KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2020
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (ramowa).
1. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD
Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych Źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 ze zmianami).
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych źródłach
energii, uzupełniono Załącznik nr 1, w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto
dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.
Niektóre zmiany mają za zadanie doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD i dostosowanie do
IRiESD OSDp oraz obejmują zasady dotyczące sprzedaży rezerwowej, określone w ustawie Prawo
energetyczne.
Zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz.
503) w zakresie udzielania bonifikat oraz aktualizacji publikatorów aktów prawnych wyszczególnionych
w IRiESD.
2. Zakres zmian IRiESD
Lp.
1.

Rozdział IRIESD
Obszar stosowania Instrukcji

2.

I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

3.

II. PRZYŁĄCZANIE ORAZ PLANOWANIE
ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

4.

V. WSPÓŁPRACA OSD Z INNYMI
OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI POMIĘDZY
OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI
A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU
VI. PROWADZENIE RUCHU SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSD
VIII. PARAMETRY JAKOŚCIOWE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WSKAŹNIKI
JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI DOSTAW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
STANDARDY JAKOŚCIOWE
OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU
A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

5.
6.

7.

Zestawienie zmian
Wprowadzono nr decyzji Prezesa URE dla ESV2 Sp.
z o.o. oraz dane ESV Metalchem
Zmianie ulegają pkt.: I.1.3., I.1.4., I.1.26., I.3.2.,
I.3.3., I.3.4., I.4.1., I.4.3.,
Dodano nowe pkt.: I.1.27., I.1.28.,
Zmianie ulegają pkt.: II.1.1., II.1.10., II.1.20.,
II.1.24. (po zmianie II.1.29.), II.3.2.9., II.4.7.1.4.,
Dodano nowe pkt.: II.1.23., II.1.24., II.1.25.,
II.1.26., II.1.27. (zmieniono numerację istniejących
pkt. od II.1.23. do II.1.31.)
Zmianie ulegają pkt.:
V.7.

Dodano nowy pkt. :
VI.8.8.
Zmianie ulegają pkt.:
VIII.4.1.,

Zmianie ulegają pkt.:
A.1.1.,A.3.5.,A.3.7.,A.3.12.,A.3.13.,A.3.14.,od
A.4.3.2. do A.4.3.6., A.7.
Dodano nowy pkt.:
A.4.3.7.,A.4.3.8.,A.8.
Usunięto:
A.3.15.

8.

B. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
DYSTRYBUCJI Z URDo

9.

C. ZASADY WYZNACZANIA,
PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH
D. PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY
ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW

10.

11.
12.

H. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI

Zmianie ulega pkt.:
B.2.,od B.4 do B.8.
Dodano nowy pkt.:
od B.9. do B.12.
Zmianie ulega pkt.:
C.1.9.,C.1.11.,C.1.12.
Zmianie ulega pkt.:
D.1.9.,D.2.4.,D.2.11.,D.2.12.,D.2.13.
Dodano nowy pkt.:
D.1.10.,
Zmianie ulegają pkt.:
H.3., od H.5. do H.10.
Zmiany treści, dodanie lub usunięcie definicji.

Nowe brzmienie IRiESD:
Obszar stosowania Instrukcji
Grupa Kapitałowa ESV (w skrócie GK ESV) – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi ESV S.A. jako
spółka dominująca oraz inne spółki - podmioty zależne w rozumieniu przepisów ustawy
o rachunkowości.
Sieć Dystrybucyjna – infrastruktura elektroenergetyczna, przy pomocy której Spółki GK ESV realizują
usługę dystrybucji energii elektrycznej.
Wykaz spółek GK ESV pełniących funkcję OSD:
Lp.

OSD – spółki GK
ESV

1.

ESV2 sp. z o.o.

2.

ESV3 sp. z o.o.

3.

ESV4 sp. z o.o.

4.

ESV5 sp. z o.o.

5.

ESV6 sp. z o.o.

6.

ESV7 sp. z o.o.

7.

ESV8 sp. z o.o.

8.

ESV9 sp. z o.o.

9.
10.

ESV Wisłosan sp.
z o.o.
ESV Metalchem
sp. z o.o.

Nr decyzji Prezesa URE

Nr koncesji

DRE.WOSE.4711.1.8.2019.
BT
DRE.WOSE.4711.3.7.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.4.6.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.5.6.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.6.6.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.7.6.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.8.6.2017.
Z
DRE.WOSE.4711.2.6.2017.
Z
DRE-471128(8)/2015/65/ZJ
DRE-471124(6)/2014/12970/BT

DEE/388/31955/W/OWR/
2019/RP
DEE/354/24767/W/DRE/2
015/BT
DEE/357/24814/W/DRE/2
015/BT
DEE/349/24670/U/OWR/2
015/HK
DEE/329/23861/W/OWR/
2014/HK
DEE/342/24480/W/OWR/
2015/HK
DEE/341/24481/W/OWR/
2015/HK
DEE/343/24482/W/OWR/
2015/HK
DEE/14-ZTOD/65/W/OKR/2016/MPo
DEE/332/12970/W/OWR/
2014/RP

OSDp na terenie, którego
działa spółka GK ESV
TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
PKP Energetyka S.A.
ENERGA OPERATOR S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja S.A.

3. Nowe brzmienie zapisów IRiESD:
3.1. Zmieniono treść punktu I.1.3. i nadano mu następujące brzmienie:
I.1.3. Niniejsza IRiESD spełnia w szczególności wymagania:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą
Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zmianami) oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi,
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – zwanej dalej „Ustawą OZE”
(Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z późn. zmianami),
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zmianami),
4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmianami),
5) koncesji na przesył i dystrybucję energii elektrycznej Spółek GK ESV wymienionych w „Obszarze
stosowania Instrukcji”,
6) decyzji Prezesa URE wyznaczającej Spółki GK ESV operatorami systemu dystrybucyjnego –
numery decyzji zawarte są w „Obszarze stosowania Instrukcji”,
7) określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego (zwanego dalej: „OSP”)
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwaną dalej „IRiESP”), zatwierdzonej decyzją
Prezesa URE,
8) określone w opracowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego nadrzędnego (zwanego
dalej OSDp) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej IRiESD OSDp),
9) Taryf poszczególnych Spółek GK ESV,
10) zawarte w:
a) rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne
dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) - EB GL,
b) rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci
dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE
L 112/1 z 27.4.2016) - NC RfG,
c) rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci
dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10 z 18.8.2016) - NC DC,
d) rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci
określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu
stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. Urz. UE L 241/1
z 8.9.2016) - NC HVDC,
e) rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającym wytyczne
dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z 25.8.2017)
- SO GL,
f) rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającym kodeks
sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.
Urz. UE L 312/54 z 28.11.2017 r.) - NC ER;
zwanymi dalej łącznie „Kodeksami sieci”.

