Adres do korespondencji:
ENEA Operator Sp. z o.o.
(nazwa jednostki organizacyjnej)
ul. ............................., xx-xxx (miejscowość)

Nr ewidencyjny: ...........................................

Umowa nr ...................................
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawarta w (miejscowość) w dniu1 ........................... roku, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu i adres siedziby podmiotu)

nr tel.: ...........................................................; adres e-mail: ...........................................................;
Nr KRS ................................../zarejestrowany w CEIDG*, NIP: .................................., kapitał zakładowy
równy: ........................ zł, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości: ........................ zł,/kapitał zakładowy
wpłacony w całości,* zwany dalej „Odbiorcą”, który przy zawarciu Umowy jest reprezentowany przez:
1. (imię nazwisko - stanowisko)2
2. (imię nazwisko - stanowisko)2
a
ENEA Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska
58, kod pocztowy: 60-479 Poznań, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, kapitał zakładowy równy:
4 696 937 500,00 zł, zwaną dalej „OSD”, reprezentowaną przez:
(imię nazwisko - stanowisko)2 – pełnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD będą łącznie określani jako „Strony”, a każdy oddzielnie jako „Strona”.

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii
elektrycznej, zwanych dalej „usługami dystrybucji”, na rzecz Odbiorcy, w związku z przyjętą przez OSD
do realizacji umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą przez Odbiorcę.
Szczegółowe warunki świadczenia usług dystrybucji, a także prawa oraz obowiązki OSD i Odbiorcy
w tym zakresie określone są w Taryfie i IRiESD, a także w Ogólnych warunkach umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD
zaliczanych do grup przyłączeniowych II - VI, zwanych dalej „OWU”, które stanowią integralną część
Umowy.
OSD zobowiązuje się na warunkach określonych w Taryfie i IRiESD oraz Umowie i OWU, w okresie
obowiązywania Umowy świadczyć usługi dystrybucji do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1 do
Umowy, zwanego dalej „Obiektem”.
Odbiorca zobowiązuje się do postępowania w związku z pobieraniem energii elektrycznej w sposób
zgodny z Taryfą i IRiESD oraz Umową i OWU, z uwzględnieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Techniczne warunki świadczenia usług dystrybucji dla Obiektu zostały określone w Załączniku nr 1 do
Umowy.
2. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowiązywanie umowy
o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym
1

2

Datę wskazuje OSD z tym, że w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, za datę zawarcia uznaje się datę złożenia kwalifikowanego
podpisu elektronicznego przez przedstawiciela OSD na umowie wcześniej podpisanej w formie elektronicznej przez przedstawicieli Odbiorcy
oraz złożenia oświadczenia woli (umowy) w postaci elektronicznej przez OSD wobec Odbiorcy.
W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pole może pozostać
niewypełnione.
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3.

4.
5.
6.

7.

oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą albo umowy
sprzedaży rezerwowej zawartej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą rezerwowym.
Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany przez wybranego
przez Odbiorcę:
1) Sprzedawcę, z którym Odbiorca zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej; albo
2) Sprzedawcę rezerwowego, z którym Odbiorca zawarł umowę sprzedaży rezerwowej – gdy
realizowana jest umowa sprzedaży rezerwowej.
Rozliczenia z tytułu świadczonych usług dystrybucji odbywać się będą w 1-miesięcznym okresie
rozliczeniowym.
Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczone usługi dystrybucji i innych należności
wynikających z Umowy na podstawie otrzymywanych dokumentów finansowych.
Strony ustalają, że termin płatności za świadczone usługi dystrybucji przypada na 20 dzień miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy, którego dotyczy dokument
finansowy. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy za świadczone usługi dystrybucji co najmniej
7 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego
w późniejszym terminie, termin płatności ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu
dokumentu finansowego. Niezależnie od tego, Odbiorca zobowiązany jest poinformować OSD
w przypadku nieotrzymania dokumentu finansowego w terminie 13 dni od zakończenia miesiąca,
w którym zakończył się okres rozliczeniowy.
Strony ustalają, że termin płatności innych należności wynikających z Umowy wynosi 14 dni od daty
wystawienia dokumentu finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy za inne
należności wynikające z Umowy co najmniej 5 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w późniejszym terminie, termin płatności ulega
przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

§3
Oświadczenia Odbiorcy
1. Odbiorca oświadcza, że adresem na który należy wysyłać dokumenty finansowe, w tym faktury VAT,
a także korespondencję związaną z realizacją i z obowiązywaniem Umowy jest: adres siedziby
Odbiorcy./ul. .............................., xx-xxx (miejscowość).*
2. Odbiorca oświadcza, że:
1) posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu/nie posiada tytułu prawnego do korzystania z Obiektu,
ale nim dysponuje;*
2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem identyfikacyjnym określonym
w komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymał i zapoznał się z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Taryfą oraz IRiESD;
5) posiada koncesję/nie posiada koncesji* na dystrybucję energii elektrycznej obejmującą Obiekt;
6) jest/nie jest* dla Obiektu operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz
płatnikiem opłaty OZE, płatnikiem opłaty kogeneracyjnej i płatnikiem opłaty mocowej;
7) najpóźniej w chwili wyrażenia przezeń woli związania się Umową zawartą na odległość lub poza
lokalem OSD, został poinformowany na trwałym nośniku o prawie odstąpienia od Umowy zawartej
na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz, że otrzymał pouczenie o sposobie korzystania
z prawa odstąpienia od Umowy oraz wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od tej
Umowy;**
8) posiada uzgodnioną z OSD Instrukcję Współpracy Ruchowej („IWR”), której treść stanowi Załącznik
do Umowy i zobowiązuje się do aktualizowania IWR oraz uzgadniania jej zmian z OSD na zasadach
określonych w IRiESD.***
3. Odbiorca będący Prosumentem lub Prosumentem zbiorowym oświadcza, że:*****
1) wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby
w instalacji odnawialnego źródła energii; jednocześnie
2) w przypadku Odbiorcy niebędącego Odbiorcą 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.
Strona 2 z 4
www.operator.enea.pl

