ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Raport z procesu konsultacji
projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0.
IRiESD

Poznań, dnia 28 lutego 2019 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

1.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

Przebieg procesu konsultacji
Raport z przebiegu procesu konsultacji zawiera zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych
przez użytkowników systemu dystrybucyjnego lub inne podmioty oraz sposób ich
uwzględnienia przez ENEA Operator Sp. z o.o., zwaną dalej „OSD”.
Zestawione uwagi odnoszą się do projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0.
do opracowanej przez OSD Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
– wersja 2.3., zwanej dalej „IRiESD”, która została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją
nr DRR-4321-60(5)/2013/KSm z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz zmieniona decyzjami
nr DRR-4321-9(2)/2014/MKo4 z dnia 18 grudnia 2014 r., nr DRR-4321-4(4)/2015/HJ z dnia
26 czerwca 2015 r., nr DRR-4321-13(2)/2015/HJ z dnia 27 listopada 2015 r., nr DRR-43219(9)/2015/2016/HJ z dnia 13 stycznia 2016 r., nr DRR.WRE.432.1.2016.MH z dnia
22 grudnia 2016 r., nr DRR.WRE.432.1.4.2017.ŁW z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
nr DRR.WRE.4321.13.2017.ŁW z dnia 21 grudnia 2017 r., nr DRR.WRE.4321.6.2018.ŁW
z dnia 13 marca 2018 r., nr DRR.WRE.4321.18.2018.ŁW z dnia 3 grudnia 2018 r. oraz
nr DRR.WRE.4321.24.2018.ŁW z dnia 3 stycznia 2019 r.
Działania podjęte przez OSD w procesie konsultacji, przestawiają się następująco:

2.

L.p.

Data

Opis działania

1.

16.01.2019 r.

Ogłoszenie komunikatu OSD wraz z zaproszeniem do składania
uwag do projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0.

2.

16.01.2019 r.

3.

16.01.2019 r. –
30.01.2019 r.

4.

04.02.2019 r. –
28.02.2019 r.

Opublikowanie projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0.
na stronie internetowej OSD.
Zbieranie uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego lub
innych podmiotów dotyczących projektu Karty aktualizacji
nr 14/2019 – wersja 1.0.
Opracowanie raportu z konsultacji projektu Karty aktualizacji
nr 14/2019 – wersja 1.0. oraz projektu Karty aktualizacji
nr 14/2019 – wersja 1.1.

Lista użytkowników systemu lub innych podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie
konsultacji
W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0. IRiESD uwagi
zostały zgłoszone przez:
L.p.

Nazwa podmiotu

Dane adresowe

1.

ENERGA-OBRÓT SA

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

2.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

3.

ENEA S.A.

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
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Zestawienie uwag użytkowników systemu i innych podmiotów oraz sposób ich uwzględnienia
W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0. IRiESD zostały zgłoszone następujące uwagi:
L.p.

Zgłaszający
uwagi

Uwagi i propozycje zmian w treści

Stanowisko OSD

U wag i o g ó ln e

1.

W dokumencie wielokrotnie używane jest sformułowanie „zaprzestanie
sprzedaży”, które nie jest w IRiESD ani innych przepisach prawa
zdefiniowane. Tym samy nie jest do końca jasne jakich konkretnie
przypadków dotyczą postanowienia IRiESD, które odnoszą się do tego
sformułowania. M.in. budzi wątpliwości czy poprzez „zaprzestanie sprzedaży”
rozumie się również sytuację, w której sprzedawca nie realizuje sprzedaży do
odbiorcy w związku z wygaśnięciem umowy sprzedaży/kompleksowej (np. na
skutek jej wypowiedzenia przez odbiorcę lub upływu okresu na jaki została
zawarta). Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych proponujemy
doprecyzowanie postanowień IRiESD, które operują tym sformułowaniem,
ewentualnie wprowadzenie do IRiESD definicji „zaprzestania sprzedaży”.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Sformułowanie „zaprzestanie sprzedaży” wynika wprost
z zapisów ustawy Prawo energetyczne, stąd w Karcie
aktualizacji IRiESD nie ma potrzeby jej dodatkowego
doprecyzowywania.
Jednocześnie
w
ocenie
OSD
sformułowanie to obejmuje również sytuacje związane
z wygaśnięciem lub zakończeniem obowiązywania umowy
na skutek jej wypowiedzenia lub upływu terminu na jaki
została zawarta.

2.

Zbędny znak interpunkcyjny
Po „art. 6b” nie powinno się pisać „kropki”. Tak jest w pkt A.8.11.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została uwzględniona.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisami Karty aktualizacji IRiESD ujednolicenie
zapisów nastąpi po 6 miesiącach od wejścia w życie
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, kiedy to zaczną
obowiązywać zapisy pkt. 5 Karty aktualizacji IRiESD. Pojęcie
„rezerwowa umowa sprzedaży” stosowane jest w treści
IRiESD obowiązującej do 17.06.2019 r, natomiast po tym
terminie w IRiESD będzie stosowane jedynie pojęcie „umowa
sprzedaży rezerwowej”.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Niezależnie od tego czy umowa jest zawarta na czas
określony czy też na czas nieokreślony istnieje obowiązek

3.

4.

Niespójność
W treści dokumentu używane jest zamiennie „umowa sprzedaży rezerwowej”
albo „rezerwowa umowa sprzedaży”. Proponujemy ujednolicenia kolejność
czy będzie wskazane „umowy sprzedaży rezerwowej” czy „rezerwowej
umowy sprzedaży”. Uwaga dotyczy całego dokumentu.

Punkt 4.1)
W punkcie A.3.12 nie jest jasno sformułowany obowiązek
sprzedawcy w przypadku umów zawartych celowo na czas oznaczony.
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informacyjny – zapis zgodny z art. 5 ust. 14 ustawy Prawo
energetyczne.
Punkt 4.1)
W punkcie A.3.13 nie jest zasadne żądanie podawania przez
sprzedawcę NIP/PESEL URD.
5.

Punkt 5.2) i 5.3)
URD z PPE.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Podanie numeru NIP/PESEL jest niezbędne dla prawidłowej
identyfikacji URD. Ponadto zapis zgodny z pkt. D.1.7.
IRiESD.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Definicja wyprowadzenia URD z PPE znajduje się w Karcie
Aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, której zatwierdzenie jest
obecnie procedowane przez Prezesa URE. W pkt. 2
niniejszej Karty aktualizacji znajduje się informacja
o uwzględnieniu zapisów projektu Karty aktualizacji
nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty aktualizacji
nr 11/2018 IRiESD.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Wyjaśnienie:
Postanowienia ustawy Prawo energetyczne mówią
o obowiązku
wskazania
przez
URD
sprzedawcy
rezerwowego, stąd przy każdym zgłoszeniu umowy istnieje
obowiązek wskazania sprzedawcy rezerwowego.
Co do zasady sprzedawcą rezerwowym powinien być inny
sprzedawca niż sprzedawca podstawowy. Wyjątkiem jest
tylko sytuacja opisana w trzecim akapicie pkt. A.7.1. IRiESD:
„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 rezerwowego.”

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nałożyła na OSD
obowiązek dostosowania zapisów IRiESD do nowych

W punkcie A.7.3 i A.8.3 brak jest definicji wyprowadzenia

6.

Punkt 5.2)
W punkcie A.7.1. zapisy mogą rodzić wątpliwość, czy możliwe
będzie zgłoszenie powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej w sytuacji
gdy nie będzie w niej wskazany sprzedawca rezerwowy inny sprzedawca
wybrany.

7.

8.

Karta aktualizacji zawiera postanowienia, wynikające z ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycznego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348), regulujące zobowiązania
sprzedawcy, wobec URD i wybranego przez URD sprzedawcy rezerwowego.
Jeżeli zobowiązania sprzedawcy, wobec URD i wybranego przez URD

Strona 4 z 79

ENEA Operator Sp. z o.o.

9.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

sprzedawcy rezerwowego, wynikają z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności z Prawa energetycznego oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, to brak uzasadnienia
do zamieszczania ich w IRiESD. Wszystkie tego typu zapisy winny zostać
usunięte, bowiem IRiESD winna regulować wyłącznie relacje pomiędzy
sprzedawcą (sprzedawcą rezerwowym) a ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej
zwaną OSD).

postanowień ustawy Prawo energetyczne.
Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedurę wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.

Z karty aktualizacji wynika, że art. 5ab Prawa energetycznego ma
zastosowanie także w przypadku zakończenia sprzedaży energii elektrycznej
lub świadczenia usługi kompleksowej w związku z upływem okresu na jaki
została zawarta umowa lub w przypadku jej rozwiązania np. w wyniku
wypowiedzenia złożonego przez jedną ze stron umowy. W ocenie ENEA S.A.
użyte w art. 5 ust 14 i 15 oraz w art. 5ab określenie „zaprzestanie sprzedaży”
odnosi się do sytuacji, w której sprzedawca nie może sprzedawać energii lub
świadczyć usługi kompleksowej w okresie obowiązywania umowy zawartej z
URD. Potwierdzenie takiego stanowiska wynika z art. 5 ust 14 o brzmieniu:
„Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej jest obowiązany
poinformować odbiorcę końcowego, z którym zawarł umowę sprzedaży lub
umowę kompleksową, sprzedawcę rezerwowego, oraz odpowiednio,
operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego
gazowego, do którego sieci przyłączony jest ten odbiorca końcowy, o
konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii
elektrycznej temu odbiorcy końcowemu oraz przewidywanej dacie
zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia przez
tego sprzedawcę, 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 odbiorcą końcowym.” oraz art. 5aa ust. 6 o brzmieniu:
„Operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego
gazowego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową
zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na
rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliw gazowych lub
energii elektrycznej, ze sprzedawcą rezerwowym:
1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
a) sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej, o której mowa w art.
5 ust. 14,
b) świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w art.
5 ust. 15,

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Sformułowanie „zaprzestanie sprzedaży” wynika wprost
z zapisów ustawy Prawo energetyczne. W ocenie OSD
sformułowanie to obejmuje również sytuacje związane
z wygaśnięciem lub zakończeniem obowiązywania umowy
na skutek jej wypowiedzenia lub upływu terminu na jaki
została zawarta.
Ponadto w ocenie OSD intencją ustawodawcy było
zapewnienie ciągłości zasilania dla URD, w różnych
przypadkach związanych z zaprzestaniem sprzedaży, w tym
w przypadku zakończenia obowiązywania dotychczasowej
umowy i nie ustanowienia nowego sprzedawcy oraz braku
wskazania sprzedawcy rezerwowego. Przyjęcie odmiennej
interpretacji skutkowałoby koniecznością zaprzestania
dostarczania energii elektrycznej do URD.
Stosownie do powyższego nie ma uzasadnienia do
dokonania zaproponowanych zmian redakcyjnych.

ENEA S.A.
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2) w przypadku wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z
dotychczasowym sprzedawcą paliw gazowych lub energii elektrycznej
– jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosił temu operatorowi informacji o zawarciu
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii
elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy,
lub gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął sprzedaży
paliw gazowych lub energii elektrycznej. Zawarcie umowy następuje poprzez
złożenie przez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu
przesyłowego gazowego sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu
jego oferty.”.
Z art. 5aa ust. 6 oraz z art. 5ab wyraźnie wynika, że umowy sprzedaży
rezerwowej i rezerwowej usługi kompleksowej zawierane są w przypadku
zarówno zaprzestania sprzedaży jak i wygaśnięcia umowy, natomiast umowa
kompleksowa ze sprzedawcą z urzędu zawierana jest wyłącznie w przypadku
zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę po spełnieniu
określonych przesłanek.
W związku z powyższym OSD winien dokonać analizy całej IRiESD pod
kątem prawidłowości użycia określenia „zaprzestanie sprzedaży” i
zaproponować odpowiednie zmiany redakcyjne.

10.

11.

IRiESD nie powinna zawierać regulacji dotyczących art. 5ab, bowiem z art. 9g
ust. 5b wynika, że IRiESD winna określać procedury wymiany informacji, o
których mowa w art. 5 ust. 14 i ust. 15 oraz tryb, warunki i terminy
uruchamiania sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa, w tym
procedurę wymiany informacji w tym zakresie. Ze względu na powyżej
wskazany przepis oraz na fakt, że postanowienia art. 5ab dotyczą relacji
pomiędzy OSD a sprzedawcą z urzędu (a więc jednym podmiotem), nie ma
uzasadnienia do umieszczania takich regulacji w IRiESD. Postanowienia
dotyczące składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawraca umowy
kompleksowej w zakresie art. 5ab Prawa energetycznego winien określić
sprzedawca z urzędu w ofercie.
W związku ze zgłoszonymi uwagami ogólnymi i szczegółowymi wnioskujemy
o ponowne opracowanie przez OSD karty aktualizacji nr 14/2019 i ponowne
przeprowadzenie procesu konsultacji.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 9g ust. 4 pkt. 5) ustawy Prawo energetyczne
OSD ma obowiązek określenia w IRiESD zasad
przekazywania
informacji
między przedsiębiorstwami
energetycznymi, a więc również między OSD a sprzedawcą
z urzędu.
Jednocześnie zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury
wymiany
informacji
między
wszystkimi
uczestnikami rynku, a więc również ze sprzedawcą z urzędu.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Mając na uwadze wyjaśnienia do złożonych uwag zawarte
w niniejszym Raporcie, nie ma uzasadnienia do ponownego
opracowania Karty aktualizacji IRiESD, a tym samym do
ponownego przeprowadzenia procesu konsultacji.
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Treść uwagi wraz z uzasadnieniem i/lub propozycje zapisów

Zgłaszający
uwagi

Stanowisko OSD

Uwagi szczegółowe
Uwagi do zapisów IRiESD zawartych w pkt. 4 Karty aktualizacji nr 14/2019 IRiESD (obowiązujących do daty wejścia w życie karty aktualizacji)
Treść uwagi:
Wnosimy o dodanie zobowiązania dla OSD do indywidualnego
informowania sprzedawców, w przypadku gdy zmienia się lista
sprzedawców rezerwowych.