3.2. Zmieniono treść punktu I.1.4. i nadano mu następujące brzmienie:
I.1.4. Uwzględniając warunki określone w niniejszej IRiESD - OSD w celu realizacji ustawowych zadań
przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, instrukcje ruchowe oraz
instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, a także dokumenty opracowane na podstawie Kodeksów
sieci.
3.3. Zmieniono treść pkt. I.1.26. na następującą:
I.1.26. Odpowiedzialność OSD oraz sprzedawców za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie
obowiązków wynikających z IRiESD jest określona w umowach, o których mowa w pkt. A.4.3.4. oraz
A.4.3.5. IRiESD-Bilansowanie.
3.4. Dodano nowe punkty I.1.27. i I.1.28. o następującym brzmieniu:
I.1.27. Zakres przedmiotowy IRiESD pokrywa się częściowo z zakresem przedmiotowym regulowanym
metodami, warunkami, wymogami i zasadami przyjętymi na podstawie Kodeksów sieci (dalej „TCM”;
ang. „terms, conditions and methodologies”), stąd:
1) w przypadku, gdy wystąpi rozbieżność pomiędzy postanowieniami IRiESD, a postanowieniami
TCM, OSD podejmie działania mające na celu wyeliminowania tych rozbieżności, a do tego czasu
postanowienia TCM mają pierwszeństwo nad rozbieżnymi z nimi postanowieniami IRiESD,
2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania, podmiotowi
zobowiązanemu do stosowania IRiESD, odstępstwa od stosowania przepisów Kodeksów sieci,
nie stosuje się wobec tego podmiotu wymagań IRiESD sprzecznych z tą decyzją.
I.1.28. Odpowiedzialność OSD oraz sprzedawców za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie
obowiązków wynikających z IRiESD jest określona w umowach, o których mowa w pkt. A.4.3.6. oraz
A.4.3.7. IRiESD-Bilansowanie.
3.5. Zmieniono treść pkt. I.3.2. b) na następującą:
I.3.2. b) instaluje, na własny koszt, układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez
odbiorcę oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotów zaliczonych do grup
przyłączeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
z wyłączeniem wytwórców innych niż wytwarzający energię w mikroinstalacji,
3.6. Zmieniono treść pkt. I.3.3. na następującą:
I.3.3. Przyłączenie podmiotu do Sieci Dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie
do sieci i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.
Przyłączenie mikroinstalacji do sieci może nastąpić na podstawie zgłoszenia albo na podstawie
umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, zgodnie z Ustawą OZE.
3.7. Zmieniono treść pkt. I.3.4. na następującą:
I.3.4. OSD ustala oraz udostępnia wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz wzór
zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji; we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia dla
podmiotu zaliczanego do II grupy przyłączeniowej powinien być określony co najmniej taki zakres
informacji, jaki zawiera wzór wniosku ustalony przez OSP.
3.8. Zmieniono treść punktu I.4.1. i nadano mu następujące brzmienie:
I.4.1. OSD świadczy usługi dystrybucji na zasadzie równoprawnego traktowania wszystkich
użytkowników systemu, z uwzględnieniem wynikającego z norm prawnych obowiązku zapewnienia

pierwszeństwa w świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa KSE.
3.9 Zmieniono treść punktu I.4.3. na następujące:

I.4.4. OSD stosuje standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu określone
w obowiązujących przepisach. W szczególności OSD stosuje następujące standardy jakościowe
obsługi odbiorców:
a) przyjmuje od odbiorców przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania
energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,
b) bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci dystrybucyjnej,
c) udziela odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej,
d) powiadamia z wyprzedzeniem określonym w pkt. VIII.4.1., o terminach, czasie planowanych
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz zmianach warunków funkcjonowania sieci
odbiorców zasilanych z sieci dystrybucyjnej OSD,
e) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci dystrybucyjnej w celu umożliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania
tej sieci,
f) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz taryfy OSD,
g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin,
h) na wniosek odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje
sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej
z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów,
i) udziela bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów
jakościowych energii elektrycznej, w wysokości określonej w taryfie lub umowie.
OSD rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie świadczonych usług dystrybucji
w ramach umowy kompleksowej zawartej przez odbiorcę ze sprzedawcą na zasadach
i w terminach określonych w rozdziale H.
3.10. W pkt. II.1.1. usunięto kropkę na końcu oraz dodano następującą treść:
II.1.1. albo na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w punkcie II.1.20.
II.1.2. pkt. 3) 7 dni poprawić na 14 dni
3.11. Zmieniono treść pkt. II.1.10. ppkt. 2) na następującą:
II.1.10. 2) 150 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia
przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV,
a w przypadku przyłączania źródła niebędącego mikroinstalacją — od dnia wniesienia zaliczki.
3.12. Zmieniono treść pkt. II.1.20. na następującą:
II.1.20. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSD, jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona
w wydanych warunkach przyłączenia przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia

przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w OSD, po zainstalowaniu odpowiednich układów
zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.
Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSD.
Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.
7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRiESD.
OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie oraz punktach
obsługi klienta wzór zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD. Zgłoszenie
to zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz
określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,
2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych
i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a Ustawy,
3) rodzaj mikroinstalacji,
4) moc zainstalowaną elektryczną,
5) moc znamionową falownika po stronie AC - w przypadku przyłączenia poprzez falownik,
6) dane dotyczące lokalizacji obiektu w którym zainstalowano mikroinstalację,
7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,
8) oświadczenie osoby dokonującej instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu mikroinstalacji
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszą IRiESD,
OSD potwierdza złożenie zgłoszenia, odnotowując datę jego złożenia oraz dokonuje przyłączenia do
sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego zgłoszenia.
3.13. Dodano nowe pkt. od II.1.23. do II.1.27. (jednocześnie zmieniono odpowiednio numeracje
istniejących pkt. od II.1.23. do II.1.31.) na następującą:
II.1.23. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
1) prosumentem,
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - zwanej dalej
„ustawą Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zmianami) niebędącego
prosumentem,
informuje OSD o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji,
rodzaju odnawialnego Źródła energii użytego w tej mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej
elektrycznej mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przyłączenia mikroinstalacji do sieci OSD.
II.1.24. Wytwórca, o którym mowa w pkt. II.1.23. informuje OSD o:
1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia
zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji.

II.1.25. Zapisów pkt. II.1.23. i II.1.24. nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej wytworzonej
z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebędących prosumentami.
II.1.26. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będący osobą fizyczną
wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub
wytwórca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców wykonujący
działalność, o której mowa powyżej, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD, pisemnie informuje OSD o planowanym terminie jej
przyłączenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.
II. 1.27. Wytwórca, o którym mowa w pkt. II.1.26. jest obowiązany informować OSD o:
1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od dnia zmiany;
2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii
elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia
wytwarzania energii elektrycznej;
3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 14 dni
od dnia jej wytworzenia.
3.14. W dotychczasowym pkt. II.1.24. (po zmianie II.129.) zmieniono odwołanie z „pkt. II.1.23." na
„pkt. II.1.28.")
3.15. W punkcie II.3.2.9. dodano na końcu jedno zdanie:
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie uwzględniło reklamacji prosumenta będącego
konsumentem, prosument ten może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia
o nieuwzględnieniu reklamacji, do Koordynatora, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu
w tym zakresie.
3.16. W punkcie II.4.7.1.4.
a) zmieniono ppkt. c) na następujący:
c) w przypadku wytwórców posiadających odnawialne źródła energii (z wyjątkiem nowo
przyłączanych), dodatkowo na zaciskach generatorów źródeł wytwórczych, dla których wymagane
jest potwierdzenie przez OSD ilości energii elektrycznej, niezbędne do uzyskania świadectw
pochodzenia w rozumieniu ustawy OZE.
3.17. Zmieniono treść pkt. V.7. na następującą:
V.7. OSD umożliwia realizację umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców
przyłączonych do sieci, również poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz
udostępnianie do publicznego wglądu w swojej siedzibie:
a) aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi OSD zawarł umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej,
b) aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi OSD zawarł umowę o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającą sprzedawcy zawieranie umów
kompleksowych,
c) aktualną listę sprzedawców zawierających umowy sprzedaży rezerwowej, z którymi OSD zawarł
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