infolinia: 61 850 42 00

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

§4
Informacje o sprzedaży energii elektrycznej
Sprzedawcą Odbiorcy jest podmiot z którym Odbiorca posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej,
wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcą
zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji powiadomienia przez OSD.
Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z OWU.
Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą albo wskazany bezpośrednio przez Odbiorcę
we wniosku o zawarcie Umowy.
W przypadkach określonych w Ustawie i w IRiESD, Odbiorca wyraża zgodę na zawarcie przez OSD,
w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedaży rezerwowej ze Sprzedawcą rezerwowym, o którym
mowa w Umowie, na warunkach i zasadach określonych przez tego Sprzedawcę rezerwowego.
W przypadkach określonych w Ustawie i w IRiESD, OSD zawrze, w imieniu i na rzecz Odbiorcy,
umowę kompleksową ze Sprzedawcą z urzędu, na warunkach i zasadach określonych przez
Sprzedawcę z urzędu.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy
rezerwowego następuje w powiadomieniu OSD o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze
Sprzedawcą, zgodnie z OWU. Odbiorca może zmienić Sprzedawcę rezerwowego poprzez pisemne
wskazanie OSD nowego Sprzedawcy rezerwowego.
§5
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowiązywać z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczęcie realizacji Umowy następuje z dniem .......................... r./zainstalowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego/rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę lub
Sprzedawcę rezerwowego zgodnie z OWU.*
Umowa obowiązuje na czas nieokreślony./określony do dnia .......................... r.*
Tryb i warunki zmiany lub rozwiązania Umowy zostały określone w OWU.
Jeżeli Strony były związane wcześniejszą umową o świadczenie usług dystrybucji do Obiektu, z dniem
wejścia w życie Umowy postanowienia Umowy zastępują postanowienia tej wcześniejszej umowy
o świadczenie usług dystrybucji.
§6
Postanowienia końcowe
OSD posiada status dużego przedsiębiorcy.
W zakresie nieuregulowanym powyżej, zastosowanie mają postanowienia OWU.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią OWU oraz następujące Załączniki do Umowy:
1) Techniczne warunki świadczenia usług dystrybucji;
2) Obowiązek informacyjny zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych;
3) Zasady naliczania opłaty jakościowej, opłaty końcowej, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej i opłaty
mocowej;****
4) Instrukcja Współpracy Ruchowej;***
5) inne ................. (np. pełnomocnictwo udzielone przez Odbiorcę).*
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Dobrowolne oświadczenia Odbiorcy (dotyczy Odbiorcy będącego osobą fizyczną):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej,
promocji i konkursów, a także na ich udostępnianie przez OSD podmiotom realizujących wyżej wymienione
zadania na rzecz OSD.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień
związanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
Odbiorcy przysługuje prawo do odwołania zgody poprzez złożenie OSD pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia Odbiorcy będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta, do umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem OSD:
TAK

NIE

Żądam rozpoczęcia świadczenia przez OSD usług dystrybucji przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie
od Umowy, liczonego od dnia jej zawarcia. Zostałem poinformowany, że w razie odstąpienia od Umowy
w terminie 14-dniowym będę zobowiązany do zapłaty za spełnione na moje żądanie świadczenia (świadczone
usługi dystrybucji) w okresie do dnia złożenia OSD oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

*
**
***
****
*****

3

ODBIORCA

OSD

...............................................

.................................................

czytelny podpis Odbiorcy3
albo podpis i pieczątka imienna

podpis i pieczątka imienna3

- niepotrzebne skreślić
- dotyczy odbiorców będących osobami fizycznymi, o których mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
- dotyczy odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamonowym wyższym niż 1 kV
- załącznik dołączany do Umowy, gdy którekolwiek oświadczenie w § 3 ust. 2 pkt. 5) lub 6) Umowy jest twierdzące
- postanowienia dotyczą Odbiorców będących Prosumentami lub Prosumetnami zbiorowymi

Dla zawarcia umowy w formie elektronicznej wymagane jest zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez obie Strony.

Strona 4 z 4
www.operator.enea.pl

infolinia: 61 850 42 00

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Załącznik nr 1
do Umowy ................................... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
Pkt 1. Obiekt.
Lokalizacja Obiektu:
Nazwa/charakter Obiektu:
Podstawa przyłączenia
Obiektu do sieci:

Warunki przyłączenia
(nr, data):
Umowa o przyłączenie
do sieci (nr, data):

Pkt 2. Charakterystyka miejsca dostarczania. Moc umowna. Grupa taryfowa.4
Numer PPE:
Miejsce dostarczania
(granica własności):
Napięcie zasilania [kV]:
Grupa przyłączeniowa:
Moc umowna [kW]:
Grupa taryfowa:
Wartość współczynnika mocy
tgφ0:
Okres przyłączenia:

nieokreślony / określony do dnia: ……………………………….

Planowana do pobrania
średnioroczna ilość energii
elektrycznej [kWh]

Pkt 3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy.4
Układ podstawowy
Dane:

Układ rezerwowy

Właściciel:

Dane:

Właściciel:

Licznik:
Przekładniki prądowe
[A/A]:

(iIość) x
(przekładnia)

(ilość) x
(przekładnia)

Przekładniki napięciowe
[V/V]:

(iIość) x
(przekładnia)

(iIość) x
(przekładnia)

Układ transmisji danych
pomiarowych:
Pomiar pobieranej mocy
oraz energii elektrycznej
na poziomie napięcia:
Uwagi:

4

dla każdego miejsca dostarczania oddzielna tabela
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Pkt 4. Parametry ciągłości usług dystrybucji.5
1. Parametry ciągłości usługi w zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług
dystrybucji określono w OWU./W zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług
dystrybucji Strony ustalają następujące parametry ciągłości usługi:
1) dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:
a) czas trwania przerwy jednorazowej – do .…. godzin,
b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do .…. godzin;
2) dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:
a) czas trwania przerwy jednorazowej – do .…. godzin,
b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do .…. godzin.
2. Do łącznych czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych w ciągu roku kalendarzowego
wlicza się jednorazowe przerwy długie i bardzo długie.
Pkt 5. Dodatkowe zasady rozliczeń.6
1. Zasady wyznaczania oraz doliczania lub odliczania strat mocy i energii elektrycznej:
1) z tytułu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niż miejsce
dostarczania dolicza/odlicza się straty energii elektrycznej wykazywanej przez układ pomiaroworozliczeniowy:
a) pomiar strat transformacji,
b) pomiar strat w linii nie będącej własnością OSD;
2) z tytułu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie ....... kV dolicza/odlicza* się
straty mocy i energii czynnej w wysokości ....... % i straty energii biernej w wysokości ....... %;
postanowienie stosuje się do czasu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego
umożliwiającego pomiar wielkości niniejszych strat;
3) z tytułu niedostosowania mocy znamionowej transformatora do zamówionej mocy umownej dolicza
się straty biegu jałowego w wysokości …… kWh/m-c;
4) z tytułu zasilania Odbiorcy linią nie będącą własnością OSD, ilość pobranej przez Odbiorcę
energii czynnej zwiększa/zmiejsza* się o ....... % na pokrycie strat; postanowienie stosuje się do
czasu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego umożliwiającego pomiar wielkości
niniejszych strat;
5) (inne zasady stosownie do stanu faktycznego).
Pkt 6. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń.7
1.