1.

A.3.7.

Propozycja zapisów:
Dodanie na końcu pkt. treści:
„ENEA OPERATOR informuje sprzedawców posiadających
zawarte umowy o których mowa w pkt. A.4.3.6. lub A.4.3.7. o
zmianach w liście sprzedawców rezerwowych wraz z
odnośnikiem do miejsce ich opublikowania na stronie
internetowej ENEA OPERATOR z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem przed datą początku obowiązywania zmienionej
listy sprzedawców rezerwowych. Informacja taka jest
przekazywana w sposób określony w umowie o której mowa w
pkt. A.4.3.6. lub A.4.3.7.”

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Ustawa Prawo energetyczne określa, że OSD jest
zobowiązany
do
opublikowania
listy
sprzedawców
rezerwowych na swojej stronie internetowej i w siedzibie
OSD. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia
9 listopada 2018 r. nie zmienia ww. obowiązku.

ENERGAOBRÓT SA

Uzasadnienie:
Obecnie informacja o zmianach na liście sprzedawców
rezerwowych jest publikowane na stronie www. OSD (poprzez
dokonanie modyfikacji listy w zakresie dodania/usunięcia
sprzedawcy rezerwowego), co zmusza sprzedawców do
ciągłego śledzenia stron internetowych i może prowadzić do
sytuacji, gdzie odbiorcom nie jest przekazywana aktualna
informacja co do listy sprzedawców rezerwowych, spośród
których mogą dokonać wyboru.

2.

A.3.7.

Jest:
„ENEA Operator 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

ENEA S.A.

Uwaga została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Przyjęto zmieniony pkt. A.3.7. IRiESD zgodnie z intencją
określoną w uwadze, przy czym przyjęto treść zgodnie
z formułą stosowaną w IRiESD. Stąd pkt. A.3.7. otrzymuje
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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 ENEA
Operator aktualną informację o adresie strony internetowej, na
której zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej
skierowane do URD.”.

następujące brzmienie:
„ENEA Operator 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 ENEA
Operator, na zasadach określonych w umowach, o których
mowa w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7., aktualną informację
o adresie strony internetowej, na której zostały opublikowane
oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do URD.”.

Winno być:
„ENEA Operator 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 ENEA
Operator, na zasadach określonych w GUD lub GUD-K,
aktualną informację o adresie strony internetowej, na której
zostały
opublikowane
oferty
sprzedaży
rezerwowej
skierowane do URD.”.
UZASADNIENIE:
Zasady informowania OSD przez sprzedawców o adresie strony
internetowej, na której zostały opublikowane oferty sprzedaży
rezerwowej skierowane do URD winny zostać określone w GUD
lub GUD-K.

3.

A.3.12.

Treść uwagi:
Proponujemy doprecyzowanie treści zapisu, poprzez:
a) wskazanie dla jakich przypadków zaprzestania sprzedaży nie
ma zastosowania obowiązek informacyjny określony w treści
pkt.,

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Treść pkt. A.3.12. IRiESD jest zgodna z art. 5 ust. 14
i ust. 16 ustawy Prawo energetyczne. Stąd przyjęcie
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b) uszczegółowieni zastosowania terminów wskazanych w pkt.
D.1.7 IRiESD.
Propozycja zapisów:
„Sprzedawca informuje URD z którym zawarł umowę sprzedaży
lub umowę kompleksową, sprzedawcę rezerwowego oraz ENEA
OPERATOR 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,
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 oraz w
przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży
lub umowy kompleksowej zawartej przez Sprzedawcę z
URD.
Zapisy tego punktu nie zwalniają sprzedawcy z obowiązku, o
którym mowa w pkt D.1.7., przy czym w takim przypadku nie
stosuje się terminów określonych w pkt. D.1.7.”
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. a)
W naszej ocenie wskazany w pkt. obowiązek informowania o
konieczności zaprzestania sprzedaży powinien dotyczyć jedynie
przypadków w których sprzedawca nie jest w stanie wywiązać
się z umowy zawartej z odbiorcą. Tym samym przepis ten nie
powinien dotyczyć sytuacji, gdy dochodzi do zaprzestania
sprzedaży związanego z rozwiązaniem (np. na skutek
wypowiedzenia umowy przez odbiorcę) lub wygaśnięciem (np.
na skutek upływu okresu na jaki została zawarta umowa) umowy
sprzedaży lub umowy kompleksowej. W sytuacji wygaśnięcia lub
rozwiązania
umowy
sprzedawca
realizuje
obowiązek
informacyjny względem OSD wynikający z pkt. D.1.7. IRiESD i
tym samy nie ma potrzeby dodatkowego informowania OSD i

proponowanej zmiany dotyczącej rozszerzenia przypadków,
w których obowiązek informacyjny sprzedawcy nie ma
zastosowania stałby w sprzeczności z przepisami
powszechnie obowiązującymi.
W przypadku wystąpienia innych okoliczności niż wskazane
w pkt. A.3.12. IRiESD (konieczność zaprzestania sprzedaży),
zastosowanie ma obowiązek poinformowania OSD o dacie
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej. Stąd z przywołanych punktów nie wynika
obowiązek dwukrotnego informowania OSD o wystąpieniu
tych samych okoliczności.
Jednakże w celu uszczegółowienia zastosowania obowiązku,
o którym mowa w pkt. D.1.7. IRiESD, pkt. A.3.12. otrzymuje
następujące brzmienie:
„Sprzedawca informuje URD, z którym zawarł umowę
sprzedaży
lub
umowę
kompleksową,
Sprzedawcę
rezerwowego oraz ENEA Operator o:
a) konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej
temu URD, z wyłączeniem rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej
przez Sprzedawcę z URD,
b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedaży energii
elektrycznej, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia
przez tego sprzedawcę;
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 innych okoliczności niż wskazane
w lit. a) powyżej, zastosowanie ma obowiązek, o którym
mowa w pkt. D.1.7.”.
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sprzedawcy rezerwowego o fakcie zaprzestania sprzedaży
(zwłaszcza,
że samo rozwiązanie/wygaśniecie umowy
sprzedaży/kompleksowej nie musi prowadzić do uruchomienia
sprzedaży rezerwowej, w sytuacji gdy odbiorca zawrze umowę z
kolejnym sprzedawcą). Aby uniknąć powyższych wątpliwości
niezbędne jest doprecyzowanie treści pkt.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. b)
W związku z ostatnim zdaniem tego pkt, powstaje wątpliwość,
czy sprzedawcy powinni stosować oba terminy (2 dni i 21 dni).
Przepisy o sprzedaży rezerwową mają więc szczególny
charakter wobec przepisów, które mówią o zmianie sprzedawcy
(pkt. D.1.7). Nie powinno się także wprowadzać dodatkowego
terminu, którego ustawa Prawo energetyczne nie wprowadza.
Tym samym wydaje się, że ze względu na charakter sprzedaży
rezerwowej w praktyce nie będzie zawsze możliwe, aby w
przypadku zaprzestania sprzedaży stosować termin 21 dni
określony w pkt. D.1.7 IRiESD na powiadomienie o zaprzestaniu
sprzedaży (np. w sytuacji utraty POB przez sprzedawcę w
związku z rozwiązaniem umowy na usługę bilansowania
zawartej pomiędzy POB a Sprzedawcą, gdzie zgodnie z
proponowanym pkt. E.10 informacja taka może trafić do OSD 15
dni przed planowanym terminem zakończenia bilansowania),
zwłaszcza, że ustawa mówi o 2 dniach.
Proponujemy dopisać, że „nie stosuje się terminu z D.1.7.”. Bez
takiego doprecyzowania powstaje wątpliwość, czy sprzedawcy
powinni stosować termin 21 dni.

4.

A.3.12.

Punkt A.3.12. Ponieważ w obrocie funkcjonują umowy na czas
określony i nieokreślony, a nie zostały one doszczegółowione
w zapisie, proponujemy zastąpienie zdania:
„Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa
w art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.”
zdaniem:
„Powyższych zapisów nie stosuje się do URD mających zawarte
umowy na czas określony oraz URD, o których mowa w art. 6a
ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.”

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Niezależnie od tego czy umowa jest zawarta na czas
określony czy też na czas nieokreślony istnieje obowiązek
informacyjny – zapis zgodny z art. 5 ust. 14 ustawy Prawo
energetyczne.
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Jest:
„Sprzedawca informuje URD, z którym zawarł umowę sprzedaży
lub umowę kompleksową, Sprzedawcę rezerwowego oraz ENEA
Operator 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;
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.
Zapisy tego punktu nie zwalniają Sprzedawcy z obowiązku, o
którym mowa w pkt. D.1.7.”.

5.

A.3.12.

Winno być:
„Sprzedawca informuje ENEA Operator o:
a) konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej
URD,
b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedaży energii
elektrycznej URD, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia
przez tego Sprzedawcę,
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 poinformowania ENEA Operator o konieczności
zaprzestania sprzedaży, pkt D.1.7 . nie ma zastosowania.”.
UZASADNIENIE:
1. Brak uzasadnienia by IRiESD regulowała obowiązki
sprzedawcy wobec URD i sprzedawcy rezerwowego, skoro
wynikają one wprost z art. 5 ust. 14 Prawa
energetycznego.
2. Zgodnie z art. 5 ust. 14 Prawa energetycznego sprzedawca

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, nałożyła na OSD
obowiązek dostosowania zapisów IRiESD do nowych
postanowień ustawy Prawo energetyczne.
Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.
Dodatkowe wyjaśnienia jak w Uwadze szczegółowej nr 3.

ENEA S.A.
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jest zobowiązany do poinformowania OSD o przewidywanej
dacie zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej URD, jeśli
jest znana lub możliwa do ustalenia przez tego sprzedawcę,
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. W związku z
powyższym nie ma uzasadnienia i możliwości, by w takim
przypadku sprzedawca informował OSD o zaprzestaniu
sprzedaży w trybie określonym w pkt. D.1.7. o brzmieniu:
„Sprzedawca nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed
zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia
usługi kompleksowej, informuje ENEA Operator o dacie
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej.”. Punkt D.1.7. stosuje się w przypadku
zakończenia obowiązywania umowy zawartej z URD, a nie w
przypadku utraty możliwości realizacji umowy przez
sprzedawcę, tj. zaprzestania sprzedaży.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Informacja, o której mowa w pkt. A.3.13., nie może być
katalogiem zamkniętym, ponieważ informacja ta zawiera
dane określone nie tylko w pkt. A.3.13., ale również
w pkt. A.3.12.
Niezbędny jest również wymóg podania danych określonych
w lit. a), dla zapewnienia możliwości jednoznacznej
weryfikacji URD, np. w przypadku zgłoszenia błędnego kodu
PPE. Informacja o URD (NIP/PESEL) jest niezbędna dla
prawidłowego zawarcia przez OSD umowy sprzedaży
rezerwowej lub rezerwowej umowy kompleksowej, w imieniu
właściwego URD.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak do Uwagi szczegółowej nr 7.
Dodatkowo dane te są w posiadaniu zarówno sprzedawcy
jak i OSD (obie strony są administratorami danych

W punkcie A.3.13 informacja jaką przekazuje sprzedawca jest
katalogiem otwartym sugerującym większą ilość danych, co nie
jest uzasadnione.
Proponujemy zapis: „Informacja, o której mowa w pkt A.3.12.
powinna zawierać ponad to, co zostało wskazane w pkt A.3.12:”
6.

A.3.13.
Ponadto wnioskujemy o wykreślenie ppkt a) w tym punkcie.
Wymóg podania tych danych nie jest podyktowany wymogami
ustawy Prawo energetyczne.

Treść uwagi:
Usuniecie z zakresu informacji danych o NIP/Pesel URD.
7.

A.3.13.

Uzasadnienie:
Wymaganie, aby podawać PESEL URD uważamy za
pozyskiwanie zbyt wielu danych osobowych przez OSD. Jest to
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dana osobowa chroniona przez RODO. Wystarczające jest
podanie tylko kodu PPE, w oparciu o który OSD jest w stanie
samodzielnie zidentyfikować pozostałe dane odbiorcy.

osobowych), a ich przetwarzanie jest zgodne z zapisami
RODO.

Treść uwagi:
Dodanie do lit. b) umowy o której mowa w pkt. A.4.3.7. IRiESD,
czyli umowy GUD-K oraz umowy umożliwiającej sprzedawcy
zawieranie umów kompleksowych dla odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Punkt zawiera niewłaściwe odwołanie – lit. b) otrzymała
następujące brzmienie:
„b) wstrzymanie realizacji lub rozwiązanie umów ze
Sprzedawcą, o których mowa w pkt. A.4.3.6. lub
pkt. A.4.3.7.”.