d) aktualną listę sprzedawców świadczących rezerwową usługę kompleksową, z którymi OSD
zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
e) informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze działania OSD,
f) informacji o sprzedawcy zobowiązanym wskazanym w decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na obszarze działania OSD,
g) wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców umów
zawieranych z odbiorcami końcowymi, wytwórcami oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej.
3.18. Dodano nowy pkt. VI.8.8. o następującej treści:
VI.8.8. OSD może ograniczyć pracę lub odłączyć od sieci mikroinstalację o mocy zainstalowanej
większej niż 10 kW przyłączoną do sieci OSD w przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej
mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci. Uwzględniając stopień zagrożenia
bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, OSD w pierwszej kolejności ogranicza
proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu
stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci OSD jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan
poprzedni.
3.19. W punkcie VIII.4.1. zmieniono treść ppkt 10), któremu nadano następujące brzmienie:
10) udzielanie bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub
parametrów jakościowych energii elektrycznej, w wysokości określonej w taryfie lub umowie.
3.20. Zmieniono treść pkt. A.1.1. na następującą:
A.1.1. Uwarunkowania formalno-prawne części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
— Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESDBilansowanie) wynikają z następujących przepisów i dokumentów:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn.
zmianami), zwanej dalej „Ustawą" lub „ustawą Prawo energetyczne" oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – zwanej dalej „Ustawą OZE”
(Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z późn. zmianami),
c) decyzji i koncesji OSD wymienionych w Preambule,
d) taryfy OSD,
e) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowanej przez PSE S.A.,
zatwierdzonej decyzją Prezesa URE,
f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowanych przez nadrzędnych OSDp,
g) określone w opracowanych przez OSP Warunkach dotyczących bilansowania (zwanych dalej
„WDB”), zatwierdzonych decyzją Prezesa URE,
h) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne
dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) - EB GL.
3.21. Dodano punkt A.1.6. i nadano mu następujące brzmienie:
A.1.6. Tryb i zasady powiadamiania OSD o zawartych umowach kompleksowych określone w IRiESDBilansowanie, nie dotyczą umów kompleksowych zawieranych przez sprzedawcę z urzędu z URD
w gospodarstwie domowym, który nie skorzystał z prawa wyboru sprzedawcy. Zwolnienie

z powiadomienia OSD o zawartej umowie kompleksowej nie dotyczy URD w gospodarstwie
domowym, który dokonuje zmiany sprzedawcy i zawiera umowę kompleksową ze sprzedawcą
z urzędu lub zastępuje umowę sprzedaży i umowę dystrybucji umową kompleksową.
3.22. Zmieniono treść pkt. A.3.5. na następującą:
A.3.5. POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej (URDw), w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD. Rozliczeń
wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu oraz pobieranej
z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.
3.23. Zmieniono treść punktu A.3.7. i nadano mu następujące brzmienie:
A.3.7. OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu
w swojej siedzibie:
a) aktualną listę sprzedawców rezerwowych zawierających umowy sprzedaży rezerwowej, wraz
z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty
sprzedaży rezerwowej,
b) aktualną listę sprzedawców rezerwowych zawierających rezerwowe umowy kompleksowe, wraz
z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty
sprzedaży rezerwowej.
Sprzedawcy, o których mowa powyżej, przekazują OSD, na zasadach określonych w umowach,
o których mowa w pkt. A.4.3.4. lub A.4.3.5, aktualną informację o adresie strony internetowej, na
której zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do URD.
3.24. Zmieniono treść pkt. A.3.12. na następującą:
A.3.12. Sprzedawca informuje URD, z którym zawarł umowę sprzedaży lub umowę kompleksową,
sprzedawcę rezerwowego oraz OSD o:
a) konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej temu URD,
b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej, jeśli jest znana lub możliwa do
ustalenia przez tego sprzedawcę,
c) kodzie PPE,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez tego sprzedawcę informacji
o braku możliwości dalszego wywiązywania się z umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej
z tym URD. Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy
Prawo energetyczne.
W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. a) powyżej wynikających z rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej przez sprzedawcę z URD,
zastosowanie ma obowiązek, o którym mowa w pkt. D.1.7.
3.25. Zmieniono treść pkt. A.3.13. na następującą:
A.3.13. OSD po powzięciu informacji o konieczności zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży energii
elektrycznej, niezwłocznie informuje OSDp o konieczności zaprzestania przez OSD świadczenia usług
dystrybucji na rzecz tego sprzedawcy, w następujących przypadkach:
a) utrata POB sprzedawcy,
b) wstrzymanie realizacji lub rozwiązanie umów ze sprzedawcą, o których mowa w pkt. A.4.3.4
i A.4.3.5.

3.26. Zmieniono treść pkt. A.3.14. na następującą:
A.3.14. OSD po wystąpieniu zdarzenia, które może skutkować koniecznością zaprzestania przez OSD
świadczenia usług dystrybucji na rzecz sprzedawcy, niezwłocznie informuje OSDp o tym zdarzeniu,
w następujących przypadkach:
a) brak gwarancji dotyczących wiarygodności finansowej tego sprzedawcy lub POB wskazanego
przez tego sprzedawcę, wynikających z umów zawartych przez OSD z tymi podmiotami,
b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umów ze sprzedawcą, o których mowa w pkt. A.4.3.5.
lub A.4.3.6.,
c) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POB, o której mowa w pkt. A.4.3.3.
3.27. Usunięto pkt. A.3.15.
3.28. W punkcie A.4.3.1. zmieniono ppkt e) i nadano mu następujące brzmienie:
e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO), będącego wytwórcą w mikroinstalacji (innym niż
prosument rozliczany na podstawie umowy kompleksowej), umowy dystrybucji z OSD.
3.29. Zmieniona zostaje treść punktów od A.4.3.2. do A.4.3.6. i dodane zostają punkty A.4.3.7. i A.4.3.8.
o następującej treści:
A.4.3.2. OSD realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym sprzedawcą,
z zachowaniem wymagań pkt. A.4.3.7.
A.4.3.3. Umowa dystrybucji zawarta pomiędzy URD a OSD, powinna spełniać wymagania określone
w ustawie Prawo energetyczne i zawierać w szczególności następujące elementy:
a) oznaczenie sprzedawcy, który posiada zawartą GUD z OSD,
b) wskazanie sprzedawcy rezerwowego, który posiada zawartą GUD z OSD umożliwiającą sprzedaż
rezerwową,
c) określenie, że POB dla URDO jest podmiot wskazany przez sprzedawcę w GUD, dla którego OSD
realizuje umowę sprzedaży,
d) określenie POB i zasad jego zmiany - dotyczy URDW,
e) sposób i zasady rozliczeń z OSD z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej,
w przypadku utraty POB – dotyczy URD typu wytwórca (URDW).
Oznaczenie sprzedawcy i wskazanie sprzedawcy rezerwowego, o których mowa w lit. a) i b), może
być realizowane poprzez określenie tych sprzedawców w powiadomieniu OSD o zawartej umowie
sprzedaży, które zostało przyjęte do realizacji zgodnie z IRiESD-Bilansowanie.
A.4.3.4. Umowa kompleksowa zawarta przez URD w zakresie zapisów dotyczących świadczenia usług
dystrybucji, powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz w umowie,
o której mowa w pkt. A.4.3.7..
A.4.3.5. Podmiot posiadający: zawartą umowę przesyłową z OSP, przydzielone i uaktywnione przez
OSP MB na obszarze działania OSDp, zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD oraz
spełniający procedury i warunki zawarte w niniejszej IRiESD, może pełnić funkcję POB. Umowa
dystrybucji zawierana przez OSD z POB powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawierać w szczególności następujące elementy:
a) oświadczenie POB o zawarciu umowy przesyłowej z OSP umożliwiającej prowadzenie działalności
na rynku bilansującym,

b) kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansującym,
c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, związanych z działalnością w elektroenergetyce
– jeżeli jest taki wymóg prawny,
d) osoby upoważnione do kontaktu z OSD oraz POB, a także ich dane teleadresowe,
e) warunki przejmowania odpowiedzialności za bilansowanie handlowe na rynku bilansującym,
podmiotów działających na obszarze OSD,
f) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB), za których bilansowanie handlowe
odpowiada POB,
g) wykaz sprzedawców i wytwórców, dla których POB świadczy usługi bilansowania handlowego,
h) zobowiązanie POB do niezwłocznego informowania o zaprzestaniu bilansowania handlowego
sprzedawcy lub URDW lub o zawieszeniu albo zaprzestaniu prowadzenia działalności na RB
w rozumieniu IRiESP,
i) zasady rozwiązania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonywaniu w przypadku gdy,
niezależnie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi działalność na RB w rozumieniu IRiESP,
j) zasady przekazywania przez OSD poprzez OSDp na MB przyporządkowane temu POB,
zagregowanych danych pomiarowych z obszaru OSD oraz obszaru OSDn, dla którego OSD
realizuje obowiązki współpracy z OSP w zakresie przekazywania danych pomiarowych.
Jednocześnie w ramach ww. umowy, POB prowadzi bilansowanie handlowe sprzedawców
i wytwórców przyłączonych do sieci OSDn, dla których POB świadczy usługi bilansowania
handlowego z obszaru OSDn.
A.4.3.6. Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD na obszarze działania OSD
zawiera z OSD jedną GUD, na podstawie której może pełnić funkcję sprzedawcy. Podmiot ten może
pełnić również funkcję sprzedawcy rezerwowego po określeniu tego faktu w GUD i złożeniu przez
tego sprzedawcę do OSD oferty sprzedaży rezerwowej. Podmiot ten może wyrazić wole pełnienia
funkcji sprzedawcy rezerwowego na warunkach określonych w GUD. GUD reguluje kompleksowo
stosunki pomiędzy podmiotem jako Sprzedawcą a OSD oraz określa warunki realizacji umów
sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, którym
ten sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną na podstawie umowy sprzedaży. GUD
powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawierać co najmniej
następujące elementy:
a) wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę dystrybucji z OSD,
b) zasady zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług dystrybucji przez OSD z tym URD,
c) osoby upoważnione do kontaktu z OSD oraz sprzedawcą, a także ich dane teleadresowe,
d) ogólne zasady wymiany danych i informacji pomiędzy OSD a sprzedawcą,
e) zobowiązanie sprzedawcy do niezwłocznego informowania OSD o utracie wskazanego POB w tym
w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego działalności na RB, w rozumieniu IRiESPBilansowanie,
f) zasady rozwiązania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku zaprzestania działalności
przez POB tego sprzedawcy.
A.4.3.7. Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD będących odbiorcami
końcowymi, w tym prosumentami, na podstawie umów kompleksowych, zawiera z OSD, jedną GUD-

K na podstawie której może pełnić funkcję sprzedawcy usługi kompleksowej. GUD-K określa warunki
realizacji umów kompleksowych dla w/w URD, którym ten sprzedawca będzie świadczyć usługę
kompleksową. GUD-K powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz
zawierać co najmniej następujące elementy:
a) wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę dystrybucji z OSD,
b) zasady zaprzestania lub ograniczania świadczenia usług dystrybucji przez OSD,
c) warunki świadczenia przez OSD usług dystrybucji URD posiadającym zawarte umowy
kompleksowe ze sprzedawcą,
d) warunki i zasady prowadzenia rozliczeń pomiędzy OSD a sprzedawcą,
e) zasady zabezpieczeń należytego wykonania GUD-K,
f) ogólne zasady wymiany danych i informacji pomiędzy OSD a sprzedawcą,
g) osoby upoważnione do kontaktu z OSD oraz sprzedawcą, a także ich dane teleadresowe,
h) zobowiązanie sprzedawcy do niezwłocznego informowania OSD o utracie wskazanego POB,
w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego działalności na RB, w rozumieniu IRiESPBilansowanie,
i) zasady rozwiązania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku zaprzestania działalności
przez POB sprzedawcy,
j) zasady i warunki sprzedaży rezerwowej.
A.4.3.8. W celu realizacji obowiązków w zakresie współpracy z OSP, o których mowa w pkt. A.1.4.,
OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSD umowę. Umowa ta powinna zawierać co
najmniej następujące elementy:
a) zakres obowiązków realizowanych przez OSDn oraz OSD,
b) zgodę OSDn na realizację jego obowiązków w zakresie współpracy z OSDp przez OSD,
c) zobowiązanie OSDn do zawierania ze sprzedawcami umów dystrybucji (GUD lub/i GUD-K)
w których będzie wskazany POB, posiadający umowę o której mowa w pkt A.4.3.5. zawartą
z OSD i OSDp,
d) dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach dotyczących sprzedaży energii
elektrycznej albo świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej,
e) osoby upoważnione do kontaktu z OSD oraz OSDn, a także ich dane teleadresowe,
f) zobowiązania stron do stosowania postanowień niniejszej IRiESD,
g) zasady rozwiązywania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonaniu,
h) zasady obejmowania umową kolejnych URD z obszaru OSDn,
i) zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych,
3.30. W rozdziale A punkt A.7. przyjmuje nowe brzmienie oraz dodany zostaje punkt A.8.:
A.7. ZASADY SPRZEDAŻY REZERWOWEJ DLA URD KTÓRZY MAJĄ ZAWARTE UMOWY KOMPLEKSOWE
A.7.1. W umowie kompleksowej ze sprzedawcą, URD:
1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu, o którym mowa w pkt.
A.3.7. lit. b), innego niż sprzedawca,

2) upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku wygaśnięcia lub
zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę —
rezerwowej umowy kompleksowej ze wskazanym przez siebie sprzedawcą rezerwowym.
Upoważnienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy kompleksowej ze sprzedawcą za
pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uważa się za równoważne
w skutkach z upoważnieniem udzielonym w formie pisemnej.
Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący stroną
zawartej umowy kompleksowej nie dotyczy przypadku, gdy wykaz o którym mowa w pkt. A.3.7. lit.
b) obejmuje tylko jednego sprzedawcę.
Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, upoważnienie
udzielone przez URD będącego konsumentem, powinno zawierać dodatkowo:
1) oświadczenie tego URD, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od rezerwowej
umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,
2) upoważnienie dla OSD do żądania w imieniu tego URD, rozpoczęcia świadczenia rezerwowej
usługi kompleksowej przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od rezerwowej umowy
kompleksowej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia.
Dokonując powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.4. sprzedawca
wskazuje sprzedawcę rezerwowego, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
w przedmiocie dokonania przez URD wyboru sprzedawcy rezerwowego. Oświadczenie to jest
równoznaczne z dysponowaniem przez sprzedawcę upoważnieniem udzielonym przez tego URD dla
OSD spełniającym wymogi, o których mowa powyżej.
Sprzedawca na każde uzasadnione żądanie OSD, jest zobowiązany do przekazania OSD
oświadczenia o zawarciu w treści umowy kompleksowej upoważnienia dla OSD do zawarcia –
w imieniu i na rzecz URD - rezerwowej umowy kompleksowej ze wskazanym przez tego URD
sprzedawcą rezerwowym, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.
Sprzedawca, który nie dysponuje upoważnieniem, o którym mowa powyżej, nie może dokonać
powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.4.
A.7.2. OSD, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. A.7.3, zawiera rezerwową umowę
kompleksową w imieniu i na rzecz URD ze sprzedawcą rezerwowym:
1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
a) sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt. A.3.12.,
b) świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w pkt. A.3.13.,
2)

w przypadku wygaśnięcia lub
z dotychczasowym sprzedawcą;

zaprzestania

wykonywania

umowy

kompleksowej

- jeżeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej
zgodnie z pkt. D.2. lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie podjął sprzedaży.
Zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez OSD sprzedawcy
rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty w terminie:
i. w przypadkach, o których mowa w ppkt. 1) — nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
stwierdzenia którejkolwiek z przesłanek do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej;

ii. w przypadku, o którym mowa w ppkt. 2) — nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia obowiązywania rezerwowej umowy kompleksowej.
Zasady składania oferty oraz wzór oświadczenia o przyjęciu oferty określa umowa, o której mowa
w pkt. A.4.3.7.
A.7.3. OSD nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:
1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach o których mowa w art. 6a
ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne (w tym także wówczas gdy
w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z pkt.
D.1.7.), albo rozwiązania sporu przez Koordynatora dotyczącego wstrzymania dostarczania na
niekorzyść URD w gospodarstwie domowym lub wydania niekorzystnej dla tego URD decyzji
przez Prezesa URE,
2) wyprowadzenia URD z PPE.
A.7.4. Sprzedawca, który zawarł z OSD umowę, o której mowa w pkt. A.4.3.7, która umożliwia
zawieranie rezerwowych umów kompleksowych na obszarze OSD, w przypadku wyrażenia woli
pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, składa tym samym OSD ofertę zawarcia rezerwowych
umów kompleksowych.
Zakończenie pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany umowy, o której mowa
w pkt. A.4.3.7.
A.7.5. Jeżeli sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej URD, w ramach umowy
kompleksowej, a:
1) w umowie kompleksowej zawartej przez tego URD nie został wskazany sprzedawca rezerwowy
lub umowa ta nie zawiera upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz URD rezerwowej
umowy kompleksowej; albo
2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał
sprzedaży rezerwowej;
- OSD, działając w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę
kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez OSD sprzedawcy z urzędu
oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy kompleksowej
w zakresie warunków świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego,
na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez
dotychczasowego sprzedawcę albo rezerwowej umowy kompleksowej przez sprzedawcę
rezerwowego lub niepodjęcia sprzedaży rezerwowej przez takiego sprzedawcę.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo
energetyczne.
Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia OSD oferty zawierania umów kompleksowych
z URD, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. A.4.3.7. i w okresie, w którym
pełni zadania sprzedawcy z urzędu - nie może tej oferty wycofać.
Sposób składania oferty oraz składania oświadczeń o przyjęciu oferty, a także wzór oświadczenia
o przyjęciu oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.7.

A.7.6. OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia sprzedawcy przez OSD oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.2., wyśle URD
informację o zawarciu i przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie
sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez
sprzedawcę rezerwowego warunków rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny, albo
2) od złożenia sprzedawcy z urzędu przez OSD oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.5. wyśle
URD informację o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy
z urzędu i jego danych teleadresowych.
A.7.7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić OSD o zakończeniu rezerwowej umowy
kompleksowej lub umowy kompleksowej, o której mowa w pkt. A.7.5., zgodnie z pkt. D.1.7
W momencie uruchomienia CSWI i wejścia w życie Załącznika nr 4 do IRiESD, powiadomienie
realizowane będzie zgodnie z pkt. F'.1.7., tego załącznika oraz Załącznikiem nr 5 do IRiESD.
A.7.8 OSD udostępnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej
przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.18.
A.7.9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej i niezgłoszenia lub
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej, w przypadku URD,
o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej URD.
A.7.10. W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa przestała obowiązywać lub uległa
rozwiązaniu, a OSD nie otrzymał informacji o zawarciu przez URD umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży zgodnie z pkt. D.2., OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.
A.7.11. OSD zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o której mowa w pkt. A.7.5. albo
rezerwowej umowy kompleksowej, o której mowa w pkt. A.7.2., z dniem rozpoczęcia, zgodnie
z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy
zawartej z wybranym przez URD sprzedawcą.
A.8. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD KTÓRZY MAJĄ ZAWARTE
UMOWY DYSTRYBUCJI
A.8.1. W umowie o świadczenie usługi dystrybucji, URD:
1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu, o którym mowa w pkt.
A.3.7. lit. a), innego niż sprzedawca podstawowy,
2) upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku wygaśnięcia lub
zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę — umowy
sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez siebie sprzedawcą rezerwowym.
Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący stroną
zawartej umowy sprzedaży - nie dotyczy przypadku, gdy wykaz, o którym mowa w pkt. A.3.8. lit. a)
obejmuje tylko jednego sprzedawcę.
Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, upoważnienie
udzielone przez URD będącego konsumentem, powinno zawierać dodatkowo:
1) oświadczenie tego URD, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży
rezerwowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) upoważnienie dla OSD do żądania w imieniu tego URD, rozpoczęcia umowy sprzedaży
rezerwowej przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy sprzedaży rezerwowej
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.
Dokonując powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2.4., sprzedawca wskazuje
sprzedawcę rezerwowego, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie
dokonania przez URD wyboru sprzedawcy rezerwowego.
OSD na każde uzasadnione żądanie sprzedawcy rezerwowego, jest zobowiązana do przekazania
temu sprzedawcy oświadczenia o zawarciu w treści umowy o świadczenie usług dystrybucji
upoważnienia dla OSD do zawarcia - w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedaży rezerwowej ze
wskazanym przez tego URD sprzedawcą rezerwowym, nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania żądania.
A.8.2. OSD, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. A.7.3, zawiera umowę sprzedaży
rezerwowej w imieniu i na rzecz URD ze sprzedawcą rezerwowym:
1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
a) sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt. A.3.12.,
b) świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w pkt. A.3.13.,
2) w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży z dotychczasowym
sprzedawcą;
— jeżeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2. lub gdy
sprzedawca wybrany przez URD nie podjął sprzedaży.
Zawarcie umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez złożenie przez OSD sprzedawcy
rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty w terminie:
i. w przypadkach, o których mowa w ppkt. 1) — nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
stwierdzenia którejkolwiek z przesłanek do zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej;
ii. w przypadku, o którym mowa w ppkt. 2) — nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia obowiązywania umowy sprzedaży rezerwowej.
Sposób składania oferty oraz składania oświadczeń o przyjęciu oferty, a także wzór oświadczenia
o przyjęciu oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.4.
A.8.3. OSD nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej w sytuacji:
1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach o których mowa w art. 6a
ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne (w tym także wówczas gdy
w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.1.7.), albo
rozwiązania sporu przez Koordynatora dotyczącego wstrzymania dostarczania na niekorzyść
URD w gospodarstwie domowym lub wydania niekorzystnej dla tego URD decyzji przez Prezesa
URE,
2) wyprowadzenia URD z PPE.
A.8.4 Sprzedawca, który zawarł z OSD umowę, o której mowa w pkt. A.4.3.4., która umożliwia
zawieranie umów sprzedaży rezerwowej na obszarze OSD, w przypadku wyrażenia woli pełnienia
funkcji sprzedawcy rezerwowego, składa tym samym OSD ofertę zawarcia umów sprzedaży
rezerwowej.