2.

3.
4.

5

6

7

8
9

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub ciepła8 (dalej jako „Rozporządzenie”), określony umownie Obiekt Odbiorcy
objęty jest ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej do obiektów, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia.9
Plan wprowadzenia ograniczeń dla określonego umownie Obiektu przesyłany będzie przez OSD na
adres poczty elektronicznej Odbiorcy: …………………………, corocznie do dnia 15 kwietnia, za
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 4.
Plan, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje Odbiorcę w okresie od 1 czerwca danego roku do 31 maja
następnego roku, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust 4.
W przypadku, gdy Umowa dotyczy określonego umownie Obiektu nowo przyłączanego do sieci OSD
lub stroną Umowy jest nowy (kolejny) Odbiorca, plan wprowadzania ograniczeń zostanie przekazany
Odbiorcy odrębnie, również poza okresem wskazanym w ust. 3. Otrzymany przez Odbiorcę w tym

Zdanie pierwsze ust. 1 dotyczy wyłącznie odbiorców zaliczonych do IV grupy przyłączeniowej, pozostałe zapisy dotyczą odbiorców zaliczonych
do II lub III grupy przyłączeniowej; ust. 2 dotyczy odbiorców zaliczanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej.
Należy wykreślić lub dostosować zapisy – stosownie do stanu faktycznego i prawnego w przypadku zainstalowania układu pomiaroworozliczeniowego w miejscu innym niż miejsce dostarczania oraz braku urządzeń do pomiaru wielkości strat.
Dotyczy odbiorców zamawiających moc umowną co najmniej 300 kW oraz obiektów (wg definicji z Rozporządzenia), które nie zostały objęte
ochroną przed wprowadzonymi ograniczeniami na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1) – 4) Rozporządzenia.
Dotyczy również kolejnych aktów prawnych wydanych w przedmiotowym zakresie.
Obiekt określony w Umowie i obiekt zdefiniowany w Rozporządzeniu może nie być tożsamy. Obiekt określony Umową definiuje pkt 1 Załącznika
nr 1 do Umowy.
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przypadku plan ograniczeń będzie obowiązywał od dnia następnego po jego otrzymaniu, a informacja
o końcu okresu obowiązywania zostanie przekazana wraz z tym planem.
5. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania i przewidywanych na
następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych nadawanych
w programie l Polskiego Radia S.A. o godzinie 755 i o godzinie 1955.
6. OSD poinformuje Odbiorcę o wprowadzonych ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń, innych stopni zasilania niż w stopnie
zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych, przesyłając wiadomość tekstową na adres poczty
elektronicznej wskazany w ust. 2 lub na numer telefonu komórkowego Odbiorcy: …….......……….
7. Powiadomienia o zmianie stopni zasilania, o których mowa w ust. 6, posiadają moc nadrzędną
w stosunku do powiadomień w komunikatach radiowych.
8. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych, wskazanych w ust. 2 i ust. 6, pod
rygorem uznania za skutecznie przekazane informacji przesłanych na dane wskazane w ust. 2 i ust. 6.
Zmiana ww. danych nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. Aktualizacja ww. danych następuje
w formie pisemnej.
9. W przypadku, gdy Odbiorca jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub
uzyska ten status podczas obowiązywania i realizacji Umowy, to jest on zobowiązany do
opracowywania i uzgadniania planów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
zgodnie z Rozporządzeniem. Wówczas ust. 1 – 8 nie stosuje się.
10. Plany, o których mowa w ust. 9, Odbiorca będący operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego opracowuje w terminie wynikającym z Rozporządzenia. Plany te podlegają
uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, za pośrednictwem OSD.
Pkt 6. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń.10
1.

2.

Na wniosek Odbiorcy, w związku ze złożonym oświadczeniem z dnia …..........…. r., Obiekt Odbiorcy
podlega w całości / wyodrębnionej części ........................* ochronie przed wprowadzeniem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować OSD o ustaniu okoliczności uzasadniających
podleganiu ochronie w zakresie Obiektu lub jego wyodrębnionej części.

Pkt 7. Lista punktów połączonych na potrzeby naliczania opłaty mocowej.11
Lista punktów pomiarowych albo niebędących punktem pomiarowych miejsc, w których dokonuje się
pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej i objętych umowami o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznejzawartymi z OSD, w odniesieniu do której naliczania jest opłata mocowa:
L.p.

Kod PPE

1.
2.
...

10

11

Dotyczy odbiorców zamawiających moc umowną co najmniej 300 kW oraz podlegających ochronie przed wprowadzeniem ograniczeń na
podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia.
Dotyczy odbiorców, którzy na potrzeby naliczania opłaty mocowej wystąpili z kompletnym wnioskiem o połączenie punktów, o którym mowa
w art. 70b ust. 2 ustawy o rynku mocy.
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Pkt 8. Informacje dotyczące odnawialnego źródła energii12

Źródła
energii

1.

Dla Odbiorcy będącego Prosumentem:
L.p.

Moc zainstalowana
elektryczna źródła [kW]

Ilość
faz13

1.

.....................

......

2.

.....................

......

.....................

......

Łączna moc
zainstalowana
elektryczna
instalacji13

Rodzaj odnawialnego źródła energii

2. Dla Odbiorcy będącego Prosumentem zbiorowym:
Udział Odbiorcy będącego Prosumentem zbiorowym w wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnego
źródła energii wynosi …. %, co odpowiada …. kW maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej.

12
13

Dotyczy Odbiorców będących Prosumentami lub Prosementami zbiorowymi.
W przypadku, gdy wszystkie źródła są jednofazowe to instalacja odnawialnego źródła energii jest traktowana jako jednofazowa. Gdy choć
jedno źródło jest trójfazowe to instalacja odnawialnego źródła energii jest traktowana jako trójfazowa.
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Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych
osobowych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych:
− kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. – Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań;
− poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl.
2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych
osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
•

dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu wykonywania usługi dystrybucji energii elektrycznej do Pani/Pana w ramach realizacji:
a) umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych z Odbiorcami lub w celu realizacji działań przed zawarciem takich umów,
które są wykonywane na wniosek Odbiorcy lub
b) umów kompleksowych, w tym umów kompleksowych zawierających postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej
(„rezerwowych umów kompleksowych”), zawartych przez Sprzedawców z Odbiorcami lub w celu realizacji działań przed
zawarciem takich umów, które są wykonywane na wniosek Odbiorcy;
Dane są przetwarzane także w celu realizacji udzielonego OSD przez Panią/Pana pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej
umowy kompleksowej.