ENERGAOBRÓT SA

Uzasadnienie:
Powyższe umowy są (mogą być) zawierane pomiędzy
sprzedawcą a OSD, tym samym również może nastąpić
wstrzymanie ich realizacji lub rozwiązanie.
Dodanie do lit. b) umowy o której mowa w pkt. A.4.3.7. IRiESD,
czyli umowy GUD-K oraz umowy umożliwiającej sprzedawcy
zawieranie umów kompleksowych dla odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe.
9.

A.3.15.
Uzasadnienie:
Powyższe umowy są (mogą być) zawierane pomiędzy
sprzedawcą a OSD, tym samym również może nastąpić
wstrzymanie ich realizacji lub rozwiązanie.

10.

A.7.6.

Treść uwagi:
a) Proponowana treść pkt. A.7.6 nie powinna znajdować się w
jednostce redakcyjnej IRiESD objętej pkt. A.7.;
b) Należy
dodać
dodatkowy
parametr
związany
ze
świadczeniem usług dystrybucji, który nie ulega zmianie przy
zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu tj.
wielkość mocy umownej.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt a):
Proponowany pkt. A.7.6 odnosi się do wszystkich odbiorców.
Tym samym nie powinien być on częścią pkt. A.7 IRiESD, który
odwołuje się wyłącznie do odbiorców w gospodarstwach
domowych, co wynika bezpośrednio z obecnej treści pkt. A.7.1.,
zgodnie z którym:

ENERGAOBRÓT SA

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Punkt zawiera niewłaściwe odwołanie – lit. b) otrzymała
następujące brzmienie:
„b) wstrzymanie realizacji lub rozwiązanie umów ze
Sprzedawcą, o których mowa w pkt. A.4.3.6. lub
pkt. A.4.3.7.”.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z Kart
aktualizacji IRiESD, dla których toczy się obecnie proces
zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty
aktualizacji znajduje się informacja o uwzględnieniu zapisów
projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD.
Punkt A.7., w tym pkt. A.7.1, dotyczą zasad świadczenia
usług kompleksowych dla wszystkich odbiorców. Jednakże
dla uniknięcia wątpliwości proponujemy korektę pkt. A.7.1.,
który otrzymuje następujące brzmienie:
„Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD w gospodarstwach
domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej
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„ Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD w gospodarstwach
domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej…”

ENEA Operator, dla których Sprzedawca świadczy usługę
kompleksową (zwanych dalej „URDSR”) oraz pozostałych
URD,
dla
których
Sprzedawca
świadczy
usługę
kompleksową.”.
Dodanie parametru wielkości mocy umownej jest zbędne,
gdyż moc umowna mieści się w wyrażeniu „w zakresie
warunków świadczenia usług dystrybucji”. Tym samym
z powyższego wynika, że nowa umowa zawarta ze
sprzedawcą z urzędu powinna również określać moc
umowną
wskazaną
w
dotychczasowej
umowie
kompleksowej.

Uzasadnienie dla uwagi z pkt b):
Moc umowna jest również parametrem umowy kompleksowej,
który powinien pozostać w takiej samej wielkości, jak w
dotychczasowej umowie kompleksowej odbiorcy.

11.

A.7.6.

Jest:
„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 ENEA Operator 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 z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty, na zasadach określonych w umowie, o
której mowa w pkt. A.4.3.7.
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 przez takiego sprzedawcę.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w
art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.”.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty, w tym
zakres przekazywanych danych, powinny być wskazane
w umowie zawartej pomiędzy OSD a sprzedawcą z urzędu.
Podobnie zostało to określone w przypadku składania oferty
przez sprzedawcę rezerwowego, co zostało ujęte w Karcie
aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której toczy się obecnie
proces zatwierdzania przez Prezesa URE.
Ponadto zaproponowana przez OSD treść pkt. A.7.6. jest
zgodna z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.
W zakresie stosowania skrótu „URDSR” Wnioskodawca nie
uwzględnił zmian wynikających z Kart aktualizacji IRiESD,
dla których toczy się obecnie proces zatwierdzania przez
Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty aktualizacji znajduje
się informacja o uwzględnieniu zapisów projektu Karty
aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty
aktualizacji nr 11/2018 IRiESD. Stąd pkt. A.7., w tym
pkt. A.7.1, dotyczą zasad świadczenia usług kompleksowych
dla wszystkich odbiorców.
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Punkt należy usunąć, a w przypadku nieuwzględnienia uwagi
ogólnej nr 3, winno być:
„Jeżeli Sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej
URDSR, w ramach umowy kompleksowej, a:
1) w umowie kompleksowej zawartej przez tego URDSR nie
został wskazany Sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie
zawiera upoważnienia ENEA Operator do zawarcia w
imieniu i na rzecz URDSR umowy kompleksowej zawierającej
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej albo
2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URDSR nie
może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży
rezerwowej z przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URDSR,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator 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 przez takiego Sprzedawcę.
ENEA Operator wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
zawarcia umowy kompleksowej przekazuje Sprzedawcy z
urzędu informacje o warunkach świadczenia usług dystrybucji
oraz paszport PPE, zawierający:
1) miejsce dostarczania;
2) numer PPE;
3) moc umowną;
4) grupę taryfową;
5) okres rozliczeniowy;
6) roczne zużycie energii elektrycznej;
7) inne dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URDSR, o których mowa
w art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.”.
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UZASADNIENIE:
1. Zgodnie z uwagą ogólną nr 3, brak uzasadnienia do
zamieszczania w IRiESD zapisów zawartych w pkt. A.7.6. W
przypadku
nieuwzględnienia
uwagi
ogólnej
nr
3,
zaproponowane zmiany mają na celu:
1) zachowanie zgodności z postanowieniami art. 5ab ust. 1
Prawa energetycznego;
2) otrzymanie przez sprzedawcę z urzędu od OSD wszelkich
informacji, niezbędnych do przygotowania umowy
kompleksowej, której jeden egzemplarz, zgodnie z art. 5ab
ust. 5 Prawa energetycznego, sprzedawca z urzędu jest
zobowiązany przekazać odbiorcy końcowemu.
2. Punkt A.7.1. stanowi: „Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD w
gospodarstwach
domowych
przyłączonych
do
sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator, dla których sprzedawca
świadczy usługę kompleksową (zwanych dalej „URDSR”). W
związku z tym w całym punkcie A.7. winien być stosowany
akronim URDSR.
Treść uwagi:
a) Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie.
Naszym zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.7.7.
IRiESD, a nie jak proponuje OSD pkt. A.7.8;
b) Proponujemy usunięcie podwójnego odesłania.

12.

A.7.8.

Uzasadnienie dla uwagi z pkt a):
Wydaje się, że należy zastąpić aktualnie obowiązujący pkt. A.7.7
(który nie jest zmieniany nowelizacją IRiESD) zamiast pkt A.7.8.
W obecnym IRiESD pkt A.7.7 dotyczy zasad informowania
odbiorców o uruchomieniu sprzedaży rezerwowej i wskazuje na
termin w którym taka informacja ma zostać przekazana
odbiorcom.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt b):
W treści ppkt. 1) proponujemy od razu wstawić odesłanie do pkt.
A.7.6. a nie odesłanie do pkt. A.7.7. ponieważ pkt. A.7.7. odsyła
do pkt. A.7.6. Zostawiając obecne odwołanie (A.7.7.) tworzymy
więc podwójne odesłanie (najpierw do A.7.7. a potem do A.7.6.)
Nie widzimy potrzeby budowania podwójnych odesłań skoro od

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z Kart
aktualizacji IRiESD, dla których toczy się obecnie proces
zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty
aktualizacji znajduje się informacja o uwzględnieniu zapisów
projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD.
Pkt. A.7.7. w obecnie obowiązującej IRiESD stosownie do
Karty aktualizacji nr 11/2018 zmienił numerację na
pkt. A.7.8., w związku, z czym odwołania w pkt. A.7.8.
zmienianym niniejszą Kartą aktualizacji są prawidłowe. Stąd
też w Karcie aktualizacji nr 14/2019 nie występują podwójne
odesłania.
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razu można odesłać do pkt. A.7.6.

A.7.8.
13.

(błędna
numeracja)
winno być
A.7.7.

Jest:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia,
o którym mowa w pkt. A.7.7., wyśle URDSR informację o
przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej,
osobie
Sprzedawcy
rezerwowego
i
jego
danych
teleadresowych, prawie tego URDSR do wypowiedzenia
umowy lub odstąpienia od umowy (w przypadku URDSR
będących konsumentami) oraz o miejscu opublikowania
przez
Sprzedawcę
rezerwowego
innych
warunków
rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia
od umowy (w przypadku URD będących konsumentami).”.
Winno być:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia,
o którym mowa w pkt. A.7.6., wyśle URDSR informację o
przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie
Sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych, oraz o
miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego
warunków rezerwowej umowy kompleksowej, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.5. wyśle URDSR
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.”.
UZASADNIENIE:
1. Z tekstu jednolitego IRiESD, dostępnego na stronie
internetowej OSD, wynika, że opisane powyżej kwestie
zawiera pkt. A.7.7., a nie A.7.8. Analogicznie, zmianie winna
ulec numeracja punktów: A.7.7. na A.7.6. oraz A.7.6. na

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
W zakresie numeracji, Wnioskodawca nie uwzględnił zmian
wynikających z Kart aktualizacji IRiESD, dla których toczy się
obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2
niniejszej Karty aktualizacji znajduje się informacja
o uwzględnieniu zapisów projektu Karty aktualizacji
nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty aktualizacji
nr 11/2018 IRiESD.
W zakresie stosowania skrótu „URDSR”, Wnioskodawca nie
uwzględnił zmian wynikających z Kart aktualizacji IRiESD,
dla których toczy się obecnie proces zatwierdzania przez
Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty aktualizacji znajduje
się informacja o uwzględnieniu zapisów projektu Karty
aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty
aktualizacji nr 11/2018 IRiESD. Stąd pkt. A.7., w tym
pkt. A.7.1, dotyczą zasad świadczenia usług kompleksowych
dla wszystkich odbiorców.
W zakresie usunięcia obowiązku informowania URD lub
URDSR o prawie do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia
od umowy, uwaga została uwzględniona, a pkt. A.7.8.
otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.7., wyśle URDSR
informację o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy
kompleksowej, osobie Sprzedawcy rezerwowego i jego
danych teleadresowych oraz o miejscu opublikowania
przez Sprzedawcę rezerwowego innych warunków
rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych
teleadresowych.”.
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A.7.5.
2. Punkt A.7.1. stanowi: „Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD
w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci
elektroenergetycznej
ENEA
Operator,
dla
których
sprzedawca świadczy usługę kompleksową (zwanych dalej
„URDSR”). W związku z tym w całym punkcie A.7. winien być
stosowany akronim URDSR.
3. Z art. 5aa ust. 8 i art. 5ab ust. 4 nie wynika uprawnienie OSD
do informowania URD o prawie URDSR do wypowiedzenia
umowy lub odstąpienia od umowy (w przypadku URDSR
będących konsumentami). Takie uprawnienia URDSR winny
zostać określone przez sprzedawcę w umowie sprzedaży
albo umowie kompleksowej zawartej z URDSR w trybie art.
5aa ust. 1.
Treść uwagi:
Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie. Naszym
zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.7.8. IRiESD, a
nie jak proponuje OSD pkt. A.7.9.
14.

A.7.9.

A.7.9.
15.

(błędna
numeracja)
winno być
A.7.8.)

Uzasadnienie:
W obecnej IRiESD pkt. A.7.8. dotyczy realizacji przez
sprzedawcę rezerwowego obowiązków wynikających z ustawy o
prawach konsumenta. Tym samym to pkt. A7.8. należy zastąpić
nowym brzmieniem.
Jest:
„Po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej z URDSR lub
umowy kompleksowej z URD będącym konsumentem, w trybie
określonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej umowy oraz
spełnienie obowiązków wobec tych URD zgodnie z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane są
bezpośrednio
pomiędzy
Sprzedawcą
rezerwowym
lub
Sprzedawcą z urzędu a tymi URD.”.
Wnioskujemy o wykreślenie w całości.
UZASADNIENIE:
Zobowiązania sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z

ENERGAOBRÓT SA

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 12 Uwag szczegółowych.
Pkt. A.7.8. w obecnie obowiązującej IRiESD stosownie do
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD zmienił numerację na
pkt. A.7.9., w związku z czym odwołania w pkt. A.7.9.
zmienianym niniejszą Kartą aktualizacji są prawidłowe.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Treść odnosząca się do realizacji obowiązków pomiędzy
sprzedawcą a konsumentem znajduje się w obecnie
obowiązującej IRiESD. Ponadto treść ta stanowi walor
informacyjny dla odbiorców będących konsumentami
i podkreśla fakt, że OSD jest jedynie pełnomocnikiem
odbiorcy do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz tego
odbiorcy.
Dodatkowo wyjaśniamy, że nowelizacja ustawy Prawo
energetyczne, nałożyła na OSD obowiązek dostosowania
zapisów IRiESD do nowych postanowień ustawy Prawo
energetyczne, a zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
Strona 18 z 79

ENEA Operator Sp. z o.o.

16.

A.7.12.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

urzędu wobec URD wynikają wprost między innymi z ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nie znajdujemy
uzasadnienia do zamieszczania takiego zapisu w IRiESD. Punkt
A.7.9. stanowi doskonały przykład zawierania w IRiESD zapisów
odnoszących się do zobowiązań sprzedawcy rezerwowego lub
sprzedawcy z urzędu wobec URDSR lub URD. IRiESD winna
regulować wyłącznie zobowiązania OSD wobec sprzedawców i
URDSR lub URD oraz zobowiązania sprzedawców wobec OSD.
Ponadto punkt A.7.1. stanowi: „Postanowienia pkt. A.7. dotyczą
URD w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator, dla których sprzedawca
świadczy usługę kompleksową (zwanych dalej „URDSR”). W
związku z tym w całym punkcie A.7. winien być stosowany
wyłącznie akronim URDSR.

energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.
W zakresie stosowania skrótu „URDSR”, uzasadnienie jak
w pkt. 13 Uwag szczegółowych.

Treść uwagi:
a) Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie.
Naszym zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.7.11.
IRiESD, a nie jak proponuje OSD pkt. A.7.12.
b) Proponujemy dodanie do zapisu obowiązku udostepnienia
odczytu również na dzień rozpoczęcia realizacji rezerwowej
umowy kompleksowej.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 12 Uwag szczegółowych.
Stosownie do otrzymanej uwagi jak również w celu
ujednolicenia w IRIESD zapisów odnoszących się do
udostępniania sprzedawcy danych pomiarowych, pkt. A.7.12.
został zmieniony z uwzględnieniem intencji Wnioskodawcy
i otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez
URDSR zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy
i Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu
URD.”.
Jednocześnie zostaje zmieniony pkt. C.1.23., który otrzymuje
następujące brzmienie:
„ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi
kompleksowej przez Sprzedawcę, udostępnia Sprzedawcy
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzień
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia

Propozycja zapisów:
ENEA OPERATOR udostępnia sprzedawcy rezerwowemu
odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania oraz rozwiązania rezerwowej
umowy kompleksowej.
ENEA OPERATOR udostępnia dotychczasowemu sprzedawcy i
sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez sprzedawcę z urzędu temu URD.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. a):
Wydaje się, że należy zastąpić aktualnie obowiązujący pkt.
A.7.11 (który nie jest zmieniany nowelizacją IRiESD), zamiast
pkt A.7.12. W obecnym IRiESD w pkt A.7.11 jest mowa o
przekazywaniu odczytów.
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usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.
ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia zakończenia
sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi
kompleksowej przez Sprzedawcę, udostępnia Sprzedawcy
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzień
zakończenia sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia
usługi kompleksowej przez Sprzedawcę oraz dane
dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej URD w okresie
od zakończenia ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia
zakończenia sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia
usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.”.

Uzasadnienie dla uwagi z pkt. b):
Sprzedawcy rezerwowemu niezbędne jest posiadanie odczytu
na datę rozpoczęcia rezerwowej umowy kompleksowej. Bez
takiego odczytu nie może rozliczyć odbiorcy za dostarczoną
energie. Nie widzimy uzasadnienia, aby zapis stanowił jedynie o
obowiązku przekazania odczytu na zakończenie obowiązywania
rezerwowej umowy kompleksowej.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 16 Uwag szczegółowych.
Dodatkowo
Wnioskodawca
nie
uwzględnił
zmian
wynikających z kart aktualizacji IRiESD, dla których toczy się
obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2
niniejszej Karty aktualizacji znajduje się informacja
o uwzględnieniu zapisów projektu Karty aktualizacji
nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty aktualizacji
nr 11/2018 IRiESD. Stąd pkt. A.7., w tym pkt. A.7.1, dotyczą
zasad świadczenia usług kompleksowych dla wszystkich
odbiorców.

Jest:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu odczyty
wskazań
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
na
dzień
rozwiązania rezerwowej umowy kompleksowej.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.

17.

Winno być:
„ENEA Operator udostępnia:
1) Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu
A.7.12.
(błędna
pomiarowo-rozliczeniowego
na
dzień
rozwiązania
numeracja rezerwowej umowy kompleksowej;
winno być
2) Sprzedawcy z urzędu odczyty wskazań układu pomiarowoA.7.11.)
rozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy kompleksowej,
zawartej zgodnie z pkt. A.7.6.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URDSR, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URDSR.”.

ENEA S.A.

UZASADNIENIE:
1. Z tekstu jednolitego IRiESD, dostępnego na stronie
internetowej OSD, wynika, że opisane powyżej kwestie
udostępniania danych pomiarowych zawiera pkt. A.7.11., a
nie A.7.12.
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2. Wprawdzie sprzedawca z urzędu jest również, w
określonych przypadkach, sprzedawcą rezerwowym, jednak
winien być konsekwentnie uwzględniony w zdaniu
pierwszym i drugim pkt. A.7.11.
3. W całym punkcie A.7. dotychczas używany jest wyłącznie
akronim URDSR i taki również winien być zastosowany w
zdaniu drugim pkt. A.7.11. Zgodnie z pkt. A.7.1.:
„Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD w gospodarstwach
domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej
ENEA Operator, dla których sprzedawca świadczy usługę
kompleksową (zwanych dalej „URDSR”).”.
Ponadto nie sprecyzowano w jakim terminie OSD udostępnia
sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy
kompleksowej.
Treść uwagi:
W naszej ocenie proponowany pkt. A.7.13 nie powinien być
dodany do IRiESD.

18.

A.7.13.

Uzasadnienie:
Kwestię rozwiązania rezerwowej umowy kompleksowej reguluje
obecny pkt. A.7.12 IRiESD, zgodnie z którym:
„Rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z dniem
rozpoczęcia,
zgodnie
z
IRiESD
świadczenia
usługi
kompleksowej albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie
umowy zawartej z wybranym przez URDSR sprzedawcą „

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z kart
aktualizacji IRiESD, dla których toczy się obecnie proces
zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty
aktualizacji znajduje się informacja o uwzględnieniu zapisów
projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD.
Jednocześnie stosownie do uwagi, usunięto treść odnoszącą
się do rozwiązania umowy i wprowadzono treść odnoszącą
się do realizacji umowy przez OSD. Stąd zmieniono treść
pkt. A.7.13., który otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej,
o której mowa w pkt. A.7.6. 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.”.

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:

Nie widzimy uzasadnienia, aby w IRiESD był określony
szczególny tryb rozwiązania umowy kompleksowej zawieranej
przez sprzedawcę z urzędu. Kwestie rozwiązania tej umowy
reguluje bezpośrednio Art. 5ab ust. 7 w powiązaniu z art. 4j ust.
4 ustawy Prawo energetyczne.

A.7.13.
19.

(błędna
numeracja)

Jest:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.7.6., ulega
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rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD,
świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży energii
elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez
URD Sprzedawcą.”.

Uzasadnienie jak w pkt. 18 Uwag szczegółowych.
Natomiast w zakresie stosowania skrótu „URDSR”
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z kart
aktualizacji IRiESD, dla których toczy się obecnie proces
zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty
aktualizacji znajduje się informacja o uwzględnieniu zapisów
projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD. Stąd pkt. A.7., w tym
pkt. A.7.1, dotyczą zasad świadczenia usług kompleksowych
dla wszystkich odbiorców.

Punkt należy usunąć, a w przypadku nieuwzględnienia uwagi
ogólnej nr 3, winno być:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.7.6., ulega
rozwiązaniu na zasadach określonych w tej umowie.”.
UZASADNIENIE:
Zawarcie umowy, o której mowa w pkt. A.7.6., następuje na
podstawie art. 5ab Prawa energetycznego. OSD nie jest stroną
tej umowy i w konsekwencji nie ma prawa do decydowania w
IRiESD kiedy umowa kompleksowa ulegnie rozwiązaniu.
Zgodnie z art. 5ab ust. 2 Prawa energetycznego umowa, której
mowa w pkt. A.7.6., zawierana jest na czas nieokreślony.
Ponadto, zgodnie z art. 5ab ust. 5 sprzedawca z urzędu jest
zobowiązany do poinformowania odbiorcy końcowego o prawie
tego odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy. W związku z
powyższy rozwiązanie umowy wymaga złożenia przez odbiorcę
końcowego (lub innego sprzedawcę, o ile posiada stosowne
pełnomocnictwo udzielone przez odbiorcę) oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy, zawartej w trybie pkt. A.7.6.
Postanowienia art. 5ab Prawa energetycznego nie wykluczają
możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub w
wyniku wypowiedzenia umowy przez sprzedawcę z urzędu np. w
przypadku
braku
zgody
URDSR
na
zainstalowanie
przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.
W całym punkcie A.7. dotychczas używany jest wyłącznie
akronim URDSR i taki również winien być zastosowany w pkt.
A.7.13. Zgodnie z pkt. A.7.1.: „Postanowienia pkt. A.7. dotyczą
URD w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator, dla których sprzedawca
świadczy usługę kompleksową (zwanych dalej „URDSR”).”.
A.7.14.
20.

(błędna
numeracja -

Jest:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy
kompleksowej i nie zgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
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nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej, w
przypadku URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy
Prawo energetyczne, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej.”.

W zakresie uwagi „natury redakcyjnej” zmieniono treść
pkt. A.7.14., który otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej
umowy
kompleksowej
albo
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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej.”.
Natomiast w zakresie stosowania skrótu „URDSR”
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z kart
aktualizacji IRiESD, dla których toczy się obecnie proces
zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2 niniejszej Karty
aktualizacji znajduje się informacja o uwzględnieniu zapisów
projektu Karty aktualizacji nr 10/2018 IRiESD oraz projektu
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD. Stąd pkt. A.7., w tym
pkt. A.7.1, dotyczą zasad świadczenia usług kompleksowych
dla wszystkich odbiorców.

Winno być:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy
kompleksowej albo umowy kompleksowej i niezgłoszenia lub
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży albo umowy
kompleksowej, w przypadku URDSR, o których mowa w art. 6a
ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne, ENEA Operator
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.”.
UZASADNIENIE:
1. Poprawka natury redakcyjnej – wyraz „niezgłoszenia” pisze
się łącznie.
2. W całym punkcie A.7. dotychczas używany jest wyłącznie
akronim URDSR i taki również winien być zastosowany w pkt.
A.7.14. Zgodnie z pkt. A.7.1.: „Postanowienia pkt. A.7.
dotyczą URD w gospodarstwach domowych przyłączonych
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator, dla których
sprzedawca świadczy usługę kompleksową (zwanych dalej
„URDSR”).”.

21.

A.8.5.

Treść uwagi:
Należy dodać dodatkowy parametr związany ze świadczeniem
usług dystrybucji, który nie ulega zmianie przy zawarciu umowy
kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu tj. wielkość mocy
umownej.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Dodanie parametru wielkości mocy umownej jest zbędne,
gdyż moc umowna mieści się w wyrażeniu „w zakresie
warunków świadczenia usług dystrybucji”. Tym samym
z powyższego wynika, że nowa umowa zawarta ze
sprzedawcą z urzędu powinna również określać moc
umowną
wskazaną
w
dotychczasowej
umowie
dystrybucyjnej.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty, w tym
zakres przekazywanych danych, powinny być wskazane

Uzasadnienie:
Moc umowna jest również parametrem umowy kompleksowej,
który powinien pozostać w takiej samej wielkości, jak w
dotychczasowej umowie dystrybucji.

22.

A.8.5.

Jest:
„Jeżeli Sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej
URD, w ramach umowy sprzedaży, a:
1) w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez tego
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URD nie został wskazany Sprzedawca rezerwowy lub umowa ta
nie zawiera upoważnienia
ENEA Operator do zawarcia w
imieniu i na rzecz URD rezerwowej umowy sprzedaży; albo
2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie może
podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty, na zasadach określonych w umowie, o
której mowa w pkt. A.4.3.7.
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 rezerwowej umowy
sprzedaży przez Sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia
sprzedaży przez takiego sprzedawcę.
Pkt. B.5. stosuje się odpowiednio.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w
art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.”.

w umowie zawartej pomiędzy OSD a sprzedawcą z urzędu.
Podobnie zostało to określone w przypadku składania oferty
przez OSD sprzedawcy rezerwowemu, co zostało ujęte
w Karcie aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której toczy się
obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE.
Ponadto zaproponowana przez OSD treść pkt. A.8.5. jest
zgodna z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Winno być:
„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 ENEA Operator do zawarcia w imieniu
i na rzecz URD rezerwowej umowy sprzedaży albo
2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie może
podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty na zasadach określonych przez
Strona 24 z 79

ENEA Operator Sp. z o.o.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

Sprzedawcę z urzędu w ofercie.
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 rezerwowej umowy
sprzedaży przez Sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia
sprzedaży przez takiego sprzedawcę.
ENEA Operator wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
zawarcia umowy kompleksowej przekazuje Sprzedawcy z
urzędu informacje o warunkach świadczenia usług dystrybucji
oraz paszport PPE, zawierający:
1) miejsce dostarczania;
2) numer PPE;
3) moc umowną;
4) grupę taryfową;
5) okres rozliczeniowy;
6) roczne zużycie energii elektrycznej;
7) inne dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej.
Pkt. B.5. stosuje się odpowiednio.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w
art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.”.
UZASADNIENIE:
1. Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
umowy kompleksowej oraz wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty winien określać wyłącznie sprzedawca z urzędu.
2. Sprzedawca z urzędu musi otrzymać od OSD wszelkie
informacje,
niezbędne
do
przygotowania
umowy
kompleksowej, której jeden egzemplarz, sprzedawca z
urzędu jest zobowiązany przekazać odbiorcy końcowemu.

23.

A.8.7.

Treść uwagi:
a) Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie.
Naszym zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.8.6.
IRiESD, a nie jak proponuje OSD pkt. A.8.7
b) Proponujemy usunięcie podwójnego odesłania

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 12 Uwag szczegółowych.
Pkt. A.8.6. w obecnie obowiązującej IRiESD stosownie do
Karty aktualizacji nr 11/2018 zmienił numerację na
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pkt. A.8.7., w związku, z czym odwołania w pkt. A.8.7.
zmienianym niniejszą Kartą aktualizacji są prawidłowe.
Stąd też w Karcie aktualizacji nr 14/2019 nie występują
podwójne odesłania.

Uzasadnienie dla uwagi z pkt a):
Wydaje się, że należy zastąpić aktualnie obowiązujący pkt. A.8.6
(który nie jest zmieniany nowelizacją IRiESD) zamiast pkt A.8.7.
W obecnym IRiESD pkt. A.8.6. dotyczy zasad informowania
odbiorców o uruchomieniu sprzedaży rezerwowej i wskazuje na
termin w którym taka informacja ma zostać przekazana.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt b):
W treści ppkt. 1) proponujemy od razu wstawić odesłanie do pkt.
A.8.5. a nie odesłanie do pkt. A.8.6. ponieważ pkt. A.8.6. odsyła
do pkt. A.8.5. Zostawiając obecne odwołanie (A.8.6.) tworzymy
więc podwójne odesłanie (najpierw do A.8.6. a potem do A.8.5.)
Nie widzimy potrzeby budowania podwójnych odesłań skoro od
razu można odesłać do pkt. A.8.5.
Treść uwagi:
Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie. Naszym
zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.8.7. IRiESD, a
nie jak proponuje OSD pkt. A.8.8.
24.

25.

A.8.8.

A.8.8.

Uzasadnienie:
W obecnej IRiESD pkt. A.8.7. dotyczy realizacji przez
sprzedawcę rezerwowego obowiązków wynikających z ustawy o
prawach konsumenta. Tym samym to pkt. A.8.7 należy zastąpić
nowym brzmieniem.
Jest:
„Po zawarciu rezerwowej umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej z URD będącym konsumentem, w trybie
określonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej umowy oraz
spełnienie obowiązków wobec tych URD zgodnie z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane są
bezpośrednio
pomiędzy
Sprzedawcą
rezerwowym
lub
Sprzedawcą z urzędu a tymi URD.”.
Wnioskujemy o wykreślenie w całości.
UZASADNIENIE:
Zobowiązania sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z

ENERGAOBRÓT SA

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 12 Uwag szczegółowych.
Pkt. A.8.7. w obecnie obowiązującej IRiESD stosownie do
Karty aktualizacji nr 11/2018 IRiESD zmienił numerację na
pkt. A.8.8., w związku z czym odwołania w pkt. A.8.8.
zmienianym niniejszą Kartą aktualizacji są prawidłowe.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Treść odnosząca się do realizacji obowiązków pomiędzy
sprzedawcą a konsumentem znajduje się w obecnie
obowiązującej IRiESD. Ponadto treść ta stanowi walor
informacyjny dla odbiorców będących konsumentami
i podkreśla fakt, że OSD jest jedynie pełnomocnikiem
odbiorcy do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz tego
odbiorcy.
Dodatkowo wyjaśniamy, że nowelizacja ustawy Prawo
energetyczne, nałożyła na OSD obowiązek dostosowania
zapisów IRiESD do nowych postanowień ustawy Prawo
energetyczne, a zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
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urzędu wobec URD będącego konsumentem wynikają wprost
między innymi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta i nie znajdujemy uzasadnienia do zamieszczania
takiego zapisu w IRiESD. Punkt A.8.8. stanowi doskonały
przykład zawierania w IRiESD zapisów odnoszących się do
zobowiązań sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z urzędu
wobec URDSR lub URD. IRiESD winna regulować wyłącznie
zobowiązania OSD wobec sprzedawców i URDSR lub URD oraz
zobowiązania sprzedawców wobec OSD.

energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.

Treść uwagi:
a) Błędne odwołanie do pkt. IRiESD, który ulega zmianie.
Naszym zdaniem należy zastąpić dotychczasowy pkt. A.8.10.
IRiESD, a nie jak proponuje OSD pkt. A.8.12.;
b) Proponujemy dodanie do zapisu obowiązku udostepnienia
odczytu również na dzień rozpoczęcia realizacji rezerwowej
umowy kompleksowej.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 12 Uwag szczegółowych.
Stosownie do otrzymanej uwagi jak również w celu
ujednolicenia w IRIESD zapisów odnoszących się do
udostępniania sprzedawcy danych pomiarowych, pkt. A.8.12.
został zmieniony zgodnie z intencją Wnioskodawcy
i otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD
zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt.C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy
i Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu
URD.”.

Propozycja zapisów:
ENEA OPERATOR udostępnia sprzedawcy rezerwowemu
odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania oraz rozwiązania rezerwowej
umowy sprzedaży.
26.

A.8.12.

ENEA OPERATOR udostępnia dotychczasowemu sprzedawcy i
sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez sprzedawcę z urzędu temu URD.

ENERGAOBRÓT SA

Uzasadnienie dla uwagi z pkt. a):
Wydaje się, że należy zastąpić aktualnie obowiązujący A.8.10
(który nie jest zmieniany nowelizacją IRiESD), zamiast pkt
A.8.12. W obecnym IRiESD, w pkt A.8.10 jest mowa o
przekazywaniu odczytów.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. b):
Sprzedawcy rezerwowemu niezbędne jest posiadanie odczytu
na datę rozpoczęcia rezerwowej umowy sprzedaży, bez takiego
odczytu nie może rozliczyć odbiorcy za dostarczoną energie. Nie
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widzimy uzasadnienia, aby zapis stanowił jedynie o obowiązku
przekazania odczytu na zakończenie obowiązywania rezerwowej
umowy sprzedaży.
Jest:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu odczyty
wskazań
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
na
dzień
rozwiązania rezerwowej umowy sprzedaży.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.

27.

A.8.12.

Winno być:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu lub
Sprzedawcy z urzędu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy
sprzedaży.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 26 Uwag szczegółowych.
Dodatkowo
Wnioskodawca
nie
uwzględnił
zmian
wynikających z kart aktualizacji IRiESD, dla których toczy się
obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE. W pkt. 2
niniejszej Karty aktualizacji znajduje się informacja
o uwzględnieniu zapisów projektu Karty aktualizacji
nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty aktualizacji
nr 11/2018 IRiESD.

ENEA S.A.

UZASADNIENIE:
Wprawdzie sprzedawca z urzędu jest również, w określonych
przypadkach, sprzedawcą rezerwowym, jednak winien być
konsekwentnie uwzględniony w zdaniu pierwszym i drugim pkt.
A.8.12.
Ponadto nie sprecyzowano w jakim terminie OSD udostępnia
sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy sprzedaży
rezerwowej.

28.

A.8.13.

Treść uwagi:
Proponuje się dodanie do treści zapisu, iż dotyczy on również
umowy kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą z urzędu
(zgodnie z proponowanym pkt. A.8.5)
Propozycja zapisów

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Odwołanie do umowy kompleksowej znajduje się
w pkt. A.7.14. i zbędne jest dopisywanie umowy
kompleksowej do pkt. A.8.13., gdyż pkt. A.8. dotyczy umów
sprzedaży rezerwowej, a nie rezerwowych umów
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W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy
sprzedaży lub umowy kompleksowej o której mowa w pkt.
A.8.5. i nie zgłoszenia 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, ENEA OPERATOR zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej.

kompleksowych.

Uzasadnienie:
Pkt. A.8.5. przewiduje możliwość w której umowa kompleksowa
nie zostaje zawarta ze sprzedawcą z urzędu w przypadku
odbiorców, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy
Prawo energetyczne.
Jest:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy
sprzedaży i nie zgłoszenia 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, ENEA Operator
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.”.

29.

A.8.13.

Winno być:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy
sprzedaży 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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii
elektrycznej.”.
UZASADNIENIE:
Poprawka natury redakcyjnej – wyraz „niezgłoszenia” pisze się
łącznie.

ENEA S.A.

Uwaga została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pkt. A.8.13. otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej
umowy sprzedaży 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, ENEA Operator
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.”.
Jednocześnie stosownie do otrzymanej uwagi zmieniono
również zawarte w pkt. 5 Karty aktualizacji nr 14/2019
IRiESD:
1) pkt. A.7.11., który otrzymuje następujące brzmienie:
„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, ENEA Operator zaprzestaje
dostarczania energii elektrycznej URD.”;
2) pkt. A.8.11., który otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku zakończenia obowiązywania umowy
sprzedaży i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia
nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej,
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w przypadku URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b
ustawy Prawo energetyczne, ENEA Operator zaprzestaje
dostarczania energii elektrycznej URD.”.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga odnosi się do treści IRiESD, która nie jest
przedmiotem zmian wynikających z Karty aktualizacji
nr 14/2019 IRiESD.

Jest:
„Sprzedawca nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed
zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia
usługi kompleksowej, informuje ENEA Operator o dacie
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej.”

D.1.7.
30.

(punkt
nieobjęty
kartą
aktualizacji
nr 14/2019)

Winno być:
„Sprzedawca nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed
rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej, informuje ENEA Operator o dacie rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach zaprzestania
sprzedaży lub świadczenia usługi kompleksowej z przyczyn, o
których mowa w pkt. A.3.12.”.

ENEA S.A.

UZASADNIENIE:
Postanowienia pkt. D.1.7. winny mieć zastosowanie wyłącznie w
przypadkach, gdy sprzedawca nie później niż na 21 dni
kalendarzowych ma wiedzę o rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. W przypadkach
zaprzestania sprzedaży w trakcie obowiązywania umowy
sprzedaży lub umowy kompleksowej zastosowanie ma pkt.
A.3.12.

31.

E.6.

Jest:
„Z zastrzeżeniem pkt. E.2. – E.4. w przypadku, gdy POB
wskazany przez Sprzedawcę lub URDW jako odpowiedzialny za
jego bilansowanie handlowe, zawiesi albo zaprzestanie
niezależnie od przyczyny działalności na Rynku Bilansującym,
wówczas odpowiedzialność za bilansowanie handlowe
przechodzi ze skutkiem od dnia odpowiednio zawieszenia lub
zaprzestania tej działalności przez dotychczasowego POB na
nowego POB wskazanego przez Sprzedawcę rezerwowego lub
Sprzedawcę z urzędu dla URDO lub na ENEA Operator w

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zapis zaproponowany w niniejszej Karcie aktualizacji został
jedynie uzupełniony o sprzedawcę z urzędu i usunięte
ostatnie zdanie dotyczące uruchamiania sprzedaży
rezerwowej, gdyż stanowiło to zbędne powielenie zapisów
z pkt. A.7. i A.8. IRiESD.
Dodatkowo wyjaśniamy, iż zapis pkt. E.6. zaproponowany
w niniejszej Karcie aktualizacji jest bardziej precyzyjny niż
zaproponowany przez Wnioskodawcę.
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przypadku utraty POB przez URDW.”.
Proponujemy:
W przypadku, gdy POB wskazany przez Sprzedawcę lub URDW
zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na Rynku
Bilansującym, wówczas bilansowanie handlowe, od dnia
zaprzestania tej działalności przez dotychczasowego POB,
prowadzi dla:
1) URDO - POB Sprzedawcy rezerwowego lub Sprzedawcy z
urzędu;
2) URDW - ENEA Operator.”.
UZASADNIENIE:
Obowiązująca IRiESP nie przewiduje możliwość „zawieszenia”
działalności na Rynku Bilansującym. Ponadto „zawieszenie”
działalności na
Rynku Bilansującym jest równoznaczne z
zaprzestaniem działalności niezależnie od przyczyny.
Zmiany natury redakcyjnej powiązane także z pkt. E.9. tekstu
jednolitego IRiESD, w brzmieniu obowiązującym do 14.01.2019
r., dostępnego na stronie internetowej OSD.
Proponujemy dodanie w słowniku definicji wyprowadzenia URD
z PPE w brzmieniu:
„wyprowadzenie URD z PPE - zakończenie na wniosek URD
świadczenia usługi kompleksowej, wraz z opuszczeniem obiektu
przez URD)”
32.

„Słownik
skrótów
i definicji”

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wnioskodawca nie uwzględnił zmian wynikających z Karty
aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której toczy się obecnie
proces zatwierdzania przez Prezesa URE i w której została
określona definicja „Wyprowadzenia URD z PPE”. W pkt. 2
niniejszej Karty aktualizacji znajduje się informacja
o uwzględnieniu zapisów projektu Karty aktualizacji
nr 10/2018 IRiESD oraz projektu Karty aktualizacji
nr 11/2018 IRiESD.
Dodatkowo wyjaśniamy, iż definicja wskazana w Karcie
aktualizacji nr 11/2018 jest bardziej precyzyjna niż
zaproponowana przez Wnioskodawcę. Definicja ta
doprecyzowuje również aspekty techniczne fizycznego
odłączenia zasilania natomiast nie rozszerza okoliczności
wyprowadzenia odbiorcy z PPE.
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Jest:
„Sprzedaż energii elektrycznej URD dokonywana przez
Sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży
energii elektrycznej przez dotychczasowego Sprzedawcę,
realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej.”.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Definicja „Sprzedaży rezerwowej” określona w niniejszej
Karcie aktualizacji jest zgodna z definicję wskazaną w art. 3
pkt. 6b) ustawy Prawo energetyczne, a jej treść została
dostosowana do pojęć stosowanych w IRiESD.

Punkt należy usunąć albo zmienić definicję.
UZASADNIENIE:
Proponowana definicja jest niezgodna definicją sprzedaży
rezerwowej, zawartą w art. 3 pkt 6b) Prawa energetycznego.
Jest:
„Umowa kompleksowa
sprzedaży rezerwowej.”.

„Słownik
skrótów
i definicji”
34.

–
Rezerwowa
umowa
komplekso
wa

zawierająca

postanowienia

umowy

Punkt należy usunąć albo zmienić definicję.
UZASADNIENIE:
Brak uzasadnienia do wprowadzania, w związku z wejściem w
życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –
Prawo energetycznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2018 r. poz. 2348), definicji rezerwowej umowy kompleksowej.
Umowy kompleksowe, zawierane w trybie art. 5ab Prawa
energetycznego, są „normalnymi” umowami i ich postanowienia
nie będą dobiegały w treści od wzorców stosowanych przez
sprzedawców przy zawieraniu umów kompleksowych z innymi
odbiorcami końcowymi.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pojęcie rezerwowej umowy kompleksowej jest stosowane
w aktualnej treści IRiESD, stąd definicja „Rezerwowej umowy
kompleksowej” została wprowadzona w celu rozróżnienia
umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy
sprzedaży
rezerwowej
zawieranej
ze
sprzedawcą
rezerwowym i umowy kompleksowej zawieranej ze
sprzedawcą z urzędu, wskazanej w art. 5ab ust. 1 ustawy
Prawo energetyczne.

Uwagi do zapisów IRiESD zawartych w pkt. 5 Karty aktualizacji nr 14/2019 IRiESD (obowiązujących po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycznego oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia18 czerwca 2019 r.)

35.

A.7.1.

Treść uwagi:
a) Treść pkt. nie uwzględnienia przepisów, które dotyczą
zawierana umów na odległość przy kształtowaniu
obowiązków sprzedawców;
b) Nie widzimy uzasadnienia do proponowanego przez OSD
wyłączenia możliwości wskazania przez odbiorcę na

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Propozycja Wnioskodawcy jest niezgodna z przepisami
ustawy Prawo energetyczne. Z art. 5aa ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne wynika wprost obowiązek wskazania
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sprzedawcę rezerwowego sprzedawcy zawierającego umowę
kompleksową;
c) Brak możliwości wskazania sprzedawcy rezerwowego w
umowie kompleksowej zawieranej z odbiorcami innymi niż
gospodarstwa domowe. Obecnie na terenie OSD nie działają
sprzedawcy mający możliwość zawierania rezerwowych
umów kompleksowych z odbiorcami innymi niż w
gospodarstwach domowych;
d) Proponujemy dodanie do treści pkt. obowiązku dla OSD do
przekazania sprzedawcy rezerwowemu upoważnienia dla
OSD do zawarcia w imieniu odbiorcy rezerwowej umowy
kompleksowej.
Propozycja zapisów
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 ENEA OPERATOR 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.

sprzedawcy rezerwowego w każdej umowie kompleksowej.
W ocenie OSD zaproponowane zapisy nie są niezgodne
z ustawą Prawo energetyczne i nie ograniczają odbiorcy
wskazania sprzedawcy rezerwowego.
Ideą sprzedaży rezerwowej jest zapewnienie dostarczania
energii elektrycznej, w przypadku gdy sprzedawca
podstawowy zaprzestanie sprzedaży, a wskazanie
sprzedawcy rezerwowego takiego samego jak sprzedawcy
podstawowy przeczy tej idei.
OSD nie ma możliwości przekazania upoważnienia
zawartego w treści umowy kompleksowej, gdyż nie posiada
tej umowy. Ponadto zgodnie z art. 5aa ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne, w umowie kompleksowej zawarte jest
upoważnienie dla OSD do zawierania umowy kompleksowej
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze
wskazanym przez tego URD 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.
Wymóg wskazania w umowie kompleksowej sprzedawcy
rezerwowego nie dotyczy przypadków zawieranie umowy
kompleksowej z URD innymi niż URD w gospodarstwach
domowych, w sytuacji gdy dla takich URD wykaz o którym
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mowa w pkt. A.3.7. lit b) nie obejmuje sprzedawców
rezerwowych
zawierających
rezerwowe
umowy
kompleksowe z URD innymi niż URD w gospodarstwach
domowych.
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 ENEA OPERATOR 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, z zastrzeżeniem wymienionych wyżej
przypadków zawieranie umowy kompleksowej z URD innymi
niż URD w gospodarstwach domowych, w sytuacji gdy dla
takich URD wykaz o którym mowa w pkt. A.3.7. lit b) nie
obejmuje
sprzedawców
rezerwowych
zawierających
rezerwowe umowy kompleksowe z URD innymi niż URD w
gospodarstwach
domowych.
Oświadczenie
to
jest
równoznaczne
z
dysponowaniem
przez
sprzedawcę
upoważnieniem udzielonym przez tego URD dla ENEA
OPERATOR spełniającym wymogi, o których mowa powyżej.
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ENEA
OPERATOR upoważnienia zawartego w treści umowy
kompleksowej na każde uzasadnione żądanie ENEA
OPERATOR, poprzez przekazanie wyciągu z tej umowy w
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zakresie obejmującym co najmniej treść takiego upoważnienia
oraz podpis URD albo upoważnienie utrwalone na trwałym
nośniku, w przypadku gdy umowa kompleksowa była
zawierana
za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość - nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.
ENEA OPERATOR jest zobowiązana do przekazania
sprzedawcy rezerwowemu upoważnienia zawartego w treści
umowy kompleksowej na każde uzasadnione żądanie
sprzedawcy rezerwowego, poprzez przekazanie wyciągu z
tej umowy w zakresie obejmującym co najmniej treść
takiego upoważnienia oraz podpis URD albo upoważnienie
utrwalone na trwałym nośniku, w przypadku gdy umowa
kompleksowa była zawierana
za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość – nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania
żądania. W przypadku, gdy ENEA OPERATOR nie dysponuje
powyższym upoważnieniem, upoważnienie takie ENEA
OPERATOR pozyskuje, zgodnie z treścią niniejszego pkt.,
od sprzedawcy zawierającego z URD umowę kompleksową,
Sprzedawca, który nie dysponuje upoważnieniem, o którym
mowa powyżej nie może dokonać powiadomienia o zawarciu
umowy kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.4., z zastrzeżeniem
przypadków w których sprzedawca rezerwowy nie został
wskazany w umowie kompleksowej zawartej z URD innym
niż URD w gospodarstwie domowym, w sytuacji gdy dla
takich URD wykaz o którym mowa w pkt. A.3.7. lit b) nie
obejmował sprzedawców rezerwowych zawierających
rezerwowe umowy kompleksowe z URD innymi niż URD w
gospodarstwach domowych.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. a):
Postanowienie przewiduje, że sprzedawcy mają obowiązek
przekazać OSD treść upoważnienia poprzez przekazanie
wyciągu z umowy w zakresie obejmującym co najmniej treść
tego upoważnienia oraz podpis odbiorcy. Taki obowiązek jest
jednak niemożliwy do spełnienia, w sytuacji gdy odbiorca zawrze
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ze sprzedawcą umowę bez zachowania formy pisemnej (np.
przez telefon czy przez Internet za pośrednictwem formularza na
stronie internetowej). Prawo dopuszcza możliwość zawierania
takich umów. W takich przypadkach umowy tego typu nie mają
formy pisemnej, a więc sprzedawca nie ma podpisu klienta. Tym
samym nie będzie możliwe wykonanie przez sprzedawców
obowiązku, który jest wskazany w tym pkt. Wobec powyższego
proponujemy modyfikację treści pkt i określenie sposobu
realizacji obowiązku dla przypadku umów zawieranych z
wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. b):
Art.5aa ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wskazuje, że
odbiorca ma możliwość wskazania w umowie kompleksowej
dowolnego sprzedawcy rezerwowego spośród sprzedawców
ujętych na liście sprzedawców rezerwowych. Proponowana
przez OSD modyfikacja wyłączająca możliwość wskazania
sprzedawcy zawierającego umowę kompleksową ogranicza
zatem możliwość wyboru dowolnego sprzedawcy rezerwowego i
tym samym stoi w sprzeczności z treścią ustawy Prawo
energetyczne.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. c):
Proponowana przez OSD treść pkt. odnosi się do wszystkich
umów kompleksowych zawieranych przez sprzedawców, w tym
również umów podpisywanych z odbiorcami nie będącymi
gospodarstwami domowymi. Aktualnie na terenie OSD nie ma
sprzedawców
mogących
zawierać
rezerwowe
umowy
kompleksowe z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe
(wykazy publikowane przez OSD na stronie www. odnoszą się
jedynie do sprzedawców zawierających rezerwowe umowy
kompleksowe z gospodarstwami domowymi). W praktyce zatem
przy zawarciu umowy kompleksowej z odbiorcą innym niż
gospodarstwo domowe (np. przedsiębiorstwem) nie będzie
możliwości wskazania sprzedawcy rezerwowego (ze względu na
brak takich podmiotów na rynku) i tym samy wypełnienia
obowiązków wskazanych w tym pkt. W naszej ocenie kwestia ta
powinna zostać uregulowana, poprzez wyraźne wskazanie, że
zapisy pkt. nie odnoszą się do przypadków umów
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kompleksowych zawieranych z odbiorcami innymi niż
gospodarstwa domowe, w sytuacji gdy wykaz sprzedawców
rezerwowych nie obejmuje podmiotów zawierających rezerwowe
umowy kompleksowe z odbiorcami innymi niż gospodarstwa
domowe.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. d):
Wnosimy o dodanie symetrycznego zapisu w zakresie
udostępniania
sprzedawcy
rezerwowemu
przez
OSD
upoważnienia do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej.
Obecnie powszechnie występują przypadki w których odbiorcy
podważają
zasadność
zawartych
rezerwowych
umów
kompleksowych i odmawiają sprzedawcy zapłaty należności
wynikających z tych umów. Na etapie postępowań sądowych
wymagane jest dostarczenie przez sprzedawcę rezerwowego
upoważnienia dla OSD, które powinno być wtedy udostępniane
sprzedawcy rezerwowemu przez OSD, jako pełnomocnika
odbiorcy (sprzedawca rezerwowy nie ma możliwości
samodzielnie uzyskać takiego upoważnienia). Ponadto
udostępnianie upoważnienia może okazać się niezbędne np. w
przypadkach postępowań URE czy też reklamacji odbiorców.
OSD powinno dysponować takim upoważnieniem, ewentualnie
ma możliwość jego pozyskania od sprzedawcy, który zawierał z
odbiorcą umowę kompleksową (w oparciu o zapisy tego pkt. ).

36.

A.7.1.

Jest:
„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 ENEA Operator 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

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:

ENEA S.A.

Uzasadnienie jak w pkt. 35 Uwag szczegółowych.
Ponadto w ocenie OSD art. 5ab ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo
energetyczne dotyczący zawarcia umowy kompleksowej ze
sprzedawcą z urzędu w przypadku braku wskazania
sprzedawcy
rezerwowego
dotyczy
historycznych
przypadków, w szczególności umów zawartych przed
wejściem w życie art. 5aa ustawy Prawo energetyczne.
Stosownie do uwagi dotyczącej możliwości przekazania OSD
podpisu URD wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa,
proponujemy doprecyzować przedostatni akapit pkt. A.7.1.,
który otrzymuje brzmienie:
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pisemnej.
Wymóg, by Sprzedawcą rezerwowym może 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
rezerwowego.
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 ENEA Operator 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 ENEA Operator spełniającym wymogi, o
których mowa powyżej.
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ENEA Operator
upoważnienia zawartego w treści umowy kompleksowej na
każde uzasadnione żądanie ENEA
Operator, poprzez przekazanie wyciągu z tej umowy w zakresie
obejmującym co najmniej treść takiego upoważnienia oraz
podpis URD – 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.”.

„Sprzedawca na każde uzasadnione żądanie ENEA
Operator, jest zobowiązany do przekazania ENEA Operator
oświadczenia o zawarciu w treści umowy kompleksowej
upoważnienia dla ENEA Operator 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.”.

Winno być:
„W umowie kompleksowej zawartej ze Sprzedawcą URD:
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1) wskazuje wybranego przez siebie Sprzedawcę rezerwowego
z wykazu, o którym mowa w pkt. A.3.7. lit. b),
2) upoważnia ENEA Operator 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.
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 ENEA Operator do żądania w imieniu tego
URD, rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej na
podstawie rezerwowej umowy kompleksowej, zawartej ze
Sprzedawcą rezerwowym, przed upływem 14-dniowego okresu
odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od
dnia jej zawarcia.
Sprzedawca, dokonując powiadomienia o zawarciu umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.4., wskazuje Sprzedawcę
rezerwowego, o ile URD w umowie kompleksowej dokonał
wyboru Sprzedawcy rezerwowego.
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ENEA Operator
treści upoważnienia zawartego w umowie kompleksowej na
każde uzasadnione żądanie ENEA Operator, poprzez
przekazanie wyciągu z umowy kompleksowej w zakresie
obejmującym treść takiego upoważnienia - nie później niż w
terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.”.
UZASADNIENIE:
1. Brak podstawy prawnej do ograniczania przez OSD prawa
URD do wyboru sprzedawcy rezerwowego. Ustawa Prawo
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energetyczne nie wprowadza takiego ograniczenia. Ponadto
jeżeli wykaz, o którym mowa w pkt. A.3.7. lit. b), obejmuje
tylko jednego sprzedawcę i wówczas URD musi wybrać jako
sprzedawcę rezerwowego tego samego sprzedawcę, to w
przypadku, gdy wykaz zawiera więcej niż jednego
sprzedawcę może postąpić analogicznie. Sprzedawcą
rezerwowym może zostać ten sam sprzedawca w przypadku
zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej zawartej
na czas oznaczony.
2. Postanowienia art. 5ab ust. 1 przewidują możliwość
niewskazania przez URD sprzedawcy rezerwowego w
umowie kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą. W takim
przypadku sprzedawcą rezerwowym będzie sprzedawca z
urzędu.
3. W przypadku umów zawieranych za pomocą środków
bezpośredniego
porozumiewania
się
na
odległość
sprzedawca nie ma możliwości przekazania OSD podpisu
URD wraz z treścią upoważnienia udzielonego OSD w
umowie kompleksowej do zawarcia rezerwowej umowy
kompleksowej.
4. Zmiany natury redakcyjnej.
W punkcie A.7.1 wobec ewentualnych trudności z oceną, co
powinno być uważane za wyciąg z umowy, a także
organizacyjnie zbyt krótki okres na dostarczenie wymaganych
dokumentów, w przedostatnim akapicie proponujemy zmianę
jego brzmienia na:
37.