Zakończenie pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany umowy, o której mowa
w pkt. A.4.3.4.
A.8.5. Jeżeli sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej URD, w ramach umowy sprzedaży,
a:
1) w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez tego URD nie został wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu i na
rzecz URD umowy sprzedaży rezerwowej; albo
2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał
sprzedaży rezerwowej;
— OSD, działając w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę
kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez OSD sprzedawcy z urzędu
oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy dystrybucyjnej
w zakresie warunków świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego,
na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez
dotychczasowego sprzedawcę albo umowy sprzedaży rezerwowej przez sprzedawcę rezerwowego
lub niepodjęcia sprzedaży rezerwowej przez takiego sprzedawcę.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo
energetyczne.
A.8.6. OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia sprzedawcy przez OSD oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.2., wyśle URD
informację o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej, osobie sprzedawcy
rezerwowego i jego danych teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawcę
rezerwowego innych warunków sprzedaży rezerwowej, w tym ceny, albo
2) od złożenia sprzedawcy z urzędu przez OSD oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.5. wyśle
URD informację o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy
z urzędu i jego danych teleadresowych.
A.8.7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić OSD o zakończeniu umowy sprzedaży rezerwowej
lub umowy kompleksowej, o której mowa w pkt. A.7.5., zgodnie z pkt. D.1.9.
A.8.8. OSD udostępnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej
przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.12.
A.8.9. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży i niezgłoszenia lub
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży, w przypadku URD, o których mowa w art. 6a ust.
3 i art. 6b ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.
A.8.10. W przypadku, gdy umowa sprzedaży rezerwowej przestała obowiązywać lub uległa
rozwiązaniu, a OSD nie otrzymał informacji o zawarciu przez URD umowy sprzedaży zgodnie z pkt.
D.2., OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.
A.8.11. OSD zaprzestaje realizacji umowy, o której mowa w pkt. A.8.5. albo umowy sprzedaży
rezerwowej, o której mowa w pkt. A.8.2., z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, sprzedaży energii
elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD sprzedawcą.

3.31. Zmieniono treść punktu B.2. i nadano mu następujące brzmienie:
B.2. OSD w terminie:
a) do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy - dla URDo
w gospodarstwie domowym,
b) do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy - dla URDo innych niż
określone w lit. a) oraz zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej,
c) do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy - dla URDo innych niż
w lit. a) i b),
wysyła:
• parafowaną umowę dystrybucji w formie papierowej, na adres wskazany przez URDo we wniosku
o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, albo
• umowę dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez URDo
we wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o świadczenie usług dystrybucji, w treści wysłanej
przez OSD i uzgodnionej przez OSD i URDo, powinna być dostarczona do OSD nie później niż do dnia
otrzymania przez OSD powiadomienia, o którym mowa w pkt D.2.4., z zastrzeżeniem pkt B.7.
3.32. Zmieniona zostaje treść punktów od B.4. do B.8., które otrzymują treść:
B.4. Zasady świadczenia usług dystrybucji przez OSD dla URD posiadających zawarte umowy
kompleksowe, określa się w umowie zawieranej pomiędzy OSD a sprzedawcą oraz w IRiESD.
B.5. W przypadku zawarcia przez URDO z wybranym sprzedawcą umowy kompleksowej, z dniem
rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESD-Bilansowanie, umowa ta w części
dotyczącej świadczenia usług dystrybucji zastępuje dotychczasową umowę o świadczenie usług
dystrybucji zawartą z OSD, której stroną był ten URDO. Dotychczasowa umowa o świadczenie usług
dystrybucji ulega z tym dniem rozwiązaniu.
B.6. Zasady zgłaszania umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów kompleksowych, w tym
terminy rozpoczęcia sprzedaży energii lub świadczenia usługi kompleksowej, określa rozdział F.
B.7. W przypadku zawarcia przez URDO z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji, z dniem
rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji w ramach tej umowy, dotychczasowa umowa
kompleksowa przestaje być realizowana przez OSD.
B.8. Świadczenie usług dystrybucji dla URDW w zakresie energii pobranej z sieci oraz wprowadzonej
do sieci OSD, odbywa się wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej
z OSD. Umowa o świadczenie usług dystrybucji z URDW jest zawierana na wniosek, o którym mowa
w pkt. B.1., po wskazaniu POB przez URDW.
Wskazanie POB następuje zgodnie z zapisami rozdziału E.
3.33. Dodane zostały nowe punkty od B.9. do B.12. o następującej treści:
B.9. Umowa o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz wprowadzonej
do sieci OSD, z URDO wytwarzającymi energię w mikroinstalacji, z wyłączeniem prosumentów
rozliczanych na podstawie umowy kompleksowej, jest zawierana po uprzednim zgłoszeniu
mikroinstalacji lub realizacji umowy przyłączeniowej.

B.11. OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz informacji, które zgodnie z art.12 ust. 1
ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) winny być przekazane
konsumentowi zamierzającemu zawrzeć umowę dystrybucji z OSD.
B.12. W przypadku złożenia, zgodnie z pkt. D.2.12., przez sprzedawcę i przyjęcia przez OSD
oświadczenia o anulowaniu powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej,
o którym mowa w pkt. D.2.4., umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w pkt. B.2. nie
ulega rozwiązaniu i nie jest realizowana przez OSD do dnia rozpoczęcia sprzedaży przez sprzedawcę
zgodnie z rozdziałem D IRiESD - Bilansowanie.
3.34. Zmieniona zostaje treść ostatniego zdania punktu C.1.9., który otrzymują brzmienie:
Sposób udostępniania danych pomiarowych sprzedawcom określają umowy, o których mowa w pkt.
A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRiESD-Bilansowanie.
3.35. W pkt. C.1.11. ppkt a) dodano na końcu dodatkowy ppkt/kropkę o następującej treści:
C.1.11. a) Sprzedawcom:
 oddzielnie dane o ilości energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez URD posiadającego
mikroinstalację ;
3.36. Zmieniona zostaje treść ostatniego zdania punktu C.1.12., który otrzymują brzmienie:
Sposób udostępniania danych pomiarowych sprzedawcom określają umowy, o których mowa w pkt.
A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRiESD-Bilansowanie.
3.37. Zmieniona zostaje treść punktu D.1.9., który otrzymują brzmienie:
D.1.9. Sprzedawca nie później niż na 21 oraz nie wcześniej niż na 90 dni kalendarzowych przed
zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, informuje OSD
o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub rezerwowej umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej lub rezerwowej umowy kompleksowej.
W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę tego terminu, OSD będzie realizował dotychczasową
umowę sprzedaży lub rezerwową umowę sprzedaży lub umowę kompleksową lub rezerwową
umowę kompleksową do 21 dnia od uzyskania tej informacji przez OSD od sprzedawcy, chyba, że
w terminie wcześniejszym nastąpi zmiana sprzedawcy.
3.38. Dodaje się punkt D.1.10. o następującej treści:
D.1.10. URD może mieć w danym okresie dla jednego PPE zawartą obowiązującą tylko jedną umowę
kompleksową albo o świadczenie usług dystrybucji.
3.39. Przed ostatnim akapitem punktu D.2.4. dodano zdanie o następującym brzmieniu:
W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z konsumentem, powiadomienia należy dokonać po
bezskutecznym upływie terminu na odstąpienie od umowy przewidzianego w art. 27 ustawy z dnia
30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późniejszymi zmianami), o ile
konsument nie złożył żądania wcześniejszego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przed
upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy.
3.40. Zmieniona zostaje treść punktu D.2.11., który otrzymują brzmienie:
D.2.11. W przypadku otrzymania przez OSD, dla tego samego PPE, więcej niż jednego powiadomienia
do realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej od tego samego lub różnych sprzedawców
na ten sam termin rozpoczęcia sprzedaży lub świadczenia usługi kompleksowej, OSD przyjmie do

realizacji umowę sprzedaży lub umowę kompleksową którą otrzymał jako pierwszą, z zachowaniem
terminów o których mowa w punkcie D.2.4.
3.41. Zmieniona zostaje treść punktu D.2.12., który otrzymują brzmienie:
D.2.12. Sprzedawca który dokonał powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.4., może w terminie
do pięciu dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, złożyć w imieniu swoim i URD oświadczenie
o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych przez niego
w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. Na skutek złożenia oświadczenia o anulowaniu
powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.4, dochodzi do rozwiązania umowy dystrybucyjnej z mocą
porozumienia stron, z dniem złożenia tego oświadczenia. Dokonanie przez sprzedawcę
powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.4., jest równoznaczne z dysponowaniem przez niego
pełnomocnictwem do złożenia oświadczenia o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu
wszystkich oświadczeń złożonych przez niego w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. W takim
przypadku OSD nie przyjmuje do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej objętej tym powiadomieniem.
Złożenie oświadczenia o anulowaniu tego powiadomienia po wskazanym terminie będzie
nieskuteczne wobec OSD. Sprzedawca informuje URD - w imieniu którego złożył oświadczenie
o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych przez niego
w imieniu URD w ramach procesu zmiany sprzedawcy - o anulowaniu powiadomienia, o którym
mowa w pkt. D.2.4 i rozwiązaniu umowy dystrybucyjnej z mocą porozumienia stron.
3.42. Zmieniono punkt D.2.13. i nadano mu następujące brzmienie:
D.2.13. W przypadku anulowania przez sprzedawcę powiadomienia zgodnie z pkt. D.2.12.:
1) dla URD będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, który posiada zawartą umowę
kompleksową z dotychczasowym sprzedawcą będącym sprzedawcą z urzędu, OSD będzie
realizował tę umowę kompleksową. W takim przypadku punktu D.1.7. nie stosuje się;
2) dla URD będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym posiadającego zawartą umowę
kompleksową z dotychczasowym sprzedawcą innym niż sprzedawca z urzędu, OSD będzie
kontynuował dotychczasową umowę kompleksową, a jeżeli sprzedawca poinformował OSD
o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy kompleksowej zgodnie z punktem D.1.7. - zawrze,
zgodnie z punktem A.7. rezerwową umowę kompleksową ze sprzedawcą rezerwowym lub
umowę kompleksową ze sprzedawcą z urzędu;
3) dla URD, który posiada zawartą rezerwową umowę kompleksową z dotychczasowym
sprzedawcą, OSD będzie kontynuował rezerwową umowę kompleksową, a jeżeli sprzedawca
poinformował OSD o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia rezerwowej umowy kompleksowej
zgodnie z punktem D.1.9. - zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej;
4) dla URD nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, który posiada zawartą umowę
kompleksową z dotychczasowym sprzedawcą, OSD będzie kontynuował dotychczasową umowę
kompleksową, a jeżeli sprzedawca poinformował OSD o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy kompleksowej zgodnie z punktem D.1.9. - zawrze zgodnie z punktem A.7. rezerwową
umowę kompleksową ze sprzedawcą rezerwowym lub umowę kompleksową ze sprzedawcą
z urzędu;
5) dla URD posiadającego zawartą umowę sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą, OSD będzie
kontynuował dotychczasową umowę sprzedaży, a jeżeli sprzedawca poinformował
o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy sprzedaży zgodnie z punktem D.1.9. - zawrze zgodnie

z punktem A.8. umowę sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym lub umowę
kompleksową ze sprzedawcą z urzędu;
6) dla URD posiadającego zawartą umowę sprzedaży rezerwowej z dotychczasowym sprzedawcą,
OSD będzie kontynuował umowę sprzedaży rezerwowej, a jeżeli sprzedawca poinformował
o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy sprzedaży rezerwowej zgodnie z punktem D.1.9. zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.
3.43. Zmieniono treść drugiego zdania punktu H.3. i nadano mu następujące brzmienie:
URD posiadający zawartą ze sprzedawcą umowę sprzedaży oraz z OSD umowę dystrybucji,
reklamacje dotyczące umowy sprzedaży składa bezpośrednio do sprzedawcy, a reklamacje dotyczące
umowy dystrybucji składa bezpośrednio do OSD.
3.44. Punkty od H.5. do H.10. otrzymują brzmienie o następującej treści:
H.5. Postępowanie w sprawie reklamacji złożonych sprzedawcy przez URD posiadającego zawartą
umowę kompleksową, w sprawach innych niż opisane w pkt. H.4., realizowane jest w następujący
sposób:
1) reklamacje dotyczące odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazywane są
przez sprzedawcę do OSD. OSD dokonuje weryfikacji wskazań układu pomiaroworozliczeniowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji od sprzedawcy
i w tym samym terminie przekazuje odpowiedź sprzedawcy,
2) reklamacje dotyczące prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego sprzedawca
przekazuje do OSD w ciągu 2 dni roboczych w formie elektronicznej. OSD bezzwłocznie
podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany układu
pomiarowo-rozliczeniowego. OSD niezwłocznie informuje w formie elektronicznej sprzedawcę
o zrealizowanych działaniach, w tym naprawach lub wymianach, a także o ewentualnej korekcie
danych pomiarowych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości pracy układu pomiaroworozliczeniowego. OSD wykonuje powyższe czynności w terminie 9 dni kalendarzowych od
otrzymania reklamacji,
3) w przypadku żądania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika, sprzedawca informuje o tym
OSD w terminie 2 dni roboczych. OSD realizuje żądanie URD w terminie zapewniającym realizację
obowiązku w 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia URD. Pokrycie kosztów laboratoryjnego
sprawdzenia licznika odbywa się zgodnie z zapisami obowiązującego prawa,
4) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego o którym
mowa w pkt. 3), URD może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu
pomiarowo-rozliczeniowego. Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach określonych
w przepisach prawa,
5) reklamacje dotyczące dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej
z sieci elektroenergetycznej, przekazywane są do OSD przez sprzedawcę w terminie 2 dni
roboczych. OSD w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia
dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci
elektroenergetycznej, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. OSD przekazuje
sprzedawcy informację o wynikach sprawdzenia niezwłocznie po zakończeniu pomiarów,
a w przypadku URD w gospodarstwach domowych, niezwłocznie, jednak nie później niż
w terminie 10 dni kalendarzowych od zakończenia pomiarów. W przypadku zgodności
zmierzonych parametrów z określonymi w umowie kompleksowej lub IRiESD, koszty
sprawdzenia i pomiarów ponosi URD, na zasadach określonych w taryfie OSD,