•

w oparciu o Pani /Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Jeśli wyraził (-a) Pan/pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. w celach prowadzenia badań
opinii publicznej, promocji i konkursów), OSD jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
danych do czasu wycofania zgody.
w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku
z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, wynikających z przepisów prawa energetycznego, przepisów
o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu
zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii elektrycznej,

•

•

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.
Przykłady tego obejmują:
➢
przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
➢
zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
➢
badanie satysfakcji klientów,
➢
dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
➢
marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności Sprzedawcy i Sprzedawcy rezerwowemu,
w celu wykonania umowy z Panią/Panem lub zrealizowania udzielonego pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej umowy
kompleksowej, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Jeżeli Pani/Pan są Odbiorcą, OSD udostępnia Pani/Pana dane pomiarowe Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowemu, z którymi
Pani/Pan ma zawartą umowę sprzedaży oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe takiego Sprzedawcy lub
Sprzedawcy rezerwowego.
Jeżeli Pani/Pan są Wytwórcą, OSD udostępnia Pani/Pana dane pomiarowo-rozliczeniowe Kupującemu oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za Pani/Pana bilansowanie handlowe.
Jeżeli Pani/Pan są Wytwórcą, OSD udostępnia Prezesowi URE Pani/Pana dane zawarte w Pani/Pana wniosku o wydanie świadectwa
pochodzenia lub wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe
i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie: odczytów i pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania
kontroli, remontów i usuwania awarii, prowadzenia rozliczeń, dochodzenia należności, obsługi i utrzymania systemów
informatycznych.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami OSD oraz
pod warunkiem zachowania poufności.
4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").
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5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
•
w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji lub zawartej ze Sprzedawcą umowy kompleksowej
lub rezerwowej umowy kompleksowej – do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez
przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
•
w zakresie realizacji udzielonego przez Panią/Pana pełnomocnictwa do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej – do czasu
jego wygaśnięcia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
•
w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych
umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;
•
w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
•
z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD stanowiących
podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie
występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:
•
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
lub do ich usunięcia,
•
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym
momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
➢ z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
➢ w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie,
w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),
•
żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na
podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi
danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?
Aby umożliwić zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej, a także realizację
pełnomocnictwa i zawarcie w Pani/Pana imieniu rezerwowej umowy kompleksowej, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich
danych osobowych. W takim przypadku podanie danych jest warunkiem zwarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy
kompleksowej oraz realizacji pełnomocnictwa i zawarcia w Pani/Pana imieniu rezerwowej umowy kompleksowej.
8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich
kategorie?
Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od odbiorców. OSD przetwarza także pewne
kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami takich kategorii są: dane
personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.
Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:
•
od Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowego energii elektrycznej, z którym Pani/Pan ma zawartą umowę,
•
z biur informacji gospodarczej,
•
od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
•
od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,
•
z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.
W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł publicznych,
w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się
w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców
lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.
9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak ze
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
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Załącznik nr 3
do Umowy ................................... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
ZASADY NALICZANIA OPŁATY JAKOŚCIOWEJ, OPŁATY KOŃCOWEJ, OPŁATY OZE, OPŁATY
KOGENERACYJNEJ I OPŁATY MOCOWEJ
I. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty jakościowej i opłaty końcowej
1. W przypadku, gdy energia elektryczna jest kupowana zarówno w celu jej magazynowania lub zużycia
na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie, jak i na użytek
własny Odbiorcy (jako odbiorcy końcowego) lub gdy moc umowna jest przeznaczona zarówno na
potrzeby magazynowania, wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie,
jak i na użytek własny Odbiorcy (dla Odbiorcy jako odbiorcy końcowego lub na potrzeby odbiorców
końcowych przyłączonych do Odbiorcy), lub też gdy Odbiorca jest sprzedawcą energii elektrycznej
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci, urządzeń lub instalacji Obiektu, Odbiorca zobowiązuje
się przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi zasadami i na wzorze oświadczenia określonym w pkt. V
niniejszego załącznika, odpowiednio oświadczenia:
1) o zużyciu energii elektrycznej – na potrzeby naliczania opłaty wynikającej ze stawki jakościowej
(dalej „opłata jakościowa”);
2) o przeznaczeniu mocy umownej – na potrzeby naliczania opłaty końcowej wynikającej ze stawki
opłaty przejściowej (dalej „opłata końcowa”).
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przesłane do OSD
pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub listem poleconym (oryginał), w terminie 5 dni po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, na dane teleadresowe OSD wskazane w Umowie.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczeń zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. Zasady dotyczące naliczenia opłaty jakościowej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty jakościowej będzie dokonywane w oparciu o składane przez
Odbiorcę oświadczenia o zakupie energii elektrycznej na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
zakupie energii elektrycznej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania,
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) Ustawy oraz o ilości energii
elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu
elektroenergetycznego przyłączonych do Odbiorcy lub przyłączonych do operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego
koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do Odbiorcy.
2) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD będzie naliczać opłatę jakościową od całości ilości energii elektrycznej pobranej przez
Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD.
3) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o zużyciu energii elektrycznej.
W przypadku składania poprawionego oświadczenia, Odbiorca powinien wskazać przyczyny
dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają
stosownej korekty rozliczeń.
6. Zasady dotyczące naliczenia opłaty końcowej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty końcowej będzie dokonywane w oparciu o składane przez Odbiorcę
oświadczenia o przeznaczeniu określonej liczbowo części mocy umownej dla danego miejsca
dostarczania na własny użytek (jako odbiorca końcowy), na potrzeby odbiorców końcowych
przyłączonych do Odbiorcy lub na potrzeby magazynowania, wytwarzania, przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) Ustawy.
2) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2 albo w przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę nowego oświadczenia w przypadku
zmiany mocy umownej, OSD będzie naliczać opłatę końcową od całości zamówionej mocy
umownej, z zastrzeżeniem pkt. 3).
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3) Odbiorca nie jest zobowiązany do przesyłania oświadczenia o przeznaczeniu mocy umownej dla
kolejnego okresu rozliczeniowego w przypadku braku zmiany w przeznaczeniu zamówionej mocy
w stosunku do wcześniej złożonego oświadczenia. W takim wypadku OSD będzie naliczać opłatę
końcową zgodnie z wartościami wskazanymi w ostatnim oświadczeniu złożonym przez Odbiorcę.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o przeznaczeniu zamówionej mocy
umownej. W przypadku składania poprawionego oświadczenia, Odbiorca powinien wskazać
przyczyny dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca
dokonają stosownej korekty rozliczeń.
II. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty OZE
1. W przypadku, gdy:
1) energia elektryczna jest pobierana z sieci i zużywana przez Odbiorcę na użytek własny (jako
odbiorca końcowy, w tym jako odbiorca przemysłowy), jak i kupowana w celu jej magazynowania
lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie; lub
też
2) gdy Odbiorca sprzedaje energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu, w tym
odbiorcy przemysłowemu, lub przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu płatnikiem
opłaty OZE, przyłączonemu do sieci, urządzeń lub instalacji Obiektu;
Odbiorca zobowiązuje się przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi zasadami i na wzorze
oświadczenia określonym w pkt. V niniejszego załącznika, oświadczenie o ilości energii elektrycznej na
potrzeby naliczania opłaty OZE.
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane do OSD
pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub listem poleconym (oryginał), w terminie 5 dni po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, na dane teleadresowe OSD wskazane w Umowie.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczenia zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. Zasady dotyczące naliczenia opłaty OZE:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty OZE będzie dokonywane w oparciu o składane przez Odbiorcę
oświadczenie o ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez:
a) Odbiorcę na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
b) Odbiorcę w celu jej magazynowania lub na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) Ustawy,
c) odbiorców końcowych:
(i) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
niebędącego płatnikiem opłaty OZE, lub
(ii) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię
elektryczną, przyłączonego do sieci OSD bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa
energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej.
2) W przypadku gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci OSD i sieci innych płatników opłaty OZE,
wskazane w oświadczeniu ilości energii elektrycznej objęte obowiązkiem opłaty OZE powinny być
proporcjonalne do ilości energii elektrycznej:
a) pobranej z sieci OSD oraz z sieci innych płatników opłaty OZE – w przypadku, gdy Odbiorca jest
przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty OZE,
b) wprowadzonej do sieci OSD oraz do sieci innych płatników opłaty OZE – w przypadku, gdy
Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym wytwarzającym energię elektryczną.
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3) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD będzie naliczać opłatę OZE od całości ilości energii elektrycznej pobranej przez
Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o ilości energii elektrycznej. W takim
wypadku Odbiorca powinien złożyć poprawione oświadczenie, wraz ze wskazaniem przyczyny
dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają
stosownej korekty rozliczeń.
6. W przypadku, gdy Odbiorca jest płatnikiem opłaty OZE, opłatę OZE w zakresie energii elektrycznej
zużywanej przez Odbiorcę jako odbiorcę końcowego:
1) w Obiekcie przyłączonym do sieci objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę OZE nalicza Odbiorca;
2) w Obiekcie przyłączonym do sieci nie objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę OZE nalicza OSD.
III. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty kogeneracyjnej
1. W przypadku, gdy:
1) energia elektryczna jest pobierana z sieci i zużywana przez Odbiorcę na użytek własny (jako
odbiorca końcowy, w tym jako odbiorca przemysłowy), jak i kupowana w celu jej magazynowania
lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie; lub
też
2) gdy Odbiorca sprzedaje energię elektryczną co najmniej jednemu odbiorcy końcowemu, w tym
odbiorcy przemysłowemu, lub przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu płatnikiem
opłaty kogenracyjnej, przyłączonemu do sieci, urządzeń lub instalacji Obiektu;
Odbiorca zobowiązuje się przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi zasadami i na wzorze
oświadczenia określonym w pkt. V niniejszego załącznika, oświadczenie o ilości energii elektrycznej
na potrzeby naliczania opłaty kogeneracyjnej.
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane do OSD
pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub listem poleconym (oryginał), w terminie 5 dni po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczenia zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. Zasady dotyczące naliczenia opłaty kogeneracyjnej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty kogeneracyjnej będzie dokonywane w oparciu o składane przez
Odbiorcę oświadczenie o ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez:
a) Odbiorcę na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
b) Odbiorcę w celu jej magazynowania lub na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) Ustawy,
c) odbiorców końcowych:
(i) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, lub
(ii) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię
elektryczną, przyłączonego do sieci OSD bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa
energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej.
2) W przypadku gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci OSD i sieci innych płatników opłaty
kogeneracyjnej, wskazane w oświadczeniu ilości energii elektrycznej objęte obowiązkiem opłaty
kogeneracyjnej powinny być proporcjonalne do ilości energii elektrycznej:
a) pobranej z sieci OSD oraz z sieci innych płatników opłaty kogeneracyjnej – w przypadku, gdy
Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą
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w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty
kogeneracyjnej,
b) wprowadzonej do sieci OSD oraz do sieci innych płatników opłaty kogeneracyjnej – w przypadku,
gdy Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym wytwarzającym energię elektryczną.
3) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD będzie naliczać opłatę kogeneracyjną od całości ilości energii elektrycznej pobranej
przez Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o ilości energii elektrycznej. W takim
wypadku Odbiorca powinien złożyć poprawione oświadczenie, wraz ze wskazaniem przyczyny
dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają
stosownej korekty rozliczeń.
6. W przypadku, gdy Odbiorca jest płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, opłatę kogeneracyjną w zakresie
energii elektrycznej zużywanej przez Odbiorcę jako odbiorcę końcowego:
1) w Obiekcie przyłączonym do sieci objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę kogeneracyjną nalicza Odbiorca;
2) w Obiekcie przyłączonym do sieci nie objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę kogeneracyjną nalicza OSD.
IV. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty mocowej
1. W przypadku, gdy energia elektryczna jest pobierana z sieci przez Odbiorcę będącego
przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, Odbiorca zobowiązuje się przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi
zasadami i na wzorze oświadczenia określonym w pkt. V niniejszego załącznika, oświadczenie o ilości
odbiorców i ilości energii elektrycznej na potrzeby naliczania opłaty mocowej.
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane do OSD
pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokumentu lub dokumentu podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub listem poleconym (oryginał), w terminie 8 dni po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczenia zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. W przypadku, gdy Odbiorca jest płatnikiem opłaty mocowej, opłatę mocową w zakresie energii
elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD i zużywanej przez Odbiorcę jako odbiorcę
końcowego nalicza OSD.
6. Zasady dotyczące naliczenia opłaty mocowej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty mocowej będzie dokonywane w oparciu o składane przez Odbiorcę
oświadczenie obejmujące w szczególności:
a) informację o sumie należnych środków z tytułu opłaty mocowej,
b) liczbę punktów poboru energii odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, o których
mowa w art. 89a ust. 1 pkt. 1) ustawy o rynku mocy, w podziale na przedziały rocznego zużycia
energii elektrycznej,
c) ilości energii elektrycznej pobranej z urządzeń, instalacji lub sieci Odbiorcy przez odbiorców
końcowych innych niż określonych w lit. b), w godzinach doby opublikowanych przez Prezesa
URE na podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2) ustawy o rynku mocy, w podziale na grupy, o których
mowa w art. 70a ust. 1 ustawy o rynku mocy,
d) ilości energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w części, w jakiej na podstawie umowy z OSD
otrzymuje on lub pobiera z urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego energię
elektryczną i zużywa ją na własny użytek (do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej
zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej), w godzinach doby opublikowanych przez Prezesa URE na
podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2) ustawy o rynku mocy.
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2) W przypadku, gdy Odbiorca jest jednocześnie przyłączony do sieci przesyłowej i sieci
dystrybucyjnej OSD, wówczas Odbiorca środki z tytułu pobranej opłaty mocowej wnosi do operatora
systemu przesyłowego (PSE S.A.).
3) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD naliczy opłatę mocową:
a) dla odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, o których mowa w art. 89a ust. 1
pkt. 1) ustawy o rynku mocy – od liczby punktów poboru energii przyjętych do rozliczeń
w poprzednim okresie rozliczeniowym,
b) dla odbiorców końcowych, w tym operatorów systemu dystrybucyjnego („OSDn”) w zakresie ilości
energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej na użytek własny, innych niż określonych w lit. a) –
od całości ilości energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD
w godzinach doby opublikowanych przez Prezesa URE na podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2) ustawy
o rynku mocy.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia. W takim wypadku Odbiorca powinien
złożyć poprawione oświadczenie, wraz ze wskazaniem przyczyny dokonania korekty. W przypadku
złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają stosownej korekty rozliczeń.
5) Zgodnie z art. 70b ustawy o rynku mocy, OSD na wniosek Odbiorcy dokonuje połączenia punktów
pomiarowych Odbiorcy lub niebędących punktem pomiarowym miejsc w urządzeniu, instalacji lub
sieci Odbiorcy, w którym dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej,
w odniesieniu do której naliczana jest opłata mocowa.
V. Wzory oświadczeń
1. Integralną część niniejszego załącznika stanowią:
1) Wzór oświadczenia o zużyciu energii elektrycznej – dotyczy opłaty jakościowej.
2) Wzór oświadczenia o przeznaczeniu mocy umownej – dotyczy opłaty końcowej.
3) Wzór oświadczenia o ilości energii elektrycznej – dotyczy opłaty OZE.
4) Wzór oświadczenia o ilości energii elektrycznej – dotyczy opłaty kogeneracyjnej.
5) Wzór oświadczenia o ilości odbiorców i ilości energii elektrycznej – dotyczy opłaty mocowej.
2. Zmiana przez OSD wzorów oświadczeń określonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie
przekazania Odbiorcy nowych wzorów oświadczeń przy zachowaniu formy pisemnej.
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..........................................
(nazwa podmiotu)

..........................................
(adres, kod pocztowy, miejscowość)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w umowie)
OŚWIADCZENIE O ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ *
zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy Prawo energetyczne (na potrzeby naliczenia opłaty jakościowej)
* - Oświadczenie wg poniższej tabeli powinno zostać złożone odrębnie dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE)

Kod PPE: ............................................................................
--1.

OKRES ROZLICZENIOWY: od (dzień)/(miesiąc)/(rok) do (dzień)/(miesiąc)/(rok)

Ilości energii elektrycznej
kWh / MWh / [%]1

Łączna ilość energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym podlegająca naliczeniu
opłaty jakościowej
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2, nr 4 i nr 5)

2.
3.

4.

5.

Energia elektryczna zakupiona na użytek własny (jako odbiorca końcowy), zgodnie
z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne2
Energia elektryczna zakupiona w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a)
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne3
Ilość energii elektrycznej zużyta przez odbiorców końcowych korzystających
z krajowego systemu elektroenergetycznego przyłączonych do sieci, instalacji lub
urządzeń podmiotu lub przyłączonych do operatora systemu dystrybucyjnego lub
przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na przesyłanie lub
dystrybucję energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do sieci, instalacji lub urządzeń
tego podmiotu, zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca
2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
w obrocie energią elektryczną4
Ilość energii elektrycznej zużyta przez odbiorców końcowych korzystających
z krajowego systemu elektroenergetycznego przyłączonych do sieci, instalacji lub
urządzeń wytwórcy lub do sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługi
dystrybucji niebędącego operatorem, które jest przyłączone do sieci, instalacji lub
urządzeń tego wytwórcy, zgodnie z § 25 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia
6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną5

Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.

....................................................................
(imię i nazwisko albo podpis i pieczątka)

…………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość)
1

2

3
4

5

(data)

Niepotrzebne skreślić. Gdy oświadczenie dotyczy obiektu, w którym podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania lub wytwarzania
energii elektrycznej nie sprzedaje energii elektrycznej przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu przyłączonemu do tego podmiotu, dopuszcza
się wskazanie wartości procentowych zamiast ilości energii elektrycznej w wartościach bezwzględnych (kWh/MWh).
W przypadku zakupienia całości energii elektrycznej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej, należy wstawić wartość „0”.
W przypadku zakupienia całości energii elektrycznej na użytek własny, należy wstawić wartość „0”.
Dotyczy wyłącznie podmiotów zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej. W przypadku gdy podmiot nie prowadzi
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej odbiorcom końcowym, należy wstawić wartość „0”.
Dotyczy wyłącznie podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej. W przypadku gdy podmiot nie prowadzi sprzedaży energii
odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci lub instalacji, lub urządzeń, należy wstawić wartość „0”.
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..........................................
(nazwa podmiotu)

..........................................
(adres, kod pocztowy, miejscowość)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w umowie)
OŚWIADCZEN IE O PRZEZNACZENIU MOCY UMOWNEJ*
zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy Prawo energetyczne
(na potrzeby naliczenia opłaty końcowej)
* - Oświadczenie wg poniższej tabeli powinno zostać złożone odrębnie dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE)

Kod PPE: ............................................................................
---

Wartość mocy
kW / MW1

OKRES ROZLICZENIOWY: od (dzień)/(miesiąc)/(rok) do odwołania
Moc umowna określona w umowie

1.

(wartość pola w wierszu nr 1 musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2 – 5, a opłata
końcowa naliczana jest od sumy wartości mocy z wierszy nr 2 i 4)

2.

Część mocy zamówiona na użytek własny, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne2

3.

Część mocy zamówiona na potrzeby magazynowania, wytwarzania, przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne3

4.

Część mocy zamówiona na potrzeby odbiorców końcowych przyłączonych do podmiotu
lub sieci dystrybucyjnej podmiotu, którym podmiot świadczy usługę dystrybucji energii
elektrycznej, w przypadku, gdy podmiot nie jest płatnikiem opłaty przejściowej
bezpośrednio do OSP4

5.

Część mocy zamówiona na potrzeby odbiorców końcowych przyłączonych do odbiorcy
lub sieci dystrybucyjnej odbiorcy, którym odbiorca świadczy usługę dystrybucji energii
elektrycznej, w związku z którą to usługą odbiorca jest płatnikiem opłaty przejściowej
bezpośrednio do OSP5

Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste. W przypadku ich zmiany zobowiązujemy
się dokonać niezwłocznej aktualizacji oświadczenia.

....................................................................
(imię i nazwisko albo podpis i pieczątka)

……………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość)

1
2

3
4

5

(data)

Niepotrzebne skreślić.
W przypadku zamówienia całości mocy na potrzeby magazynowania, wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, należy wstawić
wartość „0”.
W przypadku zamówienia całości mocy na użytek własny należy wstawić wartość „0”.
W przypadku, gdy do sieci odbiorcy nie są przyłączeni odbiorcy końcowi, którym odbiorca świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej, jak też
gdy odbiorca jest płatnikiem opłaty przejściowej do OSP, należy wstawić wartość „0”.
W przypadku, gdy do sieci odbiorcy nie są przyłączeni odbiorcy końcowi, którym odbiorca świadczy usługę dystrybucji energii elektrycznej, jak też
gdy odbiorca nie jest płatnikiem opłaty przejściowej do OSP, należy wstawić wartość „0”.
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..........................................
(nazwa podmiotu)

..........................................
(adres, kod pocztowy, miejscowość)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w umowie)

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ *
w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (na potrzeby naliczenia opłaty OZE)
* - Oświadczenie wg poniższej tabeli powinno zostać złożone odrębnie dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE)

Kod PPE: ............................................................................
--1.

2.

OKRES ROZLICZENIOWY: od (dzień)/(miesiąc)/(rok) do (dzień)/(miesiąc)/(rok)
Łączna ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem opłaty OZE w okresie rozliczeniowym
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2, 4 i 5)
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2a i 2b)
2a.
w tym jako odbiorca końcowy niebędący odbiorcą przemysłowym
2b.

3.

4.

5.

Ilości energii
elektrycznej1
kWh / MWh / [%]2

w tym jako odbiorca przemysłowy

Energia elektryczna pobrana z sieci i zakupiona w celu jej magazynowania lub zużycia na
potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3
pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych przyłączonych do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE,
przyłączonego do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 4a i 4b)
4a.
w tym przez odbiorców końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi
4b.
w tym przez odbiorców przemysłowych
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych przyłączonych do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego
do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa
energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej (wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 5a i 5b)
5a.
w tym przez odbiorców końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi
5b.

w tym przez odbiorców przemysłowych

Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.

..................................................................
(imię i nazwisko albo podpis i pieczątka)

…………………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość)

1

2

(data)

Ilości energii elektrycznej powinny uwzględniać ilości objęte obowiązkiem opłaty OZE wynikającym z obowiązującego w danym okresie
rozliczeniowym wykazu odbiorców przemysłowych ogłoszonym przez Prezesa URE, z uwzględnieniem ogłoszonego przez Prezesa URE wykazu
odbiorców przemysłowych objętych sankcją określoną w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto w przypadku, gdy
podmiot składający oświadczenie jest przyłączony do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. i sieci innych płatników opłaty OZE, wskazane w oświadczeniu
ilości energii elektrycznej objęte obowiązkiem opłaty OZE powinny uwzględniać proporcjonalność, o której mowa w art. 97 ust. 4 lub ust. 5 ustawy
o odnawialnych źródłach energii.
Niepotrzebne skreślić. Gdy oświadczenie dotyczy obiektu, w którym podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania lub wytwarzania
energii elektrycznej nie sprzedaje energii elektrycznej przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu przyłączonemu do tego podmiotu lub
w którym energia elektryczna nie jest zużywana przez odbiorcę przemysłowego, dopuszcza się wskazanie wartości procentowych zamiast ilości
energii elektrycznej w wartościach bezwzględnych (kWh/MWh).
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..........................................
(nazwa podmiotu)

..........................................
(adres, kod pocztowy, miejscowość)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w umowie)

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ *
w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(na potrzeby naliczenia opłaty kogeneracyjnej)
* - Oświadczenie wg poniższej tabeli powinno zostać złożone odrębnie dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE)

Kod PPE: ............................................................................
--1.

2.

3.

4.

5.

Ilości energii
elektrycznej1
kWh / MWh / [%]2

OKRES ROZLICZENIOWY: od (dzień)/(miesiąc)/(rok) do (dzień)/(miesiąc)/(rok)
Łączna ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem opłaty kogeneracyjnej w okresie
rozliczeniowym (wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2, 4 i 5)
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta na użytek własny (jako odbiorca końcowy), zgodnie
z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2a i 2b)
2a.
w tym jako odbiorca końcowy niebędący odbiorcą przemysłowym
2b.
w tym jako odbiorca przemysłowy
Energia elektryczna pobrana z sieci i zakupiona w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej,
przyłączonego do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 4a i 4b)
4a.
w tym przez odbiorców końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi
4b.
w tym przez odbiorców przemysłowych
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci
przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci
ENEA Operator Sp. z o.o. bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego
świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej (wartość pola
musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 5a i 5b)
5a.
w tym przez odbiorców końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi
5b.

w tym przez odbiorców przemysłowych

Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.

..................................................................
(imię i nazwisko albo podpis i pieczątka)

…………………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość)

1

2

(data)

Ilości energii elektrycznej powinny uwzględniać ilości objęte obowiązkiem opłaty kogeneracyjnej wynikającym z obowiązującego w danym okresie
rozliczeniowym wykazu odbiorców przemysłowych ogłoszonym przez Prezesa URE, z uwzględnieniem ogłoszonego przez Prezesa URE wykazu
odbiorców przemysłowych objętych sankcją określoną w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto w przypadku, gdy
podmiot składający oświadczenie jest przyłączony do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. i sieci innych płatników opłaty kogeneracyjnej, wskazane
w oświadczeniu ilości energii elektrycznej objęte obowiązkiem opłaty kogeneracyjnej powinny uwzględniać proporcjonalność, o której mowa
w art. 63 ust. 4 lub ust. 5 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Niepotrzebne skreślić. Gdy oświadczenie dotyczy obiektu, w którym podmiot prowadzący działalność w zakresie magazynowania lub wytwarzania
energii elektrycznej nie sprzedaje energii elektrycznej przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu przyłączonemu do tego podmiotu lub
w którym energia elektryczna nie jest zużywana przez odbiorcę przemysłowego, dopuszcza się wskazanie wartości procentowych zamiast ilości
energii elektrycznej w wartościach bezwzględnych (kWh/MWh).

Strona 1 z 1

..........................................
(nazwa podmiotu)

..........................................
(adres, kod pocztowy, miejscowość)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w umowie)

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ODBIORCÓW I ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ *
w związku z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (na potrzeby naliczenia opłaty mocowej)
* - Oświadczenie wg poniższej tabeli powinno zostać złożone odrębnie dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE)

Kod PPE: ............................................................................
OKRES ROZLICZENIOWY: od (dzień)/(miesiąc)/(rok) do (dzień)/(miesiąc)/(rok)
A.

1.

2.

Wolumen energii elektrycznej zużytej na użytek własny (jako odbiorca końcowy)
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta na użytek własny (jako odbiorca końcowy), zgodnie
z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w godzinach doby
opublikowanych przez Prezesa URE na podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2 ustawy o rynku mocy:
Energia elektryczna pobrana z sieci i zużyta na użytek własny (jako odbiorca końcowy), zgodnie
z art. 3 pkt. 13a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w godzinach doby
innych niż godziny, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt. 2 ustawy o rynku mocy, w dni robocze
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy: 2

B.

Ilości odbiorców oraz energia elektryczna pobrana z urządzeń, instalacji lub sieci3

I.

Liczba PPE

1.

Łączna ilość PPE odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy4 (wartość pola musi
się równać sumie wartości pól z wierszy nr 1a – 1d):
w tym w rocznym przedziale zużycia energii elektrycznej:
1a.
poniżej 500 kWh energii elektrycznej

II.

1.

1

2
3

4

5

6

Ilości energii
elektrycznej
kWh / MWh / [%]1

Ilości
szt.

1b.

od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej

1c.

powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej

1d.
powyżej 2800 kWh energii elektrycznej
Ilości energii
Wolumen energii elektrycznej
elektrycznej
(dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej)
kWh / MWh / [%]1
Energia elektryczna pobrana z urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej, w godzinach doby opublikowanych
przez Prezesa URE na podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2 ustawy o rynku mocy (wartość pola musi
się równać sumie wartości pól z wierszy nr 1a – 1d):
w tym przez:
odbiorców końcowych innych niż odbiorcy rozliczani w sposób ryczałtowy (wartość
pola musi się równać sumie pól z wierszy nr (i) – (ii)
1a.
w tym odbiorców, których punkty5 znajdują się w sieci o napięciu wyższym niż
(i)
1 kV i nie wyższym niż 110 kV6 (wartość pola musi się równać sumie pól
z wierszy nr (i.a) – (i.d)
Niepotrzebne skreślić. Gdy oświadczenie dotyczy obiektu podmiotu, w którym energia elektryczna nie jest pobierana przez odbiorcę rozliczanego
w sposób ryczałtowy, dopuszcza się wskazanie wartości procentowych (%) zamiast ilości energii elektrycznej w wartościach bezwzględnych
(kWh/MWh).
Wiersz A.2. wypełniany przez odbiorców końcowych rozliczanych z uwzględnieniem art. 70a ustawy o rynku mocy.
Cześć B dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty mocowej lub przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną lub
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej.
Za odbiorców rozliczanych w sposób ryczałtowy (w zakresie opłaty mocowej) rozumie się odbiorców końcowych wskazanych w art. 89a ust. 2
ustawy o rynku mocy.
Punkty pomiarowego danego odbiorcy końcowego albo niebędące punktami pomiarowymi miejsca w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym
dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której naliczana jest opłata mocowa na podstawie art. 69
ust. 5 ustawy o rynku mocy.
Należy wskazać ilości podlegające rozliczeniu zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1505).
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III.

1.

IV.

1.

i.a
należących do grupy odbiorców końcowych K1
i.b
należących do grupy odbiorców końcowych K2
i.c
należących do grupy odbiorców końcowych K3
i.d
należących do grupy odbiorców końcowych K4
(ii)
w tym odbiorców innych niż wymienieni w pkt (i)
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
1b.
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty
mocowej
1c.
przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
1d.
magazynowania energii elektrycznej
Ilości energii
Wolumen energii elektrycznej
elektrycznej
(dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną lub
wykonującego działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej)
kWh / MWh / [%]1
Energia elektryczna pobrana z urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego
wytwarzającego energię elektryczną lub wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
magazynowania energii elektrycznej, w godzinach doby opublikowanych przez Prezesa URE na
podstawie art. 74 ust. 4 pkt. 2 ustawy o rynku mocy (wartość pola musi się równać sumie
wartości pól z wierszy nr 1a – 1b):
w tym przez:
odbiorców końcowych innych niż odbiorcy rozliczani w sposób ryczałtowy
w tym odbiorców, których punkty7 znajdują się w sieci o napięciu
wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV8 (wartość pola musi się równać
sumie pól z wierszy nr (i.a) – (i.d)
i.a
należących do grupy odbiorców końcowych K1
1a.
(i)
i.b
należących do grupy odbiorców końcowych K2
i.c
należących do grupy odbiorców końcowych K3
i.d
należących do grupy odbiorców końcowych K4
(ii)
w tym odbiorców innych niż wymienieni w pkt (i)
przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
1b.
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty
mocowej
Wartość
Środki należne z tytułu opłaty mocowej
zł
Suma należnych środków z tytułu opłaty mocowej w zakresie odbiorców przyłączonych
bezpośrednio do urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu (wartość pola musi się równać sumie
wartości pól z wierszy nr 1a – 1c):9
w tym:
1a.
Środki należne od odbiorców, o których mowa w pkt. B.I.1.
1b.
Środki należne wynikające z ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt. B.II.1.
1c.
Środki należne wynikające z ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt. B.III.1.

Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.

..................................................................
(imię i nazwisko albo podpis i pieczątka)

…………………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość)

7

8

9

(data)

Punkty pomiarowego danego odbiorcy końcowego albo niebędące punktami pomiarowymi miejsca w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym
dokonuje się pomiaru lub wyznaczenia ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której naliczana jest opłata mocowa na podstawie art. 69
ust. 5 ustawy o rynku mocy.
Należy wskazać ilości podlegające rozliczeniu zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1505).
Suma środków należnych z tytułu opłaty mocowej nie powinna obejmować środków wynikających z ilości energii elektrycznej wskazanej
w pkt. A.1.
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