminowa
o najd∏u˝szym okresie obowiàzywania, której stro-
nà jest dany wytwórca lub inny wytwórca wcho-
dzàcy w sk∏ad tej samej grupy kapita∏owej, lecz
w ˝adnym przypadku nie d∏u˝szy ni˝ do dnia
31 grudnia 2025 r.;

7) wytwórca — przedsi´biorstwo energetyczne wy-
konujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej b´dàce stronà umo-
wy d∏ugoterminowej, z wy∏àczeniem Polskich Sie-
ci Elektroenergetycznych Spó∏ka Akcyjna z siedzi-
bà w Warszawie;

8) operator — podmiot pe∏niàcy funkcj´ operatora
systemu przesy∏owego elektroenergetycznego
w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne;

9) op∏ata przejÊciowa — wynagrodzenie za us∏ug´
udost´pniania krajowego systemu elektroenerge-
tycznego, nale˝ne operatorowi, przeznaczane na

pokrycie kosztów osieroconych, kosztów, o któ-
rych mowa w art. 44, oraz kosztów dzia∏alnoÊci 
Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.;

10) p∏atnik op∏aty przejÊciowej — podmiot pe∏niàcy
funkcj´ operatora systemu dystrybucyjnego elek-
troenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 25 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne;

11) odbiorca koƒcowy — podmiot, o którym mowa
w art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne;

12) koszty osierocone — wydatki wytwórcy niepokry-
te przychodami uzyskanymi ze sprzeda˝y wytwo-
rzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i us∏ug
systemowych na rynku konkurencyjnym po
przedterminowym rozwiàzaniu umowy d∏ugoter-
minowej, wynikajàce z nak∏adów poniesionych
przez tego wytwórc´ do dnia 1 maja 2004 r. na
majàtek zwiàzany z wytwarzaniem energii elek-
trycznej.

Rozdzia∏ 2

Zasady przedterminowego rozwiàzywania umów
d∏ugoterminowych

Art. 3. 1. Strony umowy d∏ugoterminowej, w ter-
minie 150 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, mogà
zawrzeç umow´ o przedterminowym rozwiàzaniu
umowy d∏ugoterminowej, zwanà dalej „umowà roz-
wiàzujàcà”.

2. Umowa rozwiàzujàca zawiera:

1) oznaczenia stron umowy, ich siedziby i adresu;

2) oznaczenie umowy d∏ugoterminowej, która ulega
rozwiàzaniu, w tym daty jej zawarcia, stron tej
umowy oraz okresu jej obowiàzywania;

3) postanowienia dotyczàce rozliczeƒ finansowych
mi´dzy stronami umowy za dostawy mocy i ener-
gii elektrycznej w okresie do dnia rozwiàzania
umowy d∏ugoterminowej na warunkach okreÊlo-
nych w umowie d∏ugoterminowej;

4) zgod´ wytwórcy na otrzymanie Êrodków na pokry-
cie kosztów osieroconych lub kosztów, o których
mowa w art. 44, zgodnie z przepisami ustawy albo
rezygnacj´ z otrzymania tych Êrodków;

5) zobowiàzanie do dokonywania zmian umowy tyl-
ko w takim zakresie, w jakim nie b´dà one naru-
szaç przepisów ustawy;

6) oznaczenie sàdu w∏aÊciwego do rozstrzygania
sporów wynikajàcych z umowy;

7) podpisy stron umowy;

8) dat´ zawarcia umowy.

3. Umowa rozwiàzujàca powinna byç zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

3) 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.



4. Wytwórca do∏àcza do umowy rozwiàzujàcej
oÊwiadczenia o:

1) uzyskaniu zgód na zawarcie umowy rozwiàzujàcej,
w szczególnoÊci:

a) wierzycieli, których wierzytelnoÊci sà zabezpie-
czone prawami wytwórcy wynikajàcymi z umo-
wy d∏ugoterminowej, która ulega rozwiàzaniu,
zawierajàcych oÊwiadczenie o nieskorzystaniu
z prawa postawienia tych wierzytelnoÊci w stan
natychmiastowej wymagalnoÊci w zwiàzku
z zawarciem przez wytwórc´ umowy rozwiàzu-
jàcej,

b) wierzycieli, których wierzytelnoÊci sà zabezpie-
czone prawami wytwórcy wynikajàcymi z umo-
wy d∏ugoterminowej zawartej przez Elektrow-
ni´ Turów S.A., Elektrowni´ Opole S.A. lub
Elektrowni´ Kozienice S.A., zawierajàcych bez-
warunkowe i nieodwo∏alne oÊwiadczenie, ˝e
zawarcie umowy rozwiàzujàcej nie b´dzie sta-
nowiç podstawy do wezwania do wykonania
umowy por´czenia lub gwarancji w stosunku
do tych por´czycieli i gwarantów, którzy przed-
stawià wierzycielom oÊwiadczenia, ˝e zawarcie
umowy rozwiàzujàcej nie spowoduje utraty
przez w∏aÊcicieli roszczeƒ posiadanych przez
wierzycieli zabezpieczeƒ w postaci por´czenia
lub gwarancji, zabezpieczajàcych sp∏at´ tych
wierzytelnoÊci,

c) podmiotów udzielajàcych por´czeƒ lub gwa-
rancji sp∏aty wierzytelnoÊci, o których mowa
w lit. b;

2) oddaniu jednostki wytwórczej do u˝ytku przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

5. W przypadku gdy wytwórca nie odda∏ jednostki
wytwórczej do u˝ytku przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, a budow´ tej jednostki rozpoczà∏ przed dniem
1 maja 2004 r., umowa rozwiàzujàca zawiera dodatko-
wo okreÊlenie:

1) wysokoÊci nak∏adów zaplanowanych do poniesie-
nia w latach 2005—2007;

2) warunków technicznych tej jednostki wytwórczej
obj´tej umowà d∏ugoterminowà.

6. Zawarcie umowy rozwiàzujàcej przez Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zwane dalej 
„PSE S.A.”, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgro-
madzenia PSE S.A.

7. Wyra˝enie przez wierzycieli zgód na zawarcie
umów rozwiàzujàcych z przyczyn okreÊlonych ustawà
nie b´dzie stanowiç podstawy do zg∏oszenia przez po-
r´czycieli lub gwarantów sp∏aty wierzytelnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zarzutu o utracie przez
wierzycieli praw z posiadanych gwarancji lub por´-
czeƒ.

8. Umowy zawarte po up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1, nie stanowià umów rozwiàzujàcych
i nie stanowià podstawy do otrzymania Êrodków na
pokrycie kosztów osieroconych lub kosztów, o których
mowa w art. 44.

Art. 4. 1. Wytwórca przekazuje egzemplarz umowy
rozwiàzujàcej Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki,
zwanemu dalej „Prezesem URE”, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

2. Prezes URE, w terminie 14 dni od up∏ywu termi-
nu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pisemnie informu-
je ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, operato-
ra i Zarzàdc´ Rozliczeƒ S.A. o zawartych umowach
rozwiàzujàcych; do informacji tej do∏àcza wykaz
umów d∏ugoterminowych, które zostanà rozwiàzane
na mocy umów rozwiàzujàcych.

Art. 5. 1. Przedterminowe rozwiàzanie umów d∏u-
goterminowych, na mocy umów rozwiàzujàcych, na-
st´puje w pierwszym dniu miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie 210 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, po
otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 4 ust. 2,
niezw∏ocznie og∏osi, w formie obwieszczenia, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” dzieƒ, w którym umowy d∏ugoterminowe ule-
gajà przedterminowemu rozwiàzaniu, oraz wykaz
umów d∏ugoterminowych, które ulegajà rozwiàzaniu.

Art. 6. 1. Wytwórca po dokonaniu czynnoÊci, o któ-
rej mowa w art. 4 ust. 1, otrzymuje Êrodki na pokrycie
kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa
w art. 44, na zasadach okreÊlonych w ustawie, chyba
˝e z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o rezygnacji z otrzymania tych
Êrodków.

2. ¸àczna suma Êrodków przekazanych wytwórcy
na pokrycie kosztów osieroconych, zdyskontowanych
na dzieƒ 1 stycznia 2007 r., nie mo˝e przekroczyç usta-
lonej dla tego wytwórcy maksymalnej wysokoÊci tych
kosztów, okreÊlonej w za∏àczniku nr 2 do ustawy, w ce-
nach sta∏ych na dzieƒ 1 stycznia 2007 r.

3. ¸àczna kwota Êrodków przekazanych wytwórcy
z tytu∏u kosztów, o których mowa w art. 44, zdyskon-
towanych na dzieƒ 1 stycznia 2007 r. nie mo˝e przekro-
czyç ustalonej dla tego wytwórcy maksymalnej wyso-
koÊci tych kosztów okreÊlonej w za∏àczniku nr 2 do
ustawy, w cenach sta∏ych na dzieƒ 1 stycznia 2007 r.

Art. 7. Wytwórcy b´dàcemu stronà umowy roz-
wiàzujàcej nie mo˝e byç udzielona pomoc publiczna
na ratowanie lub restrukturyzacj´, bez zgody w∏aÊci-
wych organów, w okresie korygowania i przez okres
10 lat nast´pujàcych po zakoƒczeniu tego okresu.

Rozdzia∏ 3

Zasady finansowania kosztów osieroconych

Art. 8. Od dnia rozwiàzania co najmniej jednej
umowy d∏ugoterminowej na mocy umowy rozwiàzu-
jàcej, o którym mowa w art. 5 ust. 1:

1) operator pobiera od p∏atnika op∏aty przejÊciowej
oraz od odbiorcy koƒcowego przy∏àczonego bez-
poÊrednio do sieci przesy∏owej elektroenergetycz-
nej op∏at´ przejÊciowà, obliczonà w sposób okreÊ-
lony w art. 9 ust. 2;
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2) p∏atnik op∏aty przejÊciowej pobiera od odbiorcy
koƒcowego oraz od przedsi´biorstwa, o którym
mowa w art. 9 ust. 4, op∏at´ za Êwiadczenie us∏ug
przesy∏ania lub dystrybucji, w sk∏ad której wchodzi
tak˝e op∏ata za Êwiadczenie na rzecz tego odbiorcy
oraz przedsi´biorstwa us∏ugi zwiàzanej z zakupem
od operatora us∏ugi udost´pniania krajowego sys-
temu elektroenergetycznego, zwanà dalej „op∏atà
koƒcowà”, z uwzgl´dnieniem stawek op∏aty przej-
Êciowej, o których mowa w art. 11 i 12.

Art. 9. 1. Operator uwzgl´dnia w taryfie za us∏ugi
przesy∏ania energii elektrycznej w rozumieniu przepi-
sów prawa energetycznego wysokoÊç stawek op∏aty
przejÊciowej, o których mowa w art. 11 i art. 12 ust. 2,
oraz warunki ich stosowania.

2. Op∏at´ przejÊciowà nale˝nà od:

1) p∏atnika op∏aty przejÊciowej oblicza si´ jako:

a) sum´ iloczynów stawki op∏aty przejÊciowej,
w odniesieniu do odbiorców koƒcowych, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, przy∏àczonych
do sieci danego p∏atnika op∏aty przejÊciowej
oraz liczby tych odbiorców,

b) sum´ iloczynów stawki op∏aty przejÊciowej
i mocy umownej ka˝dego odbiorcy koƒcowego,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, przy∏à-
czonego do sieci danego p∏atnika op∏aty przej-
Êciowej,

2) odbiorcy koƒcowego przy∏àczonego bezpoÊrednio
do sieci przesy∏owej elektroenergetycznej oblicza
si´ jako iloczyn stawki op∏aty przejÊciowej i mocy
umownej tego odbiorcy, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 lit. c, albo pkt 3

— na podstawie danych rzeczywistych dotyczàcych
liczby odbiorców i ich mocy umownej w danym okre-
sie rozliczeniowym.

3. P∏atnik op∏aty przejÊciowej ustala w taryfie za
us∏ugi przesy∏ania lub dystrybucji energii elektrycznej
w rozumieniu przepisów prawa energetycznego op∏a-
t´ koƒcowà równà wysokoÊci:

1) stawki op∏aty przejÊciowej obowiàzujàcej w da-
nym roku w odniesieniu do odbiorców koƒco-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, wyra-
˝onej w z∏otych na miesiàc — w przypadku odbior-
ców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1;

2) odpowiadajàcej iloczynowi stawki op∏aty przej-
Êciowej obowiàzujàcej w danym roku w odniesie-
niu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2 i 3, i mocy umownej tych odbiorców —
w przypadku odbiorców, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 i 3.

4. Przedsi´biorstwo energetyczne wykonujàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przesy∏ania lub
dystrybucji energii elektrycznej, nieb´dàce p∏atnikiem
op∏aty przejÊciowej, ustala w taryfie za us∏ugi przesy-
∏ania lub dystrybucji energii elektrycznej op∏at´ z tytu-
∏u Êwiadczenia us∏ugi dystrybucyjnej zwiàzanej z zaku-

pem us∏ugi udost´pniania krajowego systemu elek-
troenergetycznego wynikajàcà z kosztu ponoszonego
przez to przedsi´biorstwo w zwiàzku z uiszczanà na
rzecz p∏atnika op∏aty przejÊciowej op∏atà koƒcowà do
wysokoÊci ponoszonych kosztów.

Art. 10. 1. Stawki op∏aty przejÊciowej kalkuluje si´
odr´bnie w odniesieniu do odbiorców koƒcowych:

1) pobierajàcych energi´ elektrycznà w gospodar-
stwie domowym, zu˝ywajàcych rocznie:

a) poni˝ej 500 kWh energii elektrycznej,

b) od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej,

c) powy˝ej 1200 kWh energii elektrycznej;

2) niewymienionych w pkt 1, których instalacje sà
przy∏àczone do sieci elektroenergetycznej:

a) niskiego napi´cia,

b) Êredniego napi´cia,

c) wysokich i najwy˝szych napi´ç;

3) których instalacje sà przy∏àczone do sieci elektro-
energetycznej wysokich i najwy˝szych napi´ç i któ-
rzy w roku kalendarzowym poprzedzajàcym o rok
dany rok kalendarzowy, w którym sà stosowane
stawki op∏aty przejÊciowej, zu˝yli nie mniej ni˝
500 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem
nie mniej ni˝ 60 % mocy umownej, dla których
koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej ni˝
15 % wartoÊci ich produkcji.

2. Stawki op∏aty przejÊciowej w odniesieniu do od-
biorców koƒcowych, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 — wyra˝a si´ w z∏otych na miesiàc;

2) pkt 2 i 3 — wyra˝a si´ w z∏otych na miesiàc za kW
mocy umownej.

Art. 11. 1. W okresie od dnia powstania obowiàzku
uiszczania op∏aty przejÊciowej do dnia 31 grudnia
2008 r. stawki tej op∏aty netto wynoszà:

1) 0,45 z∏ na miesiàc — w odniesieniu do odbiorców,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) 1,90 z∏ na miesiàc — w odniesieniu do odbiorców,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b;

3) 6,00 z∏ na miesiàc — w odniesieniu do odbiorców,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c;

4) 1,65 z∏ na miesiàc na kW mocy umownej — w od-
niesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 lit. a;

5) 4,10 z∏ na miesiàc na kW mocy umownej — w od-
niesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 lit. b;

6) 7,65 z∏ na miesiàc na kW mocy umownej — w od-
niesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 2 lit. c;
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7) 2,10 z∏ na miesiàc na kW mocy umownej — w od-
niesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3.

2. WysokoÊç stawki, o której mowa w ust. 1, ulega
obni˝eniu proporcjonalnie do wspó∏czynnika, ozna-
czonego symbolem „SRn”, je˝eli w terminie, o którym
mowa w art. 5 ust. 1, nie zostanà rozwiàzane, na mo-
cy umów rozwiàzujàcych, wszystkie umowy d∏ugoter-
minowe, o których mowa w za∏àczniku nr 1 do ustawy.

3. Wspó∏czynnik oznaczony symbolem „SRn” obli-
cza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOmw — sum´ kosztów osieroconych okreÊlonych
w za∏àczniku nr 2 do ustawy obliczonà dla
wytwórców, którzy otrzymujà Êrodki na po-
krycie kosztów osieroconych na zasadach
okreÊlonych w ustawie,

KOm — sum´ kosztów osieroconych okreÊlonych
w za∏àczniku nr 2 do ustawy.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w dro-
dze rozporzàdzenia, obni˝y proporcjonalnie stawki,
o których mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´ iloÊç za-
wartych umów rozwiàzujàcych i wynikajàcà z nich
∏àcznà sum´ kwot zaliczek, o których mowa w art. 22
ust. 1, koniecznych do sfinansowania w pierwszym ro-
ku wyp∏acania tych zaliczek.

Art. 12. 1. Prezes URE kalkuluje stawk´ op∏aty
przejÊciowej netto, na dany rok kalendarzowy, po-
czàwszy od roku 2009, wed∏ug wzorów:

1) w odniesieniu do odbiorców, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

SRi — stawk´ op∏aty przejÊciowej netto na dany
rok kalendarzowy, wyra˝onà w z∏otych na
miesiàc,

SR0 — stawk´ op∏aty przejÊciowej netto, obowià-
zujàcà w pierwszym roku kalendarzowym
pobierania op∏aty przejÊciowej,

Gi — wysokoÊç kwoty planowanej do pobrania
w roku kalendarzowym, na który sà kalkulo-
wane stawki op∏aty przejÊciowej, obliczonà
wed∏ug wzoru, o którym mowa w art. 13,

G0 — wysokoÊç kwoty planowanej do pobrania
w pierwszym roku kalendarzowym pobie-
rania op∏aty przejÊciowej równà sumie
kosztów osieroconych, obliczonej dla tego
roku, na podstawie wielkoÊci okreÊlonych
w za∏àczniku nr 3 do ustawy, dla tych wy-
twórców, którzy otrzymujà Êrodki na po-
krycie kosztów osieroconych na zasadach
okreÊlonych w ustawie,

O0 — Êrednià liczb´ odbiorców koƒcowych
w 2007 r.,

Oi–2 — Êrednià liczb´ odbiorców koƒcowych w ro-
ku poprzedzajàcym o rok dany rok kalen-
darzowy, na który sà kalkulowane stawki
op∏aty przejÊciowej;

2) w odniesieniu do odbiorców, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

SRWi — stawk´ op∏aty przejÊciowej netto na da-
ny rok kalendarzowy, wyra˝onà w z∏o-
tych na miesiàc na kW mocy umownej,

SRW0 — stawk´ op∏aty przejÊciowej netto obo-
wiàzujàcà w pierwszym roku kalenda-
rzowym pobierania op∏aty przejÊciowej
dla odbiorcy koƒcowego, wyra˝onà
w z∏otych na miesiàc na kW mocy
umownej,

Gi — wysokoÊç kwoty planowanej do pobra-
nia w roku kalendarzowym, na który sà
kalkulowane stawki op∏aty przejÊcio-
wej, obliczonà wed∏ug wzoru, o którym
mowa w art. 13,

G0 — wysokoÊç kwoty planowanej do pobra-
nia w pierwszym roku kalendarzowym
pobierania op∏aty przejÊciowej równà
sumie kosztów osieroconych, obliczo-
nej dla tego roku na podstawie wielko-
Êci okreÊlonych w za∏àczniku nr 3 do
ustawy, dla tych wytwórców, którzy
otrzymujà Êrodki na pokrycie kosztów
osieroconych na zasadach okreÊlonych
w ustawie,

NR0 — sum´ mocy umownej w odniesieniu do
odbiorców koƒcowych w 2007 r.,

NR(i–2) — sum´ mocy umownej w odniesieniu do
odbiorców koƒcowych w roku poprze-
dzajàcym o rok dany rok kalendarzowy,
na który sà kalkulowane stawki op∏aty
przejÊciowej.

2. Prezes URE publikuje stawki op∏aty przejÊcio-
wej, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàce podatek
od towarów i us∏ug, w Biuletynie Urz´du Regulacji
Energetyki, zwanym dalej „Biuletynem URE”, w ter-
minie do dnia 31 paêdziernika ka˝dego roku.

3. Przez stawk´ op∏aty przejÊciowej netto, o której
mowa w ust. 1 i art. 11 ust. 1, rozumie si´ stawk´ tej
op∏aty pomniejszonà o nale˝ny podatek od towarów
i us∏ug.

Art. 13. WysokoÊç kwoty oznaczonej symbolem
„Gi”, o którym mowa w art. 12 ust. 1, stanowiàcej
podstaw´ do kalkulowania w danym roku „i” stawek
op∏aty przejÊciowej na rok nast´pny, oblicza si´ we-
d∏ug wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

∑KOfi — sum´ zaliczek dla wytwórców wynikajàcà
z wniosków z∏o˝onych stosownie do art. 24
ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w roku „i” na rok na-
st´pny,

Li — wydatki i koszty, o których mowa w art. 18
ust. 6,

Bi — zasób Êrodków, o którym mowa w art. 18
ust. 2,

Ei — prognozowany, na dzieƒ 31 grudnia danego
roku „i”, stan Êrodków na rachunku op∏aty
przejÊciowej, zgodnie z informacjà, o której
mowa w art. 18 ust. 8 pkt 2.

Art. 14. 1. P∏atnicy op∏aty przejÊciowej przekazujà
operatorowi informacje zawierajàce dane rzeczywiste o:

1) liczbie odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1,

2) mocy umownej — w odniesieniu do odbiorców,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3

— do 6. dnia miesiàca nast´pujàcego po okresie roz-
liczeniowym.

2. Okresem rozliczeniowym, gdy rozliczenia sà do-
konywane mi´dzy:

1) operatorem a:

a) p∏atnikiem op∏aty przejÊciowej,

b) odbiorcà koƒcowym przy∏àczonym bezpoÊred-
nio do sieci przesy∏owej elektroenergetycznej

— jest miesiàc kalendarzowy;

2) p∏atnikiem op∏aty przejÊciowej a:

a) odbiorcà koƒcowym,

b) przedsi´biorstwem, o którym mowa w art. 9
ust. 4

— jest okres, w którym sà dokonywane rozliczenia
za energi´ elektrycznà i us∏ugi przesy∏owe.

Art. 15. 1. P∏atnik op∏aty przejÊciowej przekazuje
operatorowi, w terminie okreÊlonym w umowie za-
wartej z tym operatorem, Êrodki z tytu∏u op∏aty przej-
Êciowej, obliczone w sposób, o którym mowa w art. 9
ust. 2 pkt 1 lit. a i b, za okres rozliczeniowy.

2. Odbiorca koƒcowy przy∏àczony bezpoÊrednio
do sieci przesy∏owej elektroenergetycznej przekazuje
operatorowi Êrodki z tytu∏u op∏aty przejÊciowej, w ter-
minie okreÊlonym w umowie zawartej z tym operato-
rem.

3. Operator gromadzi Êrodki z tytu∏u op∏aty przej-
Êciowej, pomniejszone o nale˝ny podatek od towarów
i us∏ug, na wyodr´bnionym rachunku bankowym,
zwanym dalej „rachunkiem operatora”.

Art. 16. Operator i p∏atnik op∏aty przejÊciowej spo-
rzàdzajà i przedstawiajà Prezesowi URE pisemne in-
formacje zawierajàce dane dotyczàce:

1) liczby odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1,

2) mocy umownej, w odniesieniu do odbiorców,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) wysokoÊci Êrodków pieni´˝nych uiszczonych
w danym kwartale przez odbiorców koƒcowych
z tytu∏u op∏aty koƒcowej

— w terminie miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
kwarta∏u, za który jest sporzàdzana informacja.

Art. 17. 1. Operator przekazuje Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A. informacj´ o Êrodkach zgromadzonych z ty-
tu∏u op∏aty przejÊciowej za dany okres rozliczeniowy
na rachunku operatora oraz o wysokoÊci odsetek od
tych Êrodków, w terminie do 23. dnia miesiàca nast´-
pujàcego po zakoƒczeniu okresu rozliczeniowego.

2. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A., w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji, wystawia na jej podsta-
wie not´ ksi´gowà dla operatora.

3. Operator, w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania noty ksi´gowej, przekazuje na wyodr´b-
niony rachunek bankowy Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.,
zwany dalej „rachunkiem op∏aty przejÊciowej”, Êrodki
w wysokoÊci wynikajàcej z noty ksi´gowej.

Art. 18. 1. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. od dnia przed-
terminowego rozwiàzania umów d∏ugoterminowych
na mocy umów rozwiàzujàcych, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, tworzy, na rachunku op∏aty przejÊcio-
wej, zasób Êrodków dla utrzymania p∏ynnoÊci wyp∏at
Êrodków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosz-
tów, o których mowa w art. 44, zwany dalej „zasobem
p∏ynnoÊciowym”.