6) w przypadku otrzymania przez sprzedawcę od:
a) URD przyłączonego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wniosku
o udzielenie bonifikaty z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej,
b) URD wniosku o udzielenie bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych
energii elektrycznej, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej określających dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej ten wniosek w ciągu 2 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku URD.
OSD po rozpatrzeniu wniosku, przekazuje sprzedawcy informację o uznaniu bądź odrzuceniu
wniosku URD wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wniosku od sprzedawcy,
6a) w przypadku udzielenia URD przez OSD bonifikaty bez wcześniejszego wniosku URD, bonifikata
ta jest uwzględniana w rozliczeniach z URD za najbliższy okres rozliczeniowy i uwzględniana
w rozliczeniach pomiędzy OSD a sprzedawcą,
6b) w przypadku otrzymania przez sprzedawcę reklamacji URD w sprawie bonifikaty, sprzedawca
przekazuje OSD reklamację w formie elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych. OSD po
rozpatrzeniu reklamacji, przekazuje sprzedawcy informację o uznaniu bądź odrzuceniu
reklamacji URD, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania reklamacji od sprzedawcy,
7) wnioski URD o odszkodowanie wynikające z niedotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, niedotrzymania standardów
jakościowych obsługi URD, przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, bądź nie wykonania lub
nienależytego wykonania usługi dystrybucji na rzecz URD, sprzedawca przekazuje w ciągu 2 dni
roboczych do OSD w formie elektronicznej wraz ze skanem wniosku. OSD niezwłocznie
rozpatruje złożone wnioski i informuje sprzedawcę lub URD o wyniku ich rozpatrzenia,
8) W przypadku prowadzonego postępowania reklamacyjnego sprzedawca na żądanie OSD,
w terminie 7 dni od otrzymania żądania, prześle w formie elektronicznej do OSD kopię
odpowiedzi udzielonej URD.
Odpowiedzi na reklamacje URD złożone do sprzedawcy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielane są URD przez sprzedawcę za wyjątkiem ppkt. 7).
H.6. Reklamacje powinny być przesyłane do OSD, na adres pocztowy:
,,OSD” Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice
lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres
reklamacje@esv.pl
W miejsce „OSD” należy wpisać właściwą nazwę OSD do sieci którego jest przyłączony odbiorca.
H.7. Zgłoszenie przez podmiot reklamacji do OSD powinno zawierać w szczególności:
a) dane adresowe podmiotu;

b) datę zaistnienia oraz dokładny opis i przyczynę okoliczności stanowiących podstawę reklamacji
wraz z uzasadnieniem;
c) zgłaszane żądanie;
d) dokumenty uzasadniające żądanie.
Uchybienia w zgłoszeniu reklamacyjnym dot. a)-d) nie mogą być przyczyną odmowy rozpatrzenia
reklamacji przez OSD.
H.8. OSD rozstrzyga zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż:
a) określonym w pkt. H.5. – jeżeli reklamacja została złożona do sprzedawcy przez URD
posiadającego zawartą ze sprzedawcą umowę kompleksową,
b) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od URD – jeżeli reklamacja
dotyczy rozliczeń za świadczone przez OSD usługi dystrybucji, lub jeżeli reklamacja dotyczy
kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy
OSD,
c) 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od sprzedawcy – jeżeli reklamacja
została złożona sprzedawcy przez URD posiadającego zawartą umowę sprzedaży i reklamacja
dotyczy odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego udostępnionego przez OSD do
sprzedawcy. W przypadku, gdy reklamacja została złożona przez odbiorcę energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym i dotyczy kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii
elektrycznej, dokonanych z inicjatywy OSD, to jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona
w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została uwzględniona.
H.9. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesyłane:
a) w przypadkach o których mowa w pkt. H.8. a) – w sposób określony w GUD-K,
b) w przypadkach o których mowa w pkt. H.8. b) i c) - w sposób określony w pkt. H.2.
H.10. Jeżeli rozstrzygnięcie reklamacji przez OSD zgodnie z pkt. H.9, w całości lub w części nie jest
satysfakcjonujące dla podmiotu zgłaszającego, to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, wystąpić pisemnie do OSD z wnioskiem
o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji, zawierającym:
a) zakres nieuwzględnionego przez OSD żądania;
b) uzasadnienie faktyczne zgłoszonego żądania;
c) dane przedstawicieli podmiotu upoważnionych do prowadzenia negocjacji.
Wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji powinien być przesłany na adresy, o których mowa
w pkt. H.6., odpowiednio listem lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu.
3.45. W punktach:
A.1.3., A.4.3.5., A.5.1., A.6.4., C.1.1.,C.1.10.,C.1.15.,E.5.,
skrót „IRiESP” zastąpiono skrótem „WDB”
3.46. W punktach:
A.3.1., A.4.3.6. , A.4.3.7., C.2.6., E.1.
skrót „IRiESP- Bilansowanie” zastąpiono skrótem „WDB”

3.47. W „Słowniku skrótów i pojęć" zmieniono, uzupełniono, doprecyzowano definicje:
Magazyn energii elektrycznej - Instalacja służącą do przechowywania energii, przyłączona do sieci,
mająca zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci.
Rezerwowa umowa kompleksowa - Umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy
sprzedaży rezerwowej.
Sprzedawca rezerwowy - Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną, wskazane przez URD, zapewniające temu URD sprzedaż rezerwową.
Wyprowadzenie URD z PPE - Zakończenie na wniosek URD świadczenia usług dystrybucji lub usługi
kompleksowej, które obejmuje odłączenie zasilania w danym PPE, tj. stworzenie fizycznej przerwy w
torze prądowym (np. demontaż układu pomiarowo-rozliczeniowego, demontaż fragmentu przyłącza,
wyjęcie wkładki bezpiecznikowej itp.).
Wytwórca - Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej,
którego jednostki wytwórcze przyłączone są do sieci elektroenergetycznej.
Prosument - Prosument energii odnawialnej
WDB - Warunki dotyczące bilansowania
OSD - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
OSDp - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna
posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową
OSDn - Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna nie
posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową
OSP - Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Prosument energii odnawialnej - Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku
odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie
stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294),
Uczestnik Rynku Bilansującego - Podmiot, który ma zawartą Umowę o świadczenie usług przesyłania
z OSP, na mocy której, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy
energii poprzez obszar Rynku Bilansującego oraz podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących
bilansowanie energii i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami określonymi w
IRiESP-Bilansowanie,
Warunki dotyczące bilansowania - Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 18
rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017r. ustanawiającym wytyczne
dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) - EB GL, zatwierdzony decyzją Prezesa
URE.