A.7.1.

„Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ENEA Operator
upoważnienia zawartego w treści umowy kompleksowej na
każde uzasadnione żądanie ENEA Operator, poprzez
przekazanie wyciągu z kopii tej umowy w zakresie obejmującym
co najmniej treść takiego upoważnienia oraz podpis URD - nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania
żądania.”

38.

A.7.1.
ppkt. 1)

W punkcie A.7.1 zapis w ppkt 1) może rodzić wątpliwość, czy
możliwe będzie zgłoszenie powiadomienia o zawarciu umowy
kompleksowej w sytuacji, gdy nie będzie w niej wskazany

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 36 Uwag szczegółowych.
TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
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sprzedawca rezerwowy inny sprzedawca wybrany, pomimo że w
takiej sytuacji pkt A.7.1 zawiera wyłączenie od konieczności
wskazywania sprzedawcy rezerwowego jeżeli lista takich
sprzedawców nie daje możliwości wyboru. Wobec powyższego
w miejsce zapisu:
„Dokonując powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej
zgodnie z pkt. D.2.4.(…) dla ENEA Operator spełniającym
wymogi, o których mowa powyżej”.

Uzasadnienie jak w pkt. 35 Uwag szczegółowych.

Proponujemy zapis:
„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 lub wskazuje jako sprzedawcę rezerwowego
sprzedawcę z wykazu, o którym mowa w pkt A.3.7. lit.b), o ile
wykaz ten obejmuje tylko jednego sprzedawcę. Oświadczenie to
jest równoznaczne z dysponowaniem przez sprzedawcę
upoważnieniem udzielonym przez tego URD dla ENEA Operator
spełniającym wymogi, o których mowa powyżej”.
Treść uwagi:
Mamy wątpliwość co do praktycznego zastosowania tego pkt. w
sytuacji zaistnienia przesłanek z pkt. 1) lub 2), jeżeli nastąpiło
zgłoszenie OSD zawarcie nowej umowy (OSD posiada
oczekującej na realizację powiadomienie o zawarciu umowy),
której data rozpoczęcia sprzedaży nie następuję dzień po dacie
zakończenia dotychczasowej umowy.
39.

A.7.2.

Przykład hipotetycznej sytuacji:
1) OSD otrzyma zgłoszenie zakończenia obowiązywania umowy
z dotychczasowym sprzedawcą na dzień 31.07.2019;
2) Jednocześnie OSD otrzyma zgłoszenie zawarcia umowy z
nowym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy,
która ma obowiązywać od dnia 6.08.2019.
W powyższym przypadku w okresie od 01.08.2019 do
05.08.2019 odbiorca nie ma obowiązującej umowy z żadnym
sprzedawcą. Czy w takiej sytuacji powinno dojść do
uruchomienia sprzedaży rezerwowej (zapis wskazuje na to, że

ENERGAOBRÓT SA

Wyjaśnienie:
Z pkt. A.7.2. wynika, że w podanym przykładzie hipotetycznej
sytuacji w okresie od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r. będzie
obowiązywała umowa ze sprzedawcą rezerwowym.
Powyższe wynika z zapisu: „jeżeli nie dokonano
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.”, który wskazuje, że
w przypadku braku pozytywnej weryfikacji powiadomienia na
dzień następujący po zakończeniu dotychczasowej umowy
sprzedaży lub umowy kompleksowej, następuje zawarcie
rezerwowej umowy kompleksowej.
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uruchomienia następuje w przypadku gdy OSD nie otrzyma
powiadomienia o zawarciu umowy, co w opisanej sytuacji nie ma
miejsca, bo OSD dostało takie zgłoszenie, tyle, że występuje
luka w sprzedaży).
Wydaje się, że zasadnym byłoby doszczegółowienie zapisów
tego pkt, tak aby obejmował opisane wyżej sytuacje.

40.

A.7.2.

Jest:
„ENEA Operator, 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.3.14.;
2) w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania
umowy kompleksowej z dotychczasowym Sprzedawcą;
– 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 ENEA Operator 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.”.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty, w tym
zakres przekazywanych danych, powinny być wskazane
w umowie zawartej pomiędzy OSD a sprzedawcą
rezerwowym. Podobnie zostało to określone w przypadku
składania oferty przez sprzedawcę rezerwowego, co zostało
ujęte w Karcie aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której
toczy się obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE.
Ponadto zaproponowana przez OSD treść pkt. A.7.2. jest
zgodna z art. 5aa ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.

ENEA S.A.

Winno być:
„ENEA Operator, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w
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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.3.14.,
2) w przypadku wygaśnięcia umowy kompleksowej z
dotychczasowym Sprzedawcą
– 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 ENEA Operator 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) – niezwłocznie, nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
obowiązywania rezerwowej umowy kompleksowej.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej oraz wzór oświadczenia o
przyjęciu oferty określa Sprzedawca rezerwowy.
ENEA Operator wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej przekazuje
Sprzedawcy rezerwowemu informacje o warunkach świadczenia
usług dystrybucji oraz paszport PPE, zawierający:
1) miejsce dostarczania;
2) numer PPE;
3) moc umowną;
4) grupę taryfową;
5) okres rozliczeniowy;
6) roczne zużycie energii elektrycznej;
7) inne dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej.”.
UZASADNIENIE:
1. Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej oraz wzór oświadczenia o
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przyjęciu oferty winien określać wyłącznie sprzedawca
rezerwowy. Zgodnie z art. 9g ust. 5b Prawa energetycznego,
w IRiESD winna być określona wymiana informacji w tym
zakresie.
2. Sprzedawca rezerwowy musi otrzymać od OSD wszelkie
informacje, niezbędne do przygotowania rezerwowej umowy
kompleksowej, której jeden egzemplarz, zgodnie z art. 5aa
ust. 9 Prawa energetycznego, sprzedawca rezerwowy jest
zobowiązany przekazać odbiorcy końcowemu.
3. Zmiany natury redakcyjnej.
Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pkt A.7.4. otrzymuje następujące brzmienie:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator umowę, o której
mowa w pkt. A.4.3.7, która umożliwia zawieranie
rezerwowych umów kompleksowych na obszarze ENEA
Operator, w przypadku wyrażenia woli pełnienia funkcji
Sprzedawcy rezerwowego, składa ENEA Operator ofertę
zawarcia rezerwowych umów kompleksowych.
Zakończenie pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego
wymaga zmiany umowy, o której mowa w pkt. A.4.3.7.”.

Jest:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator GUD-K, która
umożliwia zawieranie rezerwowych umów kompleksowych na
obszarze ENEA Operator, składa ENEA Operator ofertę
zawarcia rezerwowych umów kompleksowych.
Zakończenie pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego
wymaga zmiany GUD-K.”.
Winno być:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator GUD-K, która
umożliwia zawieranie rezerwowych umów kompleksowych na
obszarze ENEA Operator, może złożyć ENEA Operator ofertę
zawarcia rezerwowych umów kompleksowych.
41.

A.7.4.

ENEA S.A.
UZASADNIENIE:
1. Nie każdy sprzedawca, który zawarł z OSD GUD-K, jest
zobowiązany do złożenia oferty zawarcia rezerwowych umów
kompleksowych. Warunki złożenia oferty, zmiany oferty i
wycofania oferty określa sprzedawca rezerwowy. Wycofanie
się sprzedawcy z pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego
powinno odbywać się w drodze jednostronnego oświadczenia
woli sprzedawcy, a nie w drodze zmiany GUD-K.
2. Brak spójności redakcyjnej z pkt. A.7.2., w którym zamiast
akronimu GUD-K zawarto odwołanie do umowy, o której
mowa w pkt. A.4.3.7. Ponadto z ostatniego zdania pkt. A.7.2.
wynika, że ofertę zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej
określa GUD-K.
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Jest:
„Rezerwowa umowa kompleksowa jest zawierana na czas
nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania
umowy kompleksowej przez dotychczasowego Sprzedawcę.
Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron; lub
2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym
URD może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania;
– a URD nie może zostać obciążony przez sprzedawcę
rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej
umowy.”.

42.

A.7.5.

Winno być:
„Rezerwowa umowa kompleksowa jest zawierana na czas
nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania
umowy kompleksowej przez dotychczasowego Sprzedawcę.
Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron; lub
2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym
URD może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania.”.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, nałożyła na OSD
obowiązek dostosowania IRiESD do nowych zapisów ustawy
Prawo energetyczne. W szczególności wskazujemy, że treść
pkt. A.7.5. jest zgodna z art. 5aa ust. 7 ustawy Prawo
energetyczne.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.

ENEA S.A.

UZASADNIENIE:
Punkt opracowano w na podstawie art. 5aa ust. 7 Prawa
energetycznego. Brak uzasadnienia aby IRiESD zawierała
zapisy dotyczące relacji URD - sprzedawca rezerwowy w
zakresie nieobciążania URD kosztami z tytułu wcześniejszego
rozwiązania rezerwowej umowy kompleksowej. Ta kwestię
winna zostać uregulowana wyłącznie przez sprzedawcę we
wzorze rezerwowej umowy kompleksowej.
43.

A.7.6.

Treść uwagi:
Należy dodać dodatkowy parametr związany ze świadczeniem
usług dystrybucji, który nie ulega zmianie przy zawarciu umowy

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
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Dodanie parametru wielkości mocy umownej jest zbędne,
gdyż moc umowna mieści się w wyrażeniu „w zakresie
warunków świadczenia usług dystrybucji”. Tym samym
z powyższego wynika, że nowa umowa zawarta ze
sprzedawcą z urzędu powinna również określać moc
umowną
wskazaną
w
dotychczasowej
umowie
kompleksowej.

kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu tj. wielkość mocy
umownej.
Uzasadnienie:
Moc umowna jest również parametrem umowy kompleksowej,
który powinien pozostać w takiej samej wielkości jak w
dotychczasowej umowie kompleksowej odbiorcy.

44.

A.7.6.

Jest:
„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 ENEA Operator 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 z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty, na zasadach określonych w umowie, o
której mowa w pkt. A.4.3.7.
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 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.

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
W ocenie OSD umowa pomiędzy sprzedawcą z urzędu lub
sprzedawcą rezerwowym a OSD, powinna określać
szczegółowy tryb i zasady wymiany informacji w zakresie
sprzedaży rezerwowej.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty, w tym
zakres przekazywanych danych, powinny być wskazane
w umowie zawartej pomiędzy OSD a sprzedawcą z urzędu.
Podobnie zostało to określone w przypadku składania oferty
przez sprzedawcę rezerwowego, co zostało ujęte w Karcie
aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której toczy się obecnie
proces zatwierdzania przez Prezesa URE.
Stosownie do powyższego, pkt. A.7.6. otrzymuje następujące
brzmienie:
„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 ENEA Operator 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 z przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia
o przyjęciu jego oferty.
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Zasady składania oferty oraz wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.7.”.
Winno być:
„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 ENEA Operator 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 z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty na zasadach określonych przez
Sprzedawcę z urzędu w ofercie.
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 tego 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, na zasadach określonych w umowie, o
której mowa w pkt. A.4.3.7., przekazuje ENEA Operator aktualną
informację o adresie strony internetowej, na której zostały
opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci ENEA Operator.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
umowy kompleksowej oraz wzór oświadczenia o przyjęciu oferty
określa Sprzedawca z urzędu.
ENEA Operator wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
zawarcia umowy kompleksowej przekazuje Sprzedawcy z

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 ENEA
Operator 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.”.
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urzędu informacje o warunkach świadczenia usług dystrybucji
oraz paszport PPE, zawierający:
1) miejsce dostarczania;
2) numer PPE;
3) moc umowną;
4) grupę taryfową;
5) okres rozliczeniowy;
6) roczne zużycie energii elektrycznej;
7) inne dane niezbędne moc umowną.”.
UZASADNIENIE:
1. Zgodnie z art. 5aa ust. 3 wystarczającym jest opublikowanie
przez sprzedawcę rezerwowego (w tym sprzedawcę z
urzędu) oferty skierowanej do URD przyłączonych do sieci
OSD i poinformowanie OSD o adresie strony internetowej, na
której zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. Od
18.06.2019 r. nie będzie potrzeby regulowania w GUD czy
GUD-K zasad składania ofert.
2. Sprzedawca z urzędu musi otrzymać od OSD wszelkie
informacje, niezbędne do przygotowania rezerwowej umowy
kompleksowej, której jeden egzemplarz, zgodnie z art. 5aa
ust. 9 oraz 5ab ust. 5 Prawa energetycznego, sprzedawca
rezerwowy
jest
zobowiązany
przekazać
odbiorcy
końcowemu.