2. Poczàwszy od 2009 r. wysokoÊç zasobu p∏ynno-
Êciowego, oznaczonà symbolem „Bi”, dla ka˝dego ro-
ku „i”, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

p — wytwórc´,

KOr(i–1) — kwot´ kosztów osieroconych obliczonà dla
wytwórcy, który:

1) do wniosku, o którym mowa w art. 24
ust. 1, do∏àczy∏ oÊwiadczenie o wyborze
korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1,
wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOZ3(i–1) — kwot´ kosztów osieroconych
okreÊlonà w za∏àczniku nr 3
do ustawy, dla roku poprze-
dzajàcego dany rok kalenda-
rzowy „i”,
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j — kolejne lata pomi´dzy rokiem
2007 a rokiem „i–1”,

si — stop´ aktualizacji w wysoko-
Êci równej stopie aktualizacji,
oznaczonej symbolem „sj”,
z roku poprzedniego,

sj — stop´ aktualizacji równà ren-
townoÊci pi´cioletnich obliga-
cji skarbowych emitowanych
na najbli˝szy dzieƒ poprzedza-
jàcy dzieƒ 30 czerwca danego
roku „j”, wed∏ug danych opu-
blikowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych oraz G∏ówny
Urzàd Statystyczny, powi´k-
szonej o ró˝nic´ pomi´dzy
stopà kredytu redyskontowe-
go a stopà depozytowà Naro-
dowego Banku Polskiego obo-
wiàzujàcymi w dniu 30 czerw-
ca danego roku „j”;

2) do wniosku, o którym mowa w art. 24
ust. 1, w roku „i–2”, do∏àczy∏ oÊwiad-
czenie o wyborze korekty, o której mo-
wa w art. 30 ust. 2, w wysokoÊci okreÊ-
lonej dla tego wytwórcy dla roku „i–1”
w za∏àczniku nr 4 do ustawy,

bi — wspó∏czynnik korygujàcy, który wynosi:
— 0,9 dla roku „i” obejmujàcego 2009 r.

i 2010 r.,
— 0,5 dla roku „i” od roku 2011 do roku

2026,
KOWZ (i–1) — kwot´ zaliczki na rok „i”, w wysokoÊci

okreÊlonej we wniosku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1.

3. WysokoÊç zasobu p∏ynnoÊciowego, oznaczonà
symbolem „Bi”, w danym roku „i”, oblicza si´
z uwzgl´dnieniem tych wytwórców, dla których nie
dokonano korekty, o której mowa w art. 31 ust. 1, i nie
wyp∏acono im kwoty kosztów osieroconych w wyso-
koÊci okreÊlonej w za∏àczniku nr 3 do ustawy.

4. Je˝eli kwota Êrodków na rachunku op∏aty przej-
Êciowej oraz na lokatach, o których mowa w art. 54
ust. 1, jest niewystarczajàca na wyp∏at´ Êrodków w ra-
mach korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31
ust. 1 oraz w art. 46 ust. 1, Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. za-
ciàga zad∏u˝enie na finansowanie tych wyp∏at.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarzàdca
Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca wytwórcy w terminie, o którym
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, cz´Êç Êrodków wynikajà-
cych z korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 2 oraz
art. 46 ust. 1, proporcjonalnie do udzia∏u danego wy-
twórcy w ogólnej sumie Êrodków przeznaczonych na
wyp∏at´ korekt, a pozosta∏à cz´Êç Êrodków Zarzàdca
Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca w terminie do dnia 31 grudnia
roku, w którym dokonywane sà te korekty.

6. Wydatki i koszty zwiàzane z zaciàgni´tym zad∏u-
˝eniem, o którym mowa w ust. 4, oraz koszty bie˝àcej
dzia∏alnoÊci Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. zwiàzane z pro-

wadzeniem rachunku op∏aty przejÊciowej i rozlicza-
niem kosztów osieroconych, oznaczone symbolem
„Li”, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ci — kwot´ nale˝noÊci g∏ównych (kapita∏u) z tytu∏u
zad∏u˝enia zaciàgni´tego przez Zarzàdc´ Rozli-
czeƒ S.A. w przypadku, o którym mowa w ust. 4,
wymagalnych w danym roku kalendarzowym,

Ii — kwot´ odsetek z tytu∏u zad∏u˝enia zaciàgni´tego
przez Zarzàdc´ Rozliczeƒ S.A. w przypadku,
o którym mowa w ust. 4,

Fi — planowane koszty dzia∏alnoÊci Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A. w danym roku.

7. Wydatki i koszty, oznaczone symbolem „Li”,
uwzgl´dnia si´ w kalkulacji stawek op∏aty przejÊcio-
wej.

8. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. przekazuje Prezesowi
URE informacje o:

1) wysokoÊci wydatków i kosztów, o których mowa
w ust. 6,

2) prognozowanym stanie Êrodków na rachunku
op∏aty przejÊciowej na dzieƒ 31 grudnia danego
roku

— do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku.

Art. 19. 1. W przypadku uzyskania przez Zarzàdc´
Rozliczeƒ S.A. Êrodków z tytu∏u:

1) odsetek od Êrodków zgromadzonych na rachunku
op∏aty przejÊciowej,

2) lokat, o których mowa w art. 54 ust. 1,

3) dodatniej ró˝nicy mi´dzy sumà kwot otrzymanych
od wytwórców w wyniku korekt, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1,
a sumà kwot wyp∏aconych na pokrycie kosztów
osieroconych w wyniku tych korekt

— suma tych Êrodków jest przeznaczana na pokrycie
kosztów osieroconych.

2. Je˝eli w wyniku uwzgl´dnienia Êrodków, o któ-
rych mowa w ust. 1, stawka op∏aty przejÊciowej w da-
nym roku by∏aby mniejsza ni˝ jeden grosz, nie pobie-
ra si´ op∏aty przejÊciowej.

3. W przypadku gdy po dokonaniu korekty, o której
mowa w art. 31 ust. 1, dla najd∏u˝szego okresu kory-
gowania oraz sp∏acie zad∏u˝enia, o którym mowa
w art. 18 ust. 4, na rachunku op∏aty przejÊciowej pozo-
stanà Êrodki, Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. przekazuje je
operatorowi. Operator uwzgl´dnia przekazane Êrodki,
opracowujàc taryf´ za us∏ugi przesy∏ania energii elek-
trycznej.

Art. 20. 1. Operator tworzy rezerw´, w ci´˝ar kosz-
tów, do wysokoÊci Êrodków uzyskanych z op∏aty przej-
Êciowej, pomniejszonych o nale˝ny podatek od towa-
rów i us∏ug oraz Êrodków, o których mowa w art. 19
ust. 3. Utworzenie rezerwy nast´puje odpowiednio
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w terminie, w którym op∏ata przejÊciowa stanie si´ 
nale˝na, a w przypadku Êrodków, o których mowa
w art. 19 ust. 3, w dacie ich otrzymania.

2. Rezerw´, o której mowa w ust. 1, zwi´ksza si´
tak˝e o odsetki od Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku operatora, je˝eli odsetki te stanowià u opera-
tora przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.4)).

3. Zmniejszenie lub rozwiàzanie rezerwy, o której
mowa w ust. 1, nast´puje w miesiàcu, w którym ope-
rator przeka˝e Êrodki na rachunek op∏aty przejÊciowej
albo ustanà przyczyny jej utworzenia. RównowartoÊç
zmniejszonej lub rozwiàzanej rezerwy stanowi u ope-
ratora przychód w rozumieniu ustawy, o której mowa
w ust. 2, w dacie dokonania tej czynnoÊci.

4. Ârodki przekazane przez operatora na rachunek
op∏aty przejÊciowej stanowià u operatora koszty uzy-
skania przychodów w rozumieniu ustawy, o której mo-
wa w ust. 2, w dacie ich przekazania.

5. Ârodki uzyskane z op∏aty przejÊciowej oraz Êrod-
ki, o których mowa w art. 19 ust. 1, nie stanowià przy-
chodu Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. w rozumieniu ustawy,
o której mowa w ust. 2.

6. Ârodki przekazane przez Zarzàdc´ Rozliczeƒ S.A.
na rzecz wytwórcy nie stanowià u Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A. kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu
ustawy, o której mowa w ust. 2.

Art. 21. 1. Op∏at´ przejÊciowà pobiera si´ nie d∏u-
˝ej ni˝ do koƒca czwartego roku kalendarzowego na-
st´pujàcego po roku, w którym zakoƒczy∏ si´ najd∏u˝-
szy okres korygowania, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Okres pobierania op∏aty przejÊciowej, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e zostaç skrócony przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, o ile wytwórcy
otrzymajà pe∏ne kwoty nale˝ne im na podstawie ni-
niejszej ustawy i Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. sp∏aci zad∏u-
˝enie, o którym mowa w art. 18 ust. 4.

3. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A, po przekazaniu wytwór-
com pe∏nych kwot nale˝nych im na podstawie niniej-
szej ustawy i sp∏acie zad∏u˝enia, o którym mowa
w art. 18 ust. 4, niezw∏ocznie pisemnie informuje mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki po
otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, nie-
zw∏ocznie og∏osi, w formie obwieszczenia, w dzienni-
ku urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, rok, w którym wygaÊnie obowiàzek uiszczania
op∏aty przejÊciowej.

Rozdzia∏ 4

Zasady wyp∏acania Êrodków na pokrycie kosztów
osieroconych

Art. 22. 1. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca wy-
twórcy Êrodki na pokrycie kosztów osieroconych
w formie zaliczki na poczet tych kosztów za dany rok,
zwanej dalej „zaliczkà”, oraz jako Êrodki wynikajàce
z dodatnich wartoÊci korekt, o których mowa w art. 30
ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1.

2. Zaliczki wyp∏aca si´ w czterech równych ratach
w danym roku, w terminie do 5. dnia miesiàca nast´-
pujàcego po up∏ywie kwarta∏u, za który ma byç wyp∏a-
cana.

3. W roku, w którym nastàpi∏o rozwiàzanie umowy
d∏ugoterminowej na mocy umowy rozwiàzujàcej, za-
liczki wyp∏aca si´ w wysokoÊci wynikajàcej z kwot
okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do ustawy, dla danego
wytwórcy.

4. Pierwszà rat´ zaliczki w roku, w którym nastàpi-
∏o przedterminowe rozwiàzanie umów d∏ugotermino-
wych na podstawie umów rozwiàzujàcych, wyp∏aca
si´ w terminie do 5. dnia miesiàca nast´pujàcego po
up∏ywie 120 dni od dnia, w którym nastàpi∏o przedter-
minowe rozwiàzanie umów d∏ugoterminowych na
mocy umów rozwiàzujàcych, w wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 6. Rat zaliczek, przewidzianych do wyp∏aty za
kwarta∏y poprzedzajàce kwarta∏, w którym przedtermi-
nowo rozwiàzane zostanà umowy d∏ugoterminowe,
nie wyp∏aca si´.

5. Kolejne raty zaliczki za rok, o którym mowa
w ust. 4, wyp∏aca si´ w terminie do 5. dnia miesiàca
nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od zakoƒczenia
kwarta∏u, za który majà byç wyp∏acone.

6. Pierwszà rat´ zaliczki wyp∏aca si´ w wysokoÊci
równej iloczynowi kwoty okreÊlonej w za∏àczniku nr 4
do ustawy dla danego wytwórcy i ilorazu liczby dni
mi´dzy dniem, w którym nastàpi∏o przedterminowe
rozwiàzanie umów d∏ugoterminowych na mocy
umów rozwiàzujàcych, a ostatnim dniem tego kwarta-
∏u oraz iloÊci dni w tym kwartale.

Art. 23. Wytwórca, którego umowa d∏ugotermino-
wa zosta∏a rozwiàzana na mocy umowy rozwiàzujàcej,
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874,
Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957,
Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.



przekazuje niezw∏ocznie Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. nu-
mer rachunku bankowego, na który b´dà przekazywa-
ne Êrodki na pokrycie kosztów osieroconych, oraz in-
formuje o ka˝dej zmianie numeru tego rachunku.

Art. 24. 1. Wytwórca, w terminie do dnia 31 sierp-
nia ka˝dego roku, sk∏ada Prezesowi URE wniosek
o wyp∏at´ zaliczki na nast´pny rok kalendarzowy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wytwórcy — jego firm´, siedzib´ i ad-
res;

2) wysokoÊç wnioskowanej kwoty zaliczki;

3) oznaczenie roku, którego wniosek dotyczy.

3. Do wniosku nale˝y do∏àczyç oÊwiadczenie o wy-
borze sposobu dokonania korekty, o której mowa
w art. 30 ust. 1 albo ust. 2.

4. Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej,
ustala zaktualizowanà na dany rok „i” kwot´ kosztów
osieroconych, o której mowa w za∏àczniku nr 3 do
ustawy, oznaczonà symbolem „KOAZ3i”, dla danego
wytwórcy na rok nast´pny, wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOZ3i — kwot´ kosztów osieroconych, o której mowa
w za∏àczniku nr 3 do ustawy, dla danego ro-
ku „i”,

j — kolejne lata mi´dzy rokiem 2007 a rokiem
„i”,

sj — stop´ aktualizacji, o której mowa w art. 18
ust. 2.

5. Obliczonà zaktualizowanà na dany rok „i” kwo-
t´ kosztów osieroconych Prezes URE og∏asza w Biule-
tynie URE do dnia 31 lipca ka˝dego roku.

6. Wytwórca nie mo˝e wnioskowaç o kwot´ zalicz-
ki wy˝szà ni˝:

1) okreÊlonà dla danego roku „i” kwot´ zaliczki og∏o-
szonà przez Prezesa URE, o której mowa w ust. 5,
w przypadku, gdy korekta dokonywana b´dzie na
zasadach okreÊlonych w art. 30 ust. 1, albo

2) 120 % kwoty okreÊlonej dla danego roku „i” w za-
∏àczniku nr 4 do ustawy w przypadku, gdy korekta
dokonywana b´dzie na zasadach okreÊlonych
w art. 30 ust. 2.

Art. 25. 1. Od decyzji administracyjnej, o której
mowa w art. 24 ust. 4, wytwórcy s∏u˝y odwo∏anie do
Sàdu Okr´gowego w Warszawie — sàdu ochrony kon-
kurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia jej
dor´czenia.

2. Post´powanie w sprawie odwo∏ania, o którym
mowa w ust. 1, toczy si´ wed∏ug przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.5)), o post´-
powaniu w sprawach gospodarczych.

3. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykona-
nia decyzji administracyjnej.

4. Do postanowieƒ wydanych przez Prezesa URE,
na które przys∏uguje za˝alenie, przepisy ust. 1 i 2 sto-
suje si´ odpowiednio. Za˝alenie wnosi si´ w terminie
7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.

Art. 26. 1. Prezes URE, do dnia 30 wrzeÊnia roku
poprzedzajàcego rok, za który zaliczki majà byç wyp∏a-
cane, przekazuje Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. informacje
o wysokoÊci zaliczki wnioskowanej przez wytwórc´.

2. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca wytwórcy za-
liczk´, w wysokoÊci okreÊlonej we wniosku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1.

3. Prezes URE uwzgl´dnia kwot´ wyp∏aconej wy-
twórcy zaliczki za dany rok w obliczeniach wysokoÊci
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47,
poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662,
Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794,
Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849.



korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 2, dla tego
wytwórcy oraz stawek, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Rozdzia∏ 5

Zasady obliczania, korygowania i rozliczania
kosztów osieroconych

Art. 27. 1. WysokoÊç kosztów osieroconych wy-
twórcy, oznaczonych symbolem „KO”, oblicza si´ we-
d∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

N — wartoÊç ksi´gowà netto rzeczowych Êrodków
trwa∏ych i Êrodków trwa∏ych w budowie zaktu-
alizowanà na koniec 2004 r. pomniejszonà
o odpisy amortyzacyjne z lat 2005—2006,
z uwzgl´dnieniem ust. 2,

SD — sum´ zaktualizowanej wartoÊci wyników finan-
sowych netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej wy-
twórcy, skorygowanych o amortyzacj´, do-
st´pnych do obs∏ugi zainwestowanego kapita-
∏u w∏asnego i obcego od dnia 1 stycznia 2007 r.
do roku, w którym wygasa najd∏u˝sza umowa
d∏ugoterminowa danego wytwórcy, obliczanà
w sposób okreÊlony w ust. 3,

R — wartoÊç aktywów danego wytwórcy po zakoƒ-
czeniu okresu korygowania, obliczanà w spo-
sób okreÊlony w ust. 5,

P — wysokoÊç dotacji i umorzeƒ zwiàzanych z ma-
jàtkiem s∏u˝àcym do wytwarzania energii elek-
trycznej obj´tym umowami d∏ugoterminowy-
mi.

2. Przy obliczaniu wartoÊci „N”, o której mowa
w ust. 1:

1) wartoÊç ksi´gowà netto rzeczowych Êrodków
trwa∏ych i Êrodków trwa∏ych w budowie zaktuali-
zowanà na koniec 2004 r. oblicza si´ dla wytwór-
ców, u których:

a) dokonano przeszacowania majàtku — jako su-
m´ zaktualizowanej wartoÊci ksi´gowej netto
rzeczowych Êrodków trwa∏ych w roku, w którym
dokonano przeszacowania majàtku i nak∏adów
na Êrodki trwa∏e, poniesionych w okresie od
dnia przeszacowania tego majàtku i nak∏adów
na Êrodki trwa∏e do dnia 31 grudnia 2004 r., po-
mniejszonych o sum´ odpisów amortyzacyj-
nych zwiàzanych z wytwarzaniem energii elek-
trycznej,

b) nie dokonano przeszacowania majàtku — jako
sum´ zaktualizowanej wartoÊci nak∏adów na
Êrodki trwa∏e, pomniejszonà o sum´ odpisów
amortyzacyjnych zwiàzanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej;

2) wartoÊci nak∏adów na Êrodki trwa∏e poniesione do
dnia 31 grudnia 2004 r., pomniejszone o sum´ od-
pisów amortyzacyjnych zwiàzanych z wytwarza-

niem energii elektrycznej, aktualizuje si´ skorygo-
wanym skumulowanym wskaênikiem zmian cen
nak∏adów inwestycyjnych, obliczonym jako ilo-
czyn wskaêników zmian tych cen w poszczegól-
nych latach, pomniejszonych o 3 punkty procento-
we, przy czym, je˝eli wskaênik ten za dany rok wy-
nosi mniej ni˝ 3 punkty procentowe, przyjmuje si´
wskaênik równy jeden; aktualizacji tej dokonuje si´
za okres od dnia przeszacowania majàtku w przy-
padku, o którym mowa w pkt 1 lit. a, albo od dnia
poniesienia wydatków w przypadku, o którym mo-
wa w pkt 1 lit. b, do dnia 31 grudnia 2004 r.;

3) w obliczeniach zaktualizowanej wartoÊci ksi´go-
wej netto rzeczowych Êrodków trwa∏ych uwzgl´d-
nia si´ wartoÊç planowanych nak∏adów inwesty-
cyjnych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia
31 grudnia 2007 r., je˝eli koszty zwiàzane z dokoƒ-
czeniem rozpocz´tej inwestycji b´dà ni˝sze od
kosztów powsta∏ych w wyniku zaniechania jej kon-
tynuowania — w przypadku wytwórcy, który do
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie odda∏ do u˝ytku
jednostki wytwórczej obj´tej umowà d∏ugotermi-
nowà.

3. Sum´, oznaczonà symbolem „SD”, o której mo-
wa w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

j — kolejne lata poczàwszy od roku 2007 do ostat-
niego roku okresu korygowania,

Wdkj — wartoÊç wyniku finansowego netto z dzia∏al-
noÊci operacyjnej wytwórcy, skorygowanego
o amortyzacj´, dost´pnego do obs∏ugi zain-
westowanego kapita∏u w∏asnego i obcego dla
roku kalendarzowego „j”, przy czym wartoÊç
wyniku finansowego netto dla roku, w któ-
rym wygasa najd∏u˝sza umowa d∏ugotermi-
nowa danego wytwórcy, jest pomniejszona
proporcjonalnie do iloÊci dni obowiàzywania
tej umowy w tym roku, obliczanà w sposób
okreÊlony w ust. 4,

r — stop´ dyskonta równà wielkoÊci Êredniowa˝o-
nego kosztu kapita∏u,

t — liczb´ lat mi´dzy rokiem 2007 a rokiem „j”.

4. WartoÊç wyniku finansowego, oznaczonego
symbolem „Wdkj”, o którym mowa w ust. 3, oblicza
si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Dj — przychody ze sprzeda˝y energii elektrycznej, re-
zerw mocy i us∏ug systemowych na rynku kon-
kurencyjnym,

Kj — koszty dzia∏alnoÊci operacyjnej zwiàzanej ze
sprzeda˝à energii elektrycznej, rezerw mocy
i us∏ug systemowych,
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Tj — obowiàzujàcà w danym roku stawk´ podatku
dochodowego od osób prawnych; w przypadku
gdy ró˝nica przychodów ze sprzeda˝y energii
elektrycznej, rezerw mocy i us∏ug systemowych
na rynku konkurencyjnym i kosztów dzia∏alno-
Êci operacyjnej zwiàzanej ze sprzeda˝à energii
elektrycznej, rezerw mocy i us∏ug systemo-
wych, pomniejszonà o koszty finansowe wyni-
kajàce z zobowiàzaƒ zwiàzanych z umowami
d∏ugoterminowymi oraz koszty finansowe ko-
nieczne do poniesienia ze wzgl´du na utrzyma-
nie p∏ynnoÊci finansowej jest ujemna, to nale˝y
przyjàç stawk´ podatku dochodowego od osób
prawnych równà zero,

Aj — amortyzacj´ w odniesieniu do rzeczowych
Êrodków trwa∏ych zwiàzanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej, o których mowa w symbo-
lu „N”, obliczanà zgodnie z przepisami ustawy,
o której mowa w art. 20 ust. 2, dla roku kalen-
darzowego „j”, przy czym wartoÊç amortyzacji
dla roku, w którym wygasa najd∏u˝sza umowa
d∏ugoterminowa danego wytwórcy, pomniej-
sza si´ proporcjonalnie do iloÊci dni obowiàzy-
wania tej umowy w tym roku.

5. WartoÊç aktywów, oznaczonà symbolem „R”,
o której mowa w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Nk — wartoÊç ksi´gowà netto rzeczowych Êrodków
trwa∏ych i Êrodków trwa∏ych w budowie na ko-
niec 2004 r. pomniejszonà o odpisy amortyza-
cyjne z lat 2005—2006,

j — kolejne lata poczàwszy od roku 2007 do ostat-
niego roku okresu korygowania,

Aj — amortyzacj´, o której mowa w ust. 4,

r — stop´ dyskonta równà wielkoÊci Êredniowa˝o-
nego kosztu kapita∏u,

t1 — liczb´ lat mi´dzy rokiem 2007 a ostatnim ro-
kiem okresu korygowania.

Art. 28. 1. Wytwórca b´dàcy stronà umowy rozwià-
zujàcej przekazuje Prezesowi URE, w terminie do dnia
30 czerwca danego roku kalendarzowego, dane nie-
zb´dne do obliczenia korekt, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1 oraz art. 46, dotyczàce:

1) wartoÊci wyniku finansowego, oznaczonego sym-
bolem „Wdkj”, o którym mowa w art. 27 ust. 3,

2) wielkoÊci sprzeda˝y energii elektrycznej oraz wy-
sokoÊci cen za t´ energi´,

3) wytwarzania energii elektrycznej oraz kosztów jej
wytwarzania,

4) wysokoÊci kosztów nieodebranego paliwa gazo-
wego, o których mowa w art. 44 ust. 1

— za rok kalendarzowy poprzedzajàcy rok, w którym
dane sà przekazywane.

2. Je˝eli wytwórca b´dàcy stronà umowy rozwià-
zujàcej wchodzi w sk∏ad grupy kapita∏owej, do przeka-
zywania danych, o których mowa w ust. 1, sà obowià-
zane tak˝e, wchodzàce w sk∏ad tej grupy, inne pod-
mioty wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wy-
twórczych wymienionych w za∏àczniku nr 7 do ustawy.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do wytwórcy,
który zrezygnowa∏ z otrzymania Êrodków na pokrycie
kosztów osieroconych.

4. Prezes URE, do dnia 31 marca ka˝dego roku ka-
lendarzowego, informuje wytwórców i inne podmioty
wchodzàce w sk∏ad grupy kapita∏owej o szczegó∏o-
wym zakresie i sposobie przekazania danych, o któ-
rych mowa w ust. 1.

5. Wytwórcy i inne podmioty, o których mowa
w ust. 2, sà obowiàzane przekazaç Prezesowi URE, na
jego ˝àdanie, informacje i dane niezb´dne do dokona-
nia obliczeƒ korekt, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2,
art. 31 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1, z zachowaniem przepi-
sów o ochronie informacji prawnie chronionych.

Art. 29. 1. Prezes URE opracowuje i przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, corocz-
nie do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie z wykonania za-
daƒ wynikajàcych z ustawy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra w szczególnoÊci informacje dotyczàce:

1) kalkulacji kosztów osieroconych za rok poprzedni;

2) zmiany sytuacji na rynku energii elektrycznej,
z uwzgl´dnieniem cech rynku energii, o których
mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki na pod-
stawie informacji, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 57, opracowuje i przedstawia Prezesowi Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej
„Prezesem UOKiK”, corocznie do dnia 31 maja, raport
z realizacji ustawy.

4. Prezes UOKiK przekazuje Komisji Europejskiej,
corocznie do dnia 30 czerwca, raport, o którym mowa
w ust. 3.

Art. 30. 1. Prezes URE, do dnia 31 lipca ka˝dego ro-
ku kalendarzowego „i”, w drodze decyzji administra-
cyjnej, ustala wysokoÊç korekty rocznej kosztów osie-
roconych, oznaczonà symbolem „∆KO(i–1)”, dla roku
poprzedzajàcego dany rok kalendarzowy, dla wytwór-
cy, który w oÊwiadczeniu, o którym mowa w art. 24
ust. 3, wskaza∏ ten sposób dokonywania korekty, we-
d∏ug wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOZ3(i–1) — kwot´ kosztów osieroconych dla danego
wytwórcy okreÊlonà w za∏àczniku nr 3 do
ustawy, dla roku poprzedzajàcego dany
rok kalendarzowy „i”,

i — rok, w którym jest obliczana korekta rocz-
na kosztów osieroconych,

j — kolejne lata mi´dzy rokiem 2007 a rokiem
poprzedzajàcym dany rok kalendarzowy
„i”,

sj — stop´ aktualizacji, o której mowa w art. 18
ust. 2,

∆Wdk(i–1) — ró˝nic´ mi´dzy rzeczywistà wartoÊcià wy-
niku finansowego netto z dzia∏alnoÊci
operacyjnej, skorygowanego o amortyza-
cj´, dost´pnego do obs∏ugi zainwestowa-
nego kapita∏u w∏asnego i obcego dla ro-
ku poprzedzajàcego dany rok kalendarzo-
wy „i”, w którym jest obliczana korekta
roczna kosztów osieroconych, a progno-
zowanà wartoÊcià tego wyniku dla roku
poprzedzajàcego dany rok kalendarzowy
„i”, w którym jest obliczana ta korekta,
okreÊlonà w za∏àczniku nr 5 do ustawy,

KOZW(i–1) — wyp∏aconà wytwórcy kwot´ zaliczek na
poczet kosztów osieroconych w roku po-
przedzajàcym dany rok kalendarzowy „i”,

r1 — stop´ dyskonta, okreÊlonà w za∏àczniku
nr 6 do ustawy.

2. Prezes URE do dnia 31 lipca ka˝dego roku usta-
la, w drodze decyzji administracyjnej, wysokoÊç ko-
rekty rocznej kosztów osieroconych, oznaczonà sym-
bolem „∆KO(i–1)”, dla roku poprzedzajàcego dany rok
kalendarzowy, dla wytwórcy, który w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w art. 24 ust. 3, wskaza∏ ten sposób
dokonywania korekty, wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Ws — wskaênik wczeÊniejszej sp∏aty zad∏u˝enia,
równy:
— 1,2 dla wytwórcy, który do wniosku,

o którym mowa w art. 24 ust. 1, do∏à-
czy∏ zobowiàzanie o przeznaczeniu co
najmniej 20 % kwoty wynikajàcej z raty
sp∏aty zad∏u˝enia i odsetek, o których
mowa w symbolach Rk(i–1) i Ok(i–1), w ro-
ku, którego dotyczy wniosek, na przed-
terminowà sp∏at´ zad∏u˝enia wynikajà-
cego z umów kredytowych i umów po-
˝yczek:
a) na finansowanie nak∏adów na rze-

czowe Êrodki trwa∏e i Êrodki trwa∏e
w budowie, oznaczone symbolem N,
o którym mowa w art. 27 ust. 1, za-
wartych przed dniem 1 maja 2004 r.,
a dla wytwórców, którzy do dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy nie oddali jed-
nostki wytwórczej do u˝ytku, zawar-
tych do dnia 1 stycznia 2007 r.,

b) na refinansowanie zobowiàzaƒ,
o których mowa w lit. a,

— 1 dla pozosta∏ych wytwórców,

Rk(i–1) — rat´ sp∏aty zad∏u˝enia sp∏aconego w roku
„i–1”, wynikajàcego z umów kredytowych,
umów po˝yczek, umowy o emisj´ obliga-
cji i papierów d∏u˝nych — zawartych przed
dniem 1 maja 2004 r. — a dla wytwórców,
którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie
oddali jednostki wytwórczej do u˝ytku, za-
wartych do dnia 1 stycznia 2007 r. — na fi-
nansowanie nak∏adów na rzeczowe Êrodki
trwa∏e i Êrodki trwa∏e w budowie, oznaczo-
ne symbolem N, o którym mowa w art. 27
ust. 1,

Ok(i–1) — kwot´ odsetek zap∏aconych w roku „i–1”,
wynikajàcych z umów kredytowych,
umów po˝yczek, umowy o emisj´ obliga-
cji i papierów d∏u˝nych — zawartych przed
dniem 1 maja 2004 r. — a dla wytwórców,
którzy do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie
oddali jednostki wytwórczej do u˝ytku, za-
wartych do dnia 1 stycznia 2007 r. — na fi-
nansowanie nak∏adów na rzeczowe Êrodki
trwa∏e i Êrodki trwa∏e w budowie, oznaczo-
ne symbolem N, o którym mowa w art. 27
ust. 1,

Wdk(i–1) — wartoÊç wyniku finansowego na dzia∏alno-
Êci operacyjnej wytwórcy, skorygowanego
o amortyzacj´, o którym mowa w art. 27
ust. 3, w roku „i–1”,

KOZW(i–1) — kwot´ zaliczek, o których mowa w ust. 1,

i — rok, w którym jest obliczana korekta rocz-
na kosztów osieroconych.

3. W przypadku refinansowania przez wytwórców
zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów kredytu, po˝yczki
lub zobowiàzaƒ z tytu∏u emisji papierów wartoÊcio-
wych, zaciàgni´tych przed dniem 1 maja 2004 r. na fi-
nansowanie nak∏adów na rzeczowe Êrodki trwa∏e
i Êrodki trwa∏e w budowie, oznaczone symbolem N,
o którym mowa w art. 27 ust. 1, koszty ponoszone
przez wytwórców wynikajàce z refinansowania sà
uwzgl´dniane w symbolach Rk(i–1), Ok(i–1), o których
mowa w ust. 2, do wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ wynika-
jàcej z kwot okreÊlonych w za∏àczniku nr 4 do ustawy
dla danego wytwórcy w danym roku.

4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ do zobowiàzaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3, zaciàgni´tych przed dniem
1 stycznia 2007 r. przez wytwórców, którzy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy nie oddali jednostki wy-
twórczej do u˝ytku.

5. Wytwórca, który nie dokona przedterminowej
sp∏aty zas∏u˝enia, o którym mowa w ust. 2, jest obo-
wiàzany zwróciç kwot´ równà 0,2 kwoty wynikajàcej
z raty sp∏aty zad∏u˝enia i odsetek, o których mowa
w symbolach Rk(i–1) i Ok(i–1), w terminie, o którym mo-
wa w art. 34 ust. 1 pkt 1, wraz z odsetkami, o których
mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2.
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6. Prezes URE niezw∏ocznie pisemnie informuje
Zarzàdc´ Rozliczeƒ S.A. o wysokoÊci korekty, o której
mowa w ust. 1 lub 2.

7. Przepis art. 25 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku odwo∏ania od decyzji, o której mowa w ust. 1
lub 2.

Art. 31. 1. Prezes URE, do dnia 31 sierpnia roku „i”
nast´pujàcego po zakoƒczeniu okresu korygowania,
w drodze decyzji administracyjnej, ustala dla wytwór-
cy wysokoÊç korekty koƒcowej kosztów osieroconych,
oznaczonej symbolem „KK(i–1)”, wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOn — nale˝nà kwot´ kosztów osieroconych oblicza-
nà w sposób okreÊlony w ust. 2,

j — kolejne lata kalendarzowe mi´dzy rokiem
2007 a ostatnim rokiem okresu korygowania,

KOwj — sum´ rat zaliczek wyp∏aconych wytwórcy
w danym roku „j” i kwoty korekty rocznej wy-
p∏aconej albo zwróconej przez wytwórc´
Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. w danym roku „j”,

sj — stop´ aktualizacji, o której mowa w art. 18
ust. 2.

2. Nale˝nà kwot´ kosztów osieroconych, oznaczo-
nà symbolem „KOn”, o której mowa w ust. 1, oblicza
si´ wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

Nw — zaktualizowanà wartoÊç ksi´gowà netto rze-
czowych Êrodków trwa∏ych i Êrodków trwa-
∏ych w budowie oznaczonà symbolem „N”,
o której mowa w art. 27, skorygowanà o ró˝-
nic´ mi´dzy planowanà wartoÊcià nak∏adów
inwestycyjnych rozpocz´tych przed dniem
1 maja 2004 r. i kontynuowanych zgodnie
z umowà d∏ugoterminowà po tym dniu do
dnia 31 grudnia 2007 r. a rzeczywiÊcie ponie-
sionà wartoÊcià tych nak∏adów,

u — rok, w którym nastàpi∏o przedterminowe roz-
wiàzanie umów d∏ugoterminowych na mocy
umów rozwiàzujàcych,

n — kolejne lata mi´dzy rokiem 2007 a rokiem
„u”,

An — amortyzacj´ w odniesieniu do rzeczowych
Êrodków trwa∏ych zwiàzanych z wytwarza-
niem energii elektrycznej, o których mowa
w symbolu „N”, o której mowa w art. 27
ust. 4, dla danego roku „n”,

tn0 — liczb´ dni w roku „n”,

tn1 — liczb´ dni w danym roku „n”, w okresie od
dnia 1 stycznia do dnia, w którym nastàpi∏o
przedterminowe rozwiàzanie umów d∏ugo-
terminowych na mocy umów rozwiàzujà-
cych,

Wdkwj — rzeczywistà wartoÊç wyniku finansowego
netto na dzia∏alnoÊci operacyjnej, skorygo-
wanego o amortyzacj´, dost´pnego do ob-
s∏ugi zainwestowanego kapita∏u w∏asnego
i obcego w okresie korygowania, obliczonà
w sposób okreÊlony w art. 27 ust. 4,

r1 — stop´ dyskonta okreÊlonà w za∏àczniku nr 6
do ustawy,

R — wartoÊç aktywów danego wytwórcy po za-
koƒczeniu okresu korygowania, obliczanà
w sposób okreÊlony w art. 27 ust. 5,

P — wielkoÊç, o której mowa w art. 27 ust. 1,

j — kolejne lata kalendarzowe mi´dzy rokiem
2007 a ostatnim rokiem okresu korygowania,

Mj — kwot´ zmniejszenia lub zwi´kszenia wysoko-
Êci korekty rocznej kosztów osieroconych,
o której mowa w art. 37 ust. 3,

sj — stop´ aktualizacji, o której mowa w art. 18
ust. 2.

3. Przepisy art. 30 ust. 6 stosuje si´ do wysokoÊci
korekty, o której mowa w ust. 1.

4. Przepisy art. 25 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku odwo∏ania od decyzji, o której mowa
w ust. 1.

Art. 32. 1. W przypadku gdy wytwórca, który za-
war∏ umow´ rozwiàzujàcà, wchodzi w sk∏ad grupy ka-
pita∏owej, w kalkulacji kosztów osieroconych
uwzgl´dnia si´ wielkoÊci oznaczone symbolami „N”,
„SD”, „R” i „P”, o których mowa w art. 27 ust. 1, w od-
niesieniu do ka˝dego wytwórcy oraz podmiotu wcho-
dzàcego w sk∏ad grupy kapita∏owej i wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w jednostkach wytwórczych wymienionych
w za∏àczniku nr 7 do ustawy.

2. WysokoÊç korekt, o których mowa w art. 30
ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, koryguje si´ w przypadku,
gdy:

1) wynik prognozowany i rzeczywisty by∏ dodatni —
o dodatnià ró˝nic´ pomi´dzy wynikiem rzeczywi-
stym a prognozowanym ∆ Wdk(i–1), o którym mowa
w art. 30 ust. 1, podmiotu wchodzàcego w sk∏ad
grupy kapita∏owej i wykonujàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania energii elek-
trycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wynik prognozowany by∏ ujemny, a wynik rzeczywi-
sty dodatni — o rzeczywisty wynik finansowy na
dzia∏alnoÊci operacyjnej podmiotu wchodzàcego
w sk∏ad grupy kapita∏owej i wykonujàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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3. W przypadku gdy korekty, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, dla wytwórców
wchodzàcych w sk∏ad grupy kapita∏owej sà dodatnie,
wartoÊci wynikajàce z ust. 2 pomniejszajà wysokoÊç
korekty, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2, proporcjo-
nalnie do udzia∏u kwoty maksymalnej kosztów osiero-
conych ustalonej dla danego wytwórcy w sumie kwot
maksymalnych tych kosztów wszystkich wytwórców
wchodzàcych w sk∏ad tej grupy.

Art. 33. 1. Obliczajàc korekty, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1, uwzgl´dnia si´ tyl-
ko jednostki wytwórcze wymienione w za∏àczniku nr 7
do ustawy do czasu, gdy wartoÊç nak∏adów inwesty-
cyjnych na danà jednostk´ wytwórczà, poniesionych
od dnia 1 stycznia 2005 r. nie przekroczy:

1) 100 % wartoÊci ksi´gowej netto tej jednostki wy-
twórczej na dzieƒ 1 stycznia 2005 r. dla jednostek
wytwórczych nale˝àcych do wytwórcy;

2) 50 % wartoÊci ksi´gowej netto dla jednostek nie-
nale˝àcych do wytwórców.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do jednostek
wytwórczych oddanych do u˝ytku po dniu 1 stycznia
2005 r.

3. W przypadku gdy korekta, o której mowa
w art. 30 ust. 1 i 2 lub w art. 31 ust. 1, jest dokonywana
za okres obejmujàcy niepe∏ny rok kalendarzowy, do jej
obliczania przyjmuje si´ u∏amkowà cz´Êç wielkoÊci
okreÊlonych dla danego roku w za∏àcznikach nr 3 i 5 do
ustawy, równà stosunkowi liczby dni, za które jest obli-
czana ta korekta w danym roku, i liczby dni w tym roku.

Art. 34. 1. W przypadku gdy wartoÊç korekty, usta-
lona w decyzji, o której mowa w:

1) art. 30 ust. 1 i 2, jest:

a) dodatnia — Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca
wytwórcy kwot´ korekty rocznej kosztów osie-
roconych,

b) ujemna — wytwórca zwraca Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A., na rachunek op∏aty przejÊciowej,
kwot´ korekty rocznej kosztów osieroconych

— w terminie do dnia 30 wrzeÊnia ka˝dego roku;

2) art. 31 ust. 1, jest:

a) dodatnia — Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. wyp∏aca
wytwórcy kwot´ korekty koƒcowej kosztów
osieroconych,

b) ujemna — wytwórca zwraca Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A., na rachunek op∏aty przejÊciowej,
kwot´ korekty koƒcowej kosztów osieroconych

— w terminie do dnia 31 grudnia roku nast´pujà-
cego po zakoƒczeniu okresu korygowania.

2. Suma zwracanych przez wytwórc´ kwot korekt
rocznych oraz koƒcowych kosztów osieroconych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, nie mo˝e
przekroczyç sumy Êrodków finansowych wyp∏aconych
temu wytwórcy na pokrycie jego kosztów osieroconych.

Art. 35. 1. Je˝eli wyp∏acone wytwórcy, stosownie
do art. 26 ust. 2, kwoty zaliczki za dany rok „i” prze-
wy˝szajà nale˝nà za dany rok „i” kwot´ kosztów osie-
roconych, to wytwórca zwraca Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A. kwot´ równà ró˝nicy mi´dzy kwotà wyp∏a-
conej za dany rok „i” zaliczki a nale˝nà za dany
rok „i” kwotà kosztów osieroconych, obliczonà jako
kwota korekty rocznej kosztów osieroconych powi´k-
szona o wyp∏acone kwoty zaliczki za rok, za który jest
dokonywana korekta, powi´kszonà o odsetki, zgod-
nie z ust. 2.

2. W przypadku gdy ró˝nica, o której mowa
w ust. 1, wynosi:

1) mniej ni˝ 35 % kwoty wyp∏aconej za dany rok za-
liczki — odsetek nie nalicza si´;

2) nie mniej ni˝ 35 % i nie wi´cej ni˝ 60 % kwoty wy-
p∏aconej za dany rok zaliczki — Prezes URE nalicza
odsetki w wysokoÊci równej stopie aktualizacji sj,
o której mowa w art. 18 ust. 2, powi´kszonej
o 2 punkty procentowe;

3) wi´cej ni˝ 60 % kwoty wyp∏aconej za dany rok za-
liczki — Prezes URE nalicza odsetki w wysokoÊci
równej stopie aktualizacji sj, o której mowa w art. 18
ust. 2, powi´kszonej o 4 punkty procentowe.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nali-
cza si´ od dnia, w którym wytwórca otrzyma∏ pierwszà
rat´ zaliczki na dany rok.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes
URE, w drodze decyzji administracyjnej, ustala wyso-
koÊç Êrodków wraz z odsetkami, jakie jest obowiàzany
zwróciç wytwórca.

5. Wytwórca dokonuje zwrotu Êrodków w wysoko-
Êci okreÊlonej w decyzji, o której mowa w ust. 4, na ra-
chunek op∏aty przejÊciowej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania tej decyzji.

6. Przepisy art. 25 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku odwo∏ania od decyzji, o której mowa
w ust. 4.

Art. 36. 1. Wytwórca b´dàcy stronà umowy roz-
wiàzujàcej, któremu w okresie korygowania wygas∏a
koncesja na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i nie wy-
stàpi∏ o przed∏u˝enie jej wa˝noÊci w trybie okreÊlonym
w art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne albo wytwórcy temu cofni´to koncesj´
na wykonywanie tej dzia∏alnoÊci:

1) nie otrzymuje Êrodków na pokrycie kosztów osie-
roconych;

2) w przypadku otrzymywania Êrodków, o których
mowa w art. 22 ust. 1, jest obowiàzany niezw∏ocz-
nie zwróciç te Êrodki na rachunek op∏aty przejÊcio-
wej, pomniejszajàc je o wysokoÊç Êrodków zwró-
conych do Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. zgodnie
z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Dziennik Ustaw Nr 130 — 9626 — Poz. 905



2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
Prezes URE, w drodze decyzji administracyjnej, ustala
wysokoÊç Êrodków, jakie jest obowiàzany zwróciç wy-
twórca.

3. Prezes URE niezw∏ocznie:

1) powiadamia Zarzàdc´ Rozliczeƒ S.A. o wygaÊni´-
ciu koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania energii elektrycz-
nej, je˝eli wytwórca nie wystàpi∏ o wydanie nowej
koncesji, albo o cofni´ciu wytwórcy koncesji
w tym zakresie;

2) przekazuje wytwórcy decyzj´, o której mowa
w ust. 2.

4. Wytwórca zwraca Êrodki, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, na rachunek op∏aty przejÊciowej, w ter-
minie miesiàca od dnia otrzymania decyzji, o której
mowa w ust. 2.

Art. 37. 1. W przypadku gdy:

1) wielkoÊç sprzeda˝y energii elektrycznej przez wy-
twórc´ b´dàcego stronà umowy rozwiàzujàcej
w danym roku kalendarzowym jest mniejsza o po-
nad 20 % od wielkoÊci sprzeda˝y tej energii w ro-
ku poprzednim lub

2) koszty zwiàzane z wytwarzaniem energii elektrycz-
nej poniesione przez wytwórc´ b´dàcego stronà
umowy rozwiàzujàcej w danym roku kalendarzo-
wym sà wy˝sze o ponad 20 % od Êrednich kosz-
tów innych przedsi´biorstw energetycznych wyko-
nujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o zbli˝onych parametrach
technicznych wytwarzania tej energii, w tym sa-
mym roku kalendarzowym, lub

3) Êrednia cena sprzedawanej energii elektrycznej
przez wytwórc´ w danym roku kalendarzowym
jest ni˝sza o ponad 5 % od Êredniej ceny rynkowej
liczonej dla przedsi´biorstw energetycznych wyko-
nujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wy-
twarzania energii elektrycznej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o zbli˝onych parametrach
technicznych wytwarzania energii, w tym samym
roku kalendarzowym

— Prezes URE wyst´puje do tego wytwórcy o przed-
stawienie pisemnych wyjaÊnieƒ w tym zakresie.

2. WyjaÊnienia, o których mowa w ust. 1, wytwór-
ca przekazuje Prezesowi URE w ciàgu 14 dni od dnia
otrzymania wystàpienia Prezesa URE.

3. Je˝eli Prezes URE na podstawie pisemnych wy-
jaÊnieƒ przedstawionych przez wytwórc´ stwierdzi, ˝e
ró˝nica, o której mowa w ust. 1, nie by∏a spowodowa-
na okolicznoÊciami, za które wytwórca nie ponosi od-
powiedzialnoÊci, niezw∏ocznie zawiadamia o tym pi-
semnie wytwórc´, a w najbli˝szej korekcie, o której
mowa w art. 30 ust. 1, je˝eli jej wartoÊç jest:

1) dodatnia — pomniejsza nale˝nà kwot´ tej korekty,
albo

2) ujemna lub równa zeru — powi´ksza nale˝nà kwo-
t´ tej korekty

— o kwot´ do 25 % kwoty kosztów osieroconych
okreÊlonych w za∏àczniku nr 3 do ustawy dla roku,
którego dotyczy∏y ró˝nice, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc stopieƒ zani˝enia wartoÊci wyniku
finansowego netto z dzia∏alnoÊci operacyjnej, o któ-
rym mowa w art. 27 ust. 3, oraz rodzaj i wielkoÊç
ujemnych nast´pstw dla tego wytwórcy.

Art. 38. 1. W przypadku gdy wytwórca b´dàcy stro-
nà umowy rozwiàzujàcej nie zwróci Zarzàdcy Rozli-
czeƒ S.A. kwot, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1
lit. b i pkt 2 lit. b, w art. 35 ust. 4, w art. 36 ust. 2 oraz
w art. 37 ust. 3 pkt 2, decyzja administracyjna Prezesa
URE podlega wykonaniu w drodze egzekucji sàdowej
prowadzonej na zasadach i trybie okreÊlonym w usta-
wie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powa-
nia cywilnego, po nadaniu przez sàd klauzuli wykonal-
noÊci.

2. Z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnoÊci
wyst´puje Zarzàdca Rozliczeƒ S.A.

Art. 39. 1. Wytwórca, który do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie odda∏ do u˝ytku jednostki wytwórczej ob-
j´tej umowà d∏ugoterminowà, sk∏ada Prezesowi URE,
w terminie 90 dni od dnia okreÊlonego dla tej jednost-
ki w za∏àczniku nr 1 do ustawy, wniosek o stwierdze-
nie spe∏nienia przez jednostk´ warunków technicz-
nych okreÊlonych w umowie rozwiàzujàcej, której wy-
twórca jest stronà.

2. W przypadku niespe∏nienia przez jednostk´ wy-
twórczà warunków technicznych okreÊlonych w umo-
wie rozwiàzujàcej z powodu dzia∏ania si∏y wy˝szej, ter-
min, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od
dnia, w którym po ustaniu przeszkody spe∏nienie tych
warunków sta∏o si´ mo˝liwe.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera
oznaczenie:

1) wytwórcy — jego firm´, siedzib´ i adres;

2) jednostki wytwórczej obj´tej umowà d∏ugotermi-
nowà.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç okreÊlone w umowie rozwiàzujàcej dokumenty
potwierdzajàce spe∏nienie przez t´ jednostk´ warun-
ków technicznych.

5. Na ˝àdanie Prezesa URE, wytwórca, który z∏o˝y∏
wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia, w wy-
znaczonym terminie, dodatkowe informacje oraz do-
kumenty majàce znaczenie dla stwierdzenia spe∏nie-
nia przez jednostk´ wytwórczà warunków technicz-
nych okreÊlonych w umowie rozwiàzujàcej.
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, nale˝y
przedstawiç w orygina∏ach lub kopiach poÊwiadczo-
nych przez notariusza albo adwokata lub radc´ praw-
nego.

7. Je˝eli dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5,
sà sporzàdzone w j´zyku obcym, nale˝y przed∏o˝yç
tak˝e poÊwiadczone przez t∏umacza przysi´g∏ego t∏u-
maczenie ich na j´zyk polski albo t∏umaczenie tej cz´-
Êci dokumentu, która stanowi dowód w sprawie.

Art. 40. 1. Prezes URE, w drodze decyzji admini-
stracyjnej:

1) stwierdza spe∏nienie przez jednostk´ wytwórczà
warunków technicznych okreÊlonych w umowie
rozwiàzujàcej albo

2) odmawia stwierdzenia spe∏nienia przez jednostk´
wytwórczà warunków technicznych okreÊlonych
w umowie rozwiàzujàcej.

2. Przepisy art. 25 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku odwo∏ania od decyzji, o których mowa
w ust. 1.

Art. 41. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 39
ust. 1, otrzymuje Êrodki na pokrycie kosztów osieroco-
nych, o których mowa w art. 22, na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie, je˝eli decyzja, o której mowa w art. 40
ust. 1 pkt 1, sta∏a si´ ostateczna albo wyrok zmieniajà-
cy decyzj´, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, przez
stwierdzenie spe∏nienia przez jednostk´ warunków
technicznych, sta∏ si´ prawomocny.

2. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. przekazuje wytwórcy,
o którym mowa w art. 39 ust. 1, pierwszà rat´ zaliczki,
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, sta∏a si´ ostateczna albo
wyrok zmieniajàcy decyzj´, o której mowa w art. 40
ust. 1 pkt 2, przez stwierdzenie spe∏nienia przez jed-
nostk´ warunków technicznych, sta∏ si´ prawomocny.

3. Pierwszà rat´ zaliczki wyp∏aca si´ w wysokoÊci
równej sumie rat przewidzianych do wyp∏aty za pe∏ne
kwarta∏y od dnia nast´pujàcego po dniu okreÊlonym
w za∏àczniku nr 1 do ustawy, do dnia, w którym decy-
zja, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, sta∏a si´ osta-
teczna albo wyrok zmieniajàcy decyzj´, o której mowa
w art. 40 ust. 1 pkt 2, przez stwierdzenie spe∏nienia
przez jednostk´ wytwórczà warunków technicznych,
sta∏ si´ prawomocny.

Art. 42. 1. Ârodki otrzymane przez wytwórc´ od Za-
rzàdcy Rozliczeƒ S.A. na pokrycie kosztów osieroco-
nych uznaje si´ za zwrot wydatków zwiàzanych z otrzy-
maniem, nabyciem albo wytworzeniem we w∏as-
nym zakresie Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niema-
terialnych i prawnych zwiàzanych z wytwarzaniem
energii elektrycznej, od których dokonuje si´ odpisów
amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a—16m ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych — w kwocie nieprzekraczajàcej sumy
wartoÊci poczàtkowej tych Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych pomniejszonej

o odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie
z art. 16a—16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych, ustalanej na
dzieƒ otrzymania poszczególnych zaliczek na pokrycie
kosztów osieroconych oraz kwot korekty rocznej i koƒ-
cowej zgodnie z art. 34 ust. 1.

2. Otrzymanie Êrodków, o których mowa w ust. 1,
nie ma wp∏ywu na wysokoÊç odpisów amortyzacyjnych
od Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych dokonanych, zgodnie z art. 16a—16m usta-
wy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, do dnia otrzymania poszczególnych
zaliczek na pokrycie kosztów osieroconych. Odpisów
z tytu∏u zu˝ycia Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1, nie
uznaje si´ za koszt uzyskania przychodów od tej cz´Êci
ich wartoÊci, która odpowiada kwocie otrzymanych
przez wytwórc´ Êrodków na pokrycie kosztów osiero-
conych od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu otrzy-
mania poszczególnych kwot zaliczek oraz kwot korek-
ty rocznej i koƒcowej zgodnie z art. 34 ust. 1.

3. Kwot´ zwrotu wydatków w odniesieniu do po-
szczególnych Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niema-
terialnych i prawnych ustala si´ proporcjonalnie do
ich wartoÊci poczàtkowej pomniejszonej o odpisy
amortyzacyjne dokonane dla celów podatkowych na
dzieƒ otrzymania zaliczek oraz kwot korekty rocznej
i koƒcowej zgodnie z art. 34 ust. 1.

4. Zwrot Êrodków wraz z odsetkami dokonany
przez wytwórców na rzecz Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. sta-
nowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu usta-
wy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych. Zwrot tych Êrodków nie stanowi pod-
stawy do dokonania korekty albo zmiany wysokoÊci
odpisów z tytu∏u zu˝ycia Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, o których mowa
w art. 1.

5. Ârodki, o których mowa w ust. 1, nie stanowià
dotacji, subwencji i innych dop∏at o podobnym cha-
rakterze w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póên. zm.6)).

6. Ârodków, o których mowa w ust. 1, nie uznaje
si´ za dochody zwolnione lub niepodlegajàce opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym w rozumieniu
art. 15 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 43. Roszczenia do Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.
o przekazanie Êrodków na pokrycie kosztów osieroco-
nych, w tym wynikajàcych z korekt tych kosztów, oraz
roszczenia do wytwórców o zwrot Êrodków przekaza-
nych im na pokrycie kosztów osieroconych, o których
mowa w art. 22, przedawniajà si´ z up∏ywem lat
trzech.
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Rozdzia∏ 6

Zasady pokrywania i korygowania kosztów
powsta∏ych w jednostkach
opalanych gazem ziemnym

Art. 44. Dla wytwórców wymienionych w za∏àczni-
ku nr 8 do ustawy b´dàcych stronà umowy rozwiàzu-
jàcej, którzy zawarli d∏ugoterminowe umowy na do-
staw´ gazu ziemnego przed dniem 1 maja 2004 r.,
ustala si´, w zwiàzku z obowiàzkiem odbioru gazu
ziemnego na poziomie wynikajàcym z zakontraktowa-
nej iloÊci tego paliwa, kwoty, oznaczone symbolem
„KOgaz”, na pokrycie kosztów zu˝ycia odebranego ga-
zu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemne-
go, obliczane wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

A — iloÊç energii elektrycznej (w megawatogodzi-
nach) mo˝liwej do wytworzenia przez wytwór-
c´ wymienionego w za∏àczniku nr 8 do ustawy
z gazu ziemnego nabytego w ramach obo-
wiàzku zap∏aty za okreÊlonà iloÊç gazu ziem-
nego, niezale˝nie od iloÊci pobranego gazu,

Jkg — Êrednioroczny koszt gazu ziemnego nabytego
w ramach obowiàzku zap∏aty za okreÊlonà je-
go iloÊç, niezale˝nie od iloÊci pobranego gazu
na podstawie umowy zawartej przed dniem
1 maja 2004 r., dla danego wytwórcy obliczony
z uwzgl´dnieniem poniesionych kosztów jego
dostarczania, wyra˝ony w z∏otych na MWh,

Jkw — Êrednioroczny koszt w´gla zu˝ywanego na
wytworzenie energii elektrycznej w jedno-
stkach wytwórczych centralnie dysponowa-
nych opalanych w´glem na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej obliczony z uwzgl´dnieniem
kosztów jego transportu, wyra˝ony w z∏otych
na MWh,

Wg — wspó∏czynnik korygujàcy, którego wartoÊç
wynosi:

— 1 dla wytwórców nabywajàcych gaz ziem-
ny pochodzàcy ze z∏ó˝ krajowych,

Jkgk—
Jkgs  

dla pozosta∏ych wytwórców, gdzie:

Jkgk — Êrednioroczny koszt gazu ziemne-
go dla wytwórców nabywajàcych
gaz ziemny pochodzàcy ze z∏ó˝
krajowych w danym roku obliczo-
ny z uwzgl´dnieniem poniesio-
nych kosztów jego dostarczania,
wyra˝ony w z∏otych na MWh,

Jkgs — Êrednioroczny koszt gazu ziemne-
go dla pozosta∏ych wytwórców
w danym roku obliczony
z uwzgl´dnieniem poniesionych
kosztów jego dostarczania, wyra-
˝ony w z∏otych na MWh.

Art. 45. 1. Wytwórca wymieniony w za∏àczniku
nr 8 do ustawy, b´dàcy stronà umowy rozwiàzujàcej,

sk∏ada do Prezesa URE wniosek o wyp∏at´ zaliczki na
poczet kosztów, o których mowa w art. 44, na nast´p-
ny rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 sierpnia
ka˝dego roku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wytwórcy — jego firm´, siedzib´ i ad-
res;

2) wysokoÊç wnioskowanej kwoty zaliczki;

3) oznaczenie roku, którego wniosek dotyczy.

3. WysokoÊç zaliczki wnioskowanej na dany rok
nie mo˝e przekraczaç kwoty okreÊlonej w za∏àczniku
nr 8 do ustawy dla danego wytwórcy na dany rok, zak-
tualizowanej stopà dyskonta okreÊlonà w za∏àczniku
nr 6 do ustawy.

4. Przepisy art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 i 2 sto-
suje si´ odpowiednio do zaliczek, o których mowa
w ust. 1.

5. Ârodki otrzymane przez wytwórc´ na pokrycie
kosztów, o których mowa w art. 44, nie stanowià dota-
cji, subwencji i innych dop∏at o podobnym charakterze
w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us∏ug.

Art. 46. 1. Prezes URE, do dnia 31 lipca ka˝dego ro-
ku kalendarzowego „i”, w drodze decyzji administra-
cyjnej, ustala dla wytwórcy wymienionego w za∏àczni-
ku nr 8 do ustawy wysokoÊç korekty rocznej kosztów,
o których mowa w art. 44, oznaczonà symbolem
∆KOgaz(i–1), dla roku poprzedzajàcego dany rok kalen-
darzowy, wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

KOgaz(i–1) — kwota kosztów, o których mowa w art. 44,
dla roku „i–1”, obliczana wed∏ug wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ai–1 — iloÊç energii elektrycznej wytwo-

rzonà przez danego wytwórc´
w roku „i–1”, wynikajàcà z iloÊci
gazu zakupionego na podstawie
umowy z dostawcà paliwa gazo-
wego, obowiàzujàcej w roku
„i–1”,

Jkg(i–1) — Êrednioroczny faktyczny koszt
gazu na jednà megawatogodzi-
n´ produkcji w roku „i–1” ponie-
siony przez danego wytwórc´,
obliczony z uwzgl´dnieniem ca-
∏oÊci op∏at poniesionych w roku
„i–1” na rzecz dostawcy gazu
oraz kosztów przesy∏u gazu,

Jkw(i–1) — Êrednioroczny jednostkowy
koszt w´gla zu˝ywanego na wy-
tworzenie jednej megawatogo-
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dziny energii elektrycznej w ro-
ku „i–1” u wytwórców eksplo-
atujàcych jednostki centralnie
dysponowane opalane w´glem,
z uwzgl´dnieniem kosztów
transportu w´gla,

Cg(i–1) — Êrednià cen´ energii elektrycz-
nej wytworzonej przez danego
wytwórc´ w jednostkach opala-
nych gazem w roku „i–1”,

Cw(i–1) — Êrednià cen´ energii elektrycz-
nej wytworzonej w jednostkach
centralnie dysponowanych opa-
lanych w´glem w roku „i–1”,

Wg — wspó∏czynnik korygujàcy, które-
go wartoÊç wynosi:

— 1 dla wytwórców nabywajà-
cych gaz ziemny pochodzàcy
ze z∏ó˝ krajowych,

Jkgk(i–1)—
Jkgs(i–1)  

dla pozosta∏ych wy-
twórców,  

gdzie:
Jkgk(i–1) — Êrednioroczny koszt

gazu    ziemnego dla
wytwórców nabywa-
jàcych gaz ziemny
pochodzàcy ze z∏ó˝
krajowych w roku
„i–1” obliczony
z uwzgl´dnieniem
poniesionych kosz-
tów jego dostarcza-
nia, wyra˝ony w z∏o-
tych na MWh,

Jkgs(i–1) — Êrednioroczny koszt
gazu ziemnego dla
pozosta∏ych wytwór-
ców w roku „i–1” ob-
liczony z uwzgl´dnie-
niem poniesionych
kosztów jego dostar-
czania, wyra˝ony
w z∏otych na MWh,

Kogazf(i–1) — kwota zaliczki wyp∏aconej wytwórcy za
rok „i–1” z tytu∏u pokrycia kosztów, o któ-
rych mowa w art. 44.

2. W obliczeniach korekt, o których mowa w ust. 1,
nie uwzgl´dnia si´ kosztów wynikajàcych ze zmian
wprowadzonych do umowy d∏ugoterminowej na do-
staw´ gazu, o której mowa w art. 44, po dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, skutkujàcych zwi´kszeniem iloÊci ga-
zu ziemnego podlegajàcego obowiàzkowi zap∏aty za
t´ iloÊç gazu, niezale˝nie od iloÊci pobranego gazu.

3. W przypadku gdy w danym roku Êrednia cena
energii elektrycznej wytworzonej przez danego wytwór-
c´ w jednostkach opalanych gazem oznaczona symbo-
lem Cg(i–1) jest mniejsza bàdê równa Êredniej cenie ener-
gii elektrycznej wytworzonej w jednostkach centralnie
dysponowanych opalanych w´glem oznaczonej sym-
bolem Cw(i–1), przyjmuje si´ we wzorze, o którym mowa
w ust. 1, wartoÊç tej ró˝nicy równà zero.

4. W przypadku gdy iloÊç energii elektrycznej wy-
tworzonej przez danego wytwórc´ w jednostkach opa-
lanych gazem ziemnym w roku „i–1” by∏a mniejsza od
iloÊci energii elektrycznej mo˝liwej do wytworzenia
przez wytwórc´ oznaczonej symbolem A, o którym
mowa w art. 44, kwot´ korekty powi´ksza si´ o fak-
tycznie poniesione koszty nieodebranego gazu zgod-
nie z umowà d∏ugoterminowà na dostaw´ gazu, o któ-
rej mowa w art. 44, w roku „i–1”.

5. W przypadku gdy w danym roku Êrednia cena
jednej megawatogodziny energii elektrycznej na ryn-
ku konkurencyjnym, og∏oszona przez Prezesa URE na
podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, jest wy˝sza
ni˝ koszty wytworzenia jednej megawatogodziny
przez danego wytwórc´ wymienionego w za∏àczniku
nr 8 do ustawy, nie wyp∏aca si´ kwot na pokrycie kosz-
tów, o których mowa w art. 44. W takim przypadku
wytwórca, który otrzyma∏ zaliczki na podstawie art. 45,
obowiàzany jest do ich zwrotu w terminie okreÊlonym
w art. 34 ust. 1 pkt 1.

6. Przepisy:
1) art. 25 stosuje si´ odpowiednio w przypadku od-

wo∏ania od decyzji, o której mowa w ust. 1;
2) art. 28, art. 30 ust. 6, art. 34, art. 35, art. 36 oraz

art. 38 stosuje si´ odpowiednio do korekt kosztów,
o których mowa w ust. 1;

3) art. 43 stosuje si´ odpowiednio do przedawnienia
roszczeƒ wytwórcy do Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.
o przekazanie Êrodków na pokrycie kosztów powsta-
∏ych w jednostkach opalanych gazem ziemnym.

7. Prezes URE, w terminie do 15 lipca ka˝dego ro-
ku, oblicza i og∏asza w Biuletynie URE:
1) Êredniowa˝ony koszt w´gla, zu˝ywanego przez

jednostki wytwórcze centralnie dysponowane na
wytworzenie jednej megawatogodziny energii
elektrycznej w poprzedzajàcym roku kalendarzo-
wym, z uwzgl´dnieniem kosztów jego transportu
wyra˝ony w z∏otych na megawatogodzin´;

2) Êrednià cen´ wytwarzanej energii elektrycznej
przez wytwórców eksploatujàcych jednostki cen-
tralnie dysponowane opalane w´glem.

Rozdzia∏ 7

Zasady funkcjonowania Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.

Art. 47. 1. Zarzàdca Rozliczeƒ Spó∏ka Akcyjna mo-
˝e u˝ywaç skrótu „Zarzàdca Rozliczeƒ S.A.”.

2. Siedzibà Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. jest miasto sto-
∏eczne Warszawa.

Art. 48. W zakresie nieuregulowanym niniejszà
ustawà do Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. stosuje si´ przepi-
sy ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Kodeks spó∏ek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póên. zm.7)).

Art. 49. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Zarzàdcy Roz-
liczeƒ S.A. jest:
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1) gromadzenie Êrodków pieni´˝nych na pokrycie
kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mo-
wa w art. 44, dla wytwórców, których umowy d∏u-
goterminowe zosta∏y rozwiàzane na podstawie
umowy rozwiàzujàcej;

2) zarzàdzanie Êrodkami pieni´˝nymi zgromadzony-
mi na rachunku op∏aty przejÊciowej na zasadach
okreÊlonych w ustawie;

3) przekazywanie wytwórcy, o którym mowa w pkt 1,
Êrodków na pokrycie jego kosztów osieroconych
oraz kosztów, o których mowa w art. 44;

4) sporzàdzanie i przedstawianie pisemnych infor-
macji i sprawozdaƒ, o których mowa w:

a) art. 18 ust. 8 — Prezesowi URE,

b) art. 57 — ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki;

5) wykonywanie innych czynnoÊci okreÊlonych
w ustawie.

2. Zysk Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. przeznacza si´ wy-
∏àcznie na finansowanie dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ust. 1.

Art. 50. 1. Operator obejmuje wszystkie akcje
Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.

2. Akcje Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. mogà zostaç po-
kryte wy∏àcznie wk∏adami pieni´˝nymi wniesionymi
w ca∏oÊci przed jej zarejestrowaniem.

3. Akcje Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. sà akcjami imien-
nymi i nie podlegajà zamianie na akcje na okaziciela.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.

Art. 51. 1. Akcje Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. nie mogà
byç zbywane ani obcià˝ane, z wyjàtkiem nieodp∏atne-
go ich przekazania na rzecz Skarbu Paƒstwa.

2. Akcje Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. nie podlegajà za-
j´ciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.8)) oraz
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego.

3. Na akcjach Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A. nie mo˝na
ustanawiaç zabezpieczenia zobowiàzaƒ podatkowych
w trybie przepisów dzia∏u III rozdzia∏u 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.9)).

Art. 52. Kapita∏ zak∏adowy Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.
nie mo˝e byç obni˝any.

Art. 53. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. nie mo˝e emito-
waç obligacji zamiennych albo obligacji z prawem
pierwszeƒstwa.

Art. 54. 1. Ârodki zgromadzone przez Zarzàdc´
Rozliczeƒ S.A. na rachunku op∏aty przejÊciowej mogà
byç lokowane wy∏àcznie w:

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartoÊcio-
wych emitowanych przez Skarb Paƒstwa;

2) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych, opiewajàcych na Êwiadczenia pieni´˝-
ne, gwarantowanych lub por´czanych przez Skarb
Paƒstwa;

3) depozytach bankowych i bankowych papierach
wartoÊciowych, w walucie polskiej.

2. Termin wymagalnoÊci lokat, o których mowa
w ust. 1, Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. powinien dostoso-
waç do terminu wyp∏at kwot na pokrycie kosztów
osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44.

Art. 55. 1. Rada nadzorcza Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A.
liczy siedmiu cz∏onków, powo∏ywanych i odwo∏ywa-
nych przez:

1) Walne Zgromadzenie — jednego cz∏onka;

2) ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki —
dwóch cz∏onków, w tym przewodniczàcego;

3) ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa —
jednego cz∏onka;

4) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych — jednego cz∏onka;

5) Prezesa UOKiK — jednego cz∏onka;

6) Prezesa URE — jednego cz∏onka.

2. Rada nadzorcza podejmuje uchwa∏y bezwzgl´d-
nà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej czte-
rech cz∏onków rady.

3. Rada nadzorcza uchwala regulamin okreÊlajàcy
tryb jej dzia∏ania.

Art. 56. 1. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. nie mo˝e zostaç
po∏àczony z innà spó∏kà ani ulec podzia∏owi bàdê prze-
kszta∏ceniu.

2. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. mo˝e zostaç rozwiàzany
uchwa∏à Walnego Zgromadzenia, podj´tà nie wcze-
Êniej ni˝ po spe∏nieniu w ca∏oÊci Êwiadczeƒ na rzecz
wytwórców w postaci przekazania Êrodków na pokry-
cie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mo-
wa w art. 44, lub wygaÊni´ciu praw wytwórców do po-
krycia kosztów osieroconych oraz kosztów, o których
mowa w art. 44.

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w art. 21
ust. 1, ale nie wczeÊniej ni˝ po spe∏nieniu w ca∏oÊci
Êwiadczeƒ na rzecz wytwórców w postaci przekazania
Êrodków na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosz-
tów, o których mowa w art. 44, lub wygaÊni´ciu praw
wytwórców do pokrycia kosztów osieroconych oraz
kosztów, o których mowa w art. 44, Walne Zgromadze-
nie podejmuje uchwa∏´ o rozwiàzaniu spó∏ki Zarzàdca
Rozliczeƒ S.A.
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4. Przepisu art. 459 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. — Kodeks spó∏ek handlowych nie stosuje si´
do Zarzàdcy Rozliczeƒ S.A., z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

Art. 57. Zarzàdca Rozliczeƒ S.A. sk∏ada ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki corocznie, w termi-
nie do koƒca pierwszego kwarta∏u, sprawozdanie ze
swojej dzia∏alnoÊci, w tym informacje o wp∏ywach
z op∏aty przejÊciowej i stanie Êrodków na rachunku
op∏aty przejÊciowej, kwotach wyp∏aconych wytwór-
com na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów,
o których mowa w art. 44, kosztach dzia∏alnoÊci, bie˝à-
cym i planowanym zad∏u˝eniu spó∏ki oraz przedsta-
wia, na ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, informacje z zakresu swojej dzia∏alnoÊci.

Rozdzia∏ 8

Kary pieni´˝ne

Art. 58. 1. Karze pieni´˝nej podlega wytwórca,
który nie dope∏nia obowiàzku przekazywania danych,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 5, a tak˝e przekazuje
niepe∏ne lub nierzetelne dane, o które wystàpi∏ Prezes
URE.

2. Kar´ pieni´˝nà wymierza Prezes URE, w drodze
decyzji administracyjnej, do wysokoÊci 10 % kwoty
kosztów osieroconych, okreÊlonej w za∏àczniku nr 2 do
ustawy dla danego wytwórcy.

3. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych sà przekazywa-
ne na rachunek op∏aty przejÊciowej.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 59. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9a dodaje si´ ust. 8e w brzmieniu:

„8e. Do Êwiadectw pochodzenia z kogeneracji uzy-
skanych przez wytwórców, o których mowa
w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zasadach pokrywania kosztów powsta∏ych
u wytwórców w zwiàzku z przedterminowym
rozwiàzaniem umów d∏ugoterminowych
sprzeda˝y mocy i energii elektrycznej (Dz. U.
Nr 130, poz. 905), nie stosuje si´ ust. 8d.”;

2) w art. 31 w ust. 3 dodaje si´ pkt 5—8 w brzmieniu:

„5) stawkach op∏aty przejÊciowej, o której mowa
w ustawie wymienionej w art. 9a ust. 8e;

6) zaktualizowanych kwotach kosztów osieroco-
nych, o których mowa w ustawie wymienionej
w art. 9a ust. 8e;

7) Êredniowa˝onym koszcie w´gla, zu˝ywanego
przez jednostki wytwórcze centralnie dyspono-
wane na wytworzenie jednej megawatogodzi-
ny energii elektrycznej w poprzedzajàcym roku
kalendarzowym, z uwzgl´dnieniem kosztów je-
go transportu wyra˝onym w z∏otych na mega-
watogodzin´, o którym mowa w ustawie wy-
mienionej w art. 9a ust. 8e;

8) Êredniej cenie wytwarzanej energii elektrycz-
nej przez wytwórców eksploatujàcych jednost-
ki centralnie dysponowane opalane w´glem,
o której mowa w ustawie wymienionej
w art. 9a ust. 8e.”;

3) w art. 45:

a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje si´ od dnia
powstania obowiàzku uiszczania op∏aty
przejÊciowej, o której mowa w ustawie wy-
mienionej w art. 9a ust. 8e.

1c. W kosztach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw
energetycznych zajmujàcych si´ przesy∏a-
niem lub dystrybucjà energii elektrycznej,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl´dnia
si´ koszty pobierania op∏aty przejÊciowej,
o której mowa w ustawie wymienionej
w art. 9a ust. 8e.”,

b) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny
uwzgl´dniaç, w odniesieniu do odbiorców,
skutki wprowadzenia op∏aty przejÊciowej,
o której mowa w ustawie wymienionej
w art. 9a ust. 8e.”.

Rozdzia∏ 10

Przepisy dostosowujàce i koƒcowe

Art. 60. 1. Przedsi´biorstwa energetyczne wykonu-
jàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przesy∏ania
lub dystrybucji energii elektrycznej z pierwszym dniem
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie 210 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy zaprzestajà pobierania op∏aty
przesy∏owej w cz´Êci wynikajàcej ze sk∏adnika wyrów-
nawczego stawki systemowej okreÊlonego w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

2. W terminie 210 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, przedsi´biorstwa energetyczne wykonujàce dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przesy∏ania lub dys-
trybucji energii elektrycznej dostosujà taryfy, które b´-
dà stosowane od dnia, o którym mowa w ust. 1, do za-
sad okreÊlonych w ustawie.

3. Prezes URE mo˝e za˝àdaç, aby przedsi´biorstwa
energetyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie przesy∏ania lub dystrybucji energii elek-
trycznej, w okreÊlonym terminie, nie krótszym ni˝
21 dni, przed∏o˝y∏y do zatwierdzenia taryfy kalkulowa-
ne bez uwzgl´dnienia kosztów wymienionych
w art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne, które b´dà stosowane od dnia,
o którym mowa w ust. 1.
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4. Przepisy ust. 1 i 2 nie wy∏àczajà obowiàzku opra-
cowywania taryf na zasadach i w trybie okreÊlonych
w przepisach prawa energetycznego.

Art. 61. Informacje, o których mowa w art. 16 pkt 1
i 2, operator i p∏atnik op∏aty przejÊciowej przedstawià
po raz pierwszy Prezesowi URE, w terminie 30 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 62. 1. Prezes URE uwzgl´dnia w 2009 r., przy
obliczaniu kwoty korekty, o której mowa w art. 30
ust. 1 i 2, ró˝nic´ mi´dzy prognozowanà wartoÊcià na-
k∏adów na Êrodki trwa∏e, które ma ponieÊç wytwórca
zgodnie z umowà d∏ugoterminowà w latach
2005—2007, zwiàzanych z wytwarzaniem energii elek-
trycznej, a rzeczywistà wartoÊcià faktycznie poniesio-
nych przez wytwórc´ nak∏adów na te Êrodki trwa∏e,
zgodnie z umowà d∏ugoterminowà, zwiàzanych z wy-
twarzaniem energii elektrycznej.

2. Wytwórca b´dàcy stronà umowy rozwiàzujàcej
przekazuje Prezesowi URE, w terminie do dnia 30 czerw-
ca 2009 r., dane dotyczàce rzeczywistej wartoÊci nak∏a-
dów na Êrodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1.

Art. 63. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy operator zawià˝e spó∏k´ „Zarzàdca Rozli-
czeƒ S.A.”.

Art. 64. Pierwsze przekazanie sprawozdania, o któ-
rym mowa w art. 29 ust. 1, nastàpi do dnia 30 kwiet-
nia 2009 r.

Art. 65. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 24, art. 30, art. 45
i art. 46, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Za∏àczniki do ustawy  z dnia 29 czerwca 2007 r.
(poz. 905) 

Za∏àcznik nr 1 

WYKAZ WYTWÓRCÓW — STRON UMÓW D¸UGOTERMINOWYCH SPRZEDA˚Y MOCY I ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH OBJ¢TYCH TYMI UMOWAMI

ORAZ PLANOWANE DATY SPE¸NIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
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Za∏àcznik nr 2

MAKSYMALNE WYSOKOÂCI KOSZTÓW OSIEROCONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH WYTWÓRCÓW
(W TYS. Z¸ NA DZIE¡ 1 STYCZNIA 2007 R.)
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Za∏àcznik nr 7

WYKAZ JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH UWZGL¢DNIONYCH W KALKULACJI KOSZTÓW OSIEROCONYCH
WYTWÓRCÓW I UWZGL¢DNIANY W KOREKTACH KOSZTÓW OSIEROCONYCH
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Za∏àcznik nr 8 

ZALICZKI NA POCZET KOSZTÓW OKREÂLONYCH W ROZDZIALE 6 [DANE W TYS. Z¸ WED¸UG WARTOÂCI
NA DZIE¡ 1 STYCZNIA 2007 R.]