45.

A.7.7.

Jest:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia,
o którym mowa w pkt. A.7.2., wyśle URD informację o
przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie
Sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych, prawie
tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia
od umowy (w przypadku URD będących konsumentami) oraz o
miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego innych
warunków rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny; albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych,

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pkt. A.7.7. otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator
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 ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD
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informację o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy
kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych
teleadresowych.”.

prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od
umowy (w przypadku URD będących konsumentami).”.
Winno być:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia,
o którym mowa w pkt. A.7.2., wyśle URD informację o
przyczynach zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych,
oraz o miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego
warunków rezerwowej umowy kompleksowej, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.7.6. wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.”.
UZASADNIENIE:
Z art. 5aa ust. 8 i art. 5ab ust. 4 nie wynika uprawnienie OSD do
informowania URD o prawie URD do wypowiedzenia umowy lub
odstąpienia od umowy (w przypadku URD będących
konsumentami). Takie uprawnienia URD winny zostać określone
przez sprzedawcę w umowie sprzedaży albo umowie
kompleksowej zawartej z URD w trybie art. 5aa ust. 1. Zgodne z
art. 5aa ust. 9 i art. 5ab ust. 5 sprzedawca jest zobowiązany do
poinformowania URD o prawie do wypowiedzenia umowy.

46.

A.7.8.

Jest:
„Po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej lub umowy
kompleksowej z URD będącym konsumentem, w trybie
określonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej umowy oraz
spełnienie obowiązków wobec tych URD zgodnie z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane są
bezpośrednio
pomiędzy
Sprzedawcą
rezerwowym
lub
Sprzedawcą z urzędu a tymi URD.”.
Wnioskujemy o wykreślenie w całości.
UZASADNIENIE:
Zobowiązania sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Treść odnosząca się do realizacji obowiązków pomiędzy
sprzedawcą rezerwowym a konsumentem znajduje się
w obecnie obowiązującej IRiESD. Ponadto treść ta stanowi
walor informacyjny dla odbiorców będących konsumentami
i podkreśla fakt, że OSD jest jedynie pełnomocnikiem
odbiorcy do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz tego
odbiorcy.
Dodatkowo wyjaśniamy, że nowelizacja ustawy Prawo
energetyczne, nałożyła na OSD obowiązek dostosowania
zapisów IRiESD do nowych postanowień ustawy Prawo
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energetyczne, a zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.

urzędu wobec URD wynikają wprost między innymi z ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nie znajdujemy
uzasadnienia do zamieszczania takiego zapisu w IRiESD. Punkt
A.7.8. stanowi doskonały przykład zawierania w IRiESD zapisów
odnoszących się do zobowiązań sprzedawcy rezerwowego lub
sprzedawcy z urzędu wobec URD. IRiESD winna regulować
wyłącznie zobowiązania OSD wobec sprzedawców i URD oraz
zobowiązania sprzedawców wobec OSD.
Ponadto niezrozumiałym jest ponowne zamieszczanie w karcie
aktualizacji zapisu, który ma obowiązywać od dnia zatwierdzenia
karty aktualizacji przez Prezesa URE.
Treść uwagi:
Proponuje się usunięcie zdania drugiego z treści tego pkt.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wstrzymanie prac nad CSWI wynika z przyjętej przez
Ministerstwo Energii koncepcji budowy Central Data Hub
(CDH) jak również wynika z projektu nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne z października 2018 r. w zakresie
powołania Operatora Informacji Pomiarowych oraz budowy
Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych. Jednakże do
czasu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących CDH,
proponujemy pozostawić w IRiESD zapisy dotyczące CSWI.

Propozycja zapisów
Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić ENEA OPERATOR o
zakończeniu rezerwowej umowy kompleksowej lub umowy
kompleksowej, o której mowa w pkt. A.7.6., zgodnie z pkt. D.1.7.
W momencie uruchomienia CSWI i wejścia w życie Załącznika
nr 6 do IRiESD, powiadomienie realizowane będzie zgodnie z
pkt. F'.1.7., tego załącznika oraz Załącznikiem nr 7 do IRiESD.
47.

A.7.9.

Uzasadnienie:
Brak uzasadnienie w dodawania zapisów dotyczących
Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI) z
następujących względów:
• OSD zaprzestały wdrażania tego systemu (zgodnie z
informacją dostępną na stronie PTPiREE z 25 października
2018 r: http://www.cswi.ptpiree.pl/aktualnosci.) oraz
• braku wprowadzenia regulacji prawnych formalizujących
powstanie Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych
(CSIP) – projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo
energetyczne i dotyczącej m.in. CSIP nie został jeszcze
wprowadzony.

48.

A.7.10.

Treść uwagi:
Proponujemy dodanie do zapisu obowiązku udostepnienia

ENERGAOBRÓT SA

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
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odczytu również na dzień rozpoczęcia realizacji rezerwowej
umowy kompleksowej.

Uzasadnienie:
Stosownie do otrzymanej uwagi jak również w celu
ujednolicenia w IRIESD zapisów odnoszących się do
udostępniania sprzedawcy danych pomiarowych, pkt. A.7.10.
został zmieniony z uwzględnieniem intencji Wnioskodawcy
i otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD
zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy
i Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu
URD.”.

Propozycja zapisów:
ENEA OPERATOR udostępnia sprzedawcy rezerwowemu
odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania oraz rozwiązania rezerwowej
umowy kompleksowej.
ENEA OPERATOR udostępnia dotychczasowemu sprzedawcy i
sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez sprzedawcę z urzędu temu URD.
Uzasadnienie:
Sprzedawcy rezerwowemu niezbędne jest posiadanie odczytu
na datę rozpoczęcia rezerwowej umowy kompleksowej. Bez
takiego odczytu nie może rozliczyć odbiorcy za dostarczoną
energie. Nie widzimy uzasadnienia, aby zapis stanowił jedynie o
obowiązku przekazania odczytu na zakończenie obowiązywania
rezerwowej umowy kompleksowej.
Jest:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu odczyty
wskazań
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
na
dzień
rozwiązania rezerwowej umowy kompleksowej.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.
49.

A.7.10.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 48 Uwag szczegółowych.

ENEA S.A.
Winno być:
„ENEA Operator udostępnia:
1) Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej
umowy kompleksowej;
2) Sprzedawcy z urzędu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy kompleksowej,
zawartej zgodnie z pkt. A.7.6.
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ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.
UZASADNIENIE:
Wprawdzie sprzedawca z urzędu jest również, w określonych
przypadkach, sprzedawcą rezerwowym, jednak winien być
konsekwentnie uwzględniony w zdaniu pierwszym i drugim pkt.
A.7.10.
Ponadto nie sprecyzowano w jakim terminie OSD udostępnia
sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy
kompleksowej.
Treść uwagi:
Treść postanowienia powinna odnosić się również do umowy
kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą z urzędu w trybie
przewidzianym pkt. A.7.6.

50.

A.7.12.

Propozycja zapisów:
W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa lub umowa
kompleksowa o której mowa w pkt. A.7.6 przestała
obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a ENEA OPERATOR nie
otrzymał informacji o zawarciu przez URD umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2., ENEA OPERATOR
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zapis zgodny z art. 5aa ust. 12 ustawy Prawo energetyczne.
Wyjaśniamy, że w przypadku, gdy jest zawarta umowa
kompleksowa, o której mowa w pkt. A.7.6., tryb
postepowania powinien być taki sam, jak w przypadku każdej
innej umowy kompleksowej.
ENERGAOBRÓT SA

Uzasadnienie:
Powinno określić się jak zachowa się OSD w sytuacji, gdy
dojdzie do rozwiązania umowy kompleksowej zawartej ze
sprzedawcą z urzędu, a odbiorca nie zawrze umowy z nowym
sprzedawcą.

51.

A.7.13.

Treść uwagi:
W naszej ocenie proponowany pkt. A.7.13 nie powinien być
dodany do IRiESD.
Uzasadnienie:

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Usunięto treść odnoszącą się do rozwiązania umowy i
wprowadzono treść odnoszącą się do realizacji umowy przez
OSD. Stąd zmieniono treść pkt. A.7.13., który otrzymuje
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Nie widzimy uzasadnienia, aby w IRiESD był określony
szczególny tryb rozwiązania umowy kompleksowej zawieranej
przez sprzedawcę z urzędu w trybie przewidzianym w pkt. A.7.6.
Kwestie rozwiązania tej umowy reguluje bezpośrednio Art. 5ab
ust. 7 w powiązaniu z art. 4j ust. 4 ustawy Prawo energetyczne.

następujące brzmienie:
„ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej,
o której mowa w pkt. A.7.6., 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.”.

Jest:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.7.6., ulega
rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD,
świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży
energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD Sprzedawcą.”.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 51 Uwag szczegółowych.

Punkt należy usunąć, a w przypadku nieuwzględnienia, winno
być:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.7.6., ulega
rozwiązaniu na zasadach określonych w tej umowie.”.

52.

A.7.13.

UZASADNIENIE:
Zawarcie umowy, o której mowa w pkt. A.7.6., następuje na
podstawie art. 5ab Prawa energetycznego. OSD nie jest stroną
tej umowy i w konsekwencji nie ma prawa do decydowania w
IRiESD kiedy ta umowa ulegnie rozwiązaniu. Zgodnie z art. 5ab
ust. 2 Prawa energetycznego umowa, której mowa
w pkt. A.7.6., zawierana jest na czas nieokreślony. Ponadto,
zgodnie z art. 5ab ust. 5 sprzedawca z urzędu jest zobowiązany
do poinformowania odbiorcy końcowego o prawie tego
odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy. W związku z
powyższy rozwiązanie umowy wymaga złożenia przez odbiorcę
końcowego (lub innego sprzedawcę, o ile posiada stosowne
pełnomocnictwo udzielone przez odbiorcę) oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy, zawartej w trybie pkt. A.7.6.
Postanowienia art. 5ab Prawa energetycznego nie wykluczają
możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub w
wyniku wypowiedzenia umowy przez sprzedawcę z urzędu np. w
przypadku braku zgody URD na zainstalowanie przedpłatowego

ENEA S.A.
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układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Ponadto niezrozumiałym jest ponowne zamieszczanie w karcie
aktualizacji zapisu, który ma obowiązywać od dnia zatwierdzenia
karty aktualizacji przez Prezesa URE.
Treść uwagi:
a) Nie widzimy uzasadnienia do proponowanego przez OSD
wyłączenia możliwości wskazania przez odbiorcę na
sprzedawcę rezerwowego sprzedawcy zawierającego umowę
sprzedaży;
b) W naszej ocenie wskazanie sprzedawcy rezerwowego przy
zgłoszeniu OSD przez sprzedawcę umowy sprzedaży do
realizacji, powinno dotyczyć jedynie przypadków w których
ma miejsce zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji
w trybie przewidzianym pkt. B.7. IRiESD;
c) Proponujemy dodanie do treści pkt. obowiązku dla OSD do
przekazania sprzedawcy rezerwowemu upoważnienia dla
OSD do zawarcia w imieniu odbiorcy rezerwowej umowy
sprzedaży.
53.

A.8.1.

Propozycja zapisów:
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 ENEA OPERATOR 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.3.7. lit. a) obejmuje tylko jednego sprzedawcę.
Mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, upoważnienie udzielone przez URD

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Propozycja Wnioskodawcy jest niezgodna z przepisami
ustawy Prawo energetyczne. Z art. 5aa ust. 1 ustawy Prawo
energetyczne wynika wprost obowiązek wskazania
sprzedawcy rezerwowego w każdej umowie o świadczenie
usług dystrybucji. W ocenie OSD zaproponowane zapisy nie
są niezgodne z ustawą Prawo energetyczne i nie ograniczają
odbiorcy wskazania sprzedawcy rezerwowego.
Ideą sprzedaży rezerwowej jest zapewnienie dostarczania
energii elektrycznej, w przypadku gdy sprzedawca
podstawowy zaprzestanie sprzedaży, a wskazanie
sprzedawcy rezerwowego takiego samego jak sprzedawcy
podstawowy przeczy tej idei.
Zgodnie z obowiązującą IRiESD (załącznik nr 2),
sprzedawca dokonując powiadomienia OSD o zawarciu
umowy
sprzedaży
winien
wskazać
sprzedawcę
rezerwowego.
W zakresie dodania nowego akapitu na końcu pkt. A.8.6,
OSD nie ma możliwości przekazania w większości
przypadków oryginałów dokumentów potwierdzających
upoważnienie OSD do zawarcia w imieniu URD rezerwowej
umowy sprzedaży w zaproponowanych terminach, gdyż
OSD nie posiada oświadczeń, o których mowa w pkt. B.7.
IRiESD.
W większości
przypadków
OSD
zawiera
przedmiotowe umowy na podstawie oświadczeń woli
składanych przez sprzedawców przy zgłoszeniu umowy
sprzedaży. Jednakże mając na uwadze intencje
Wnioskodawcy, na końcu pkt. A.8.1. dodano nowy akapit,
który otrzymuje następujące brzmienie:
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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 ENEA OPERATOR do żądania w imieniu
tego URD, rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży
rezerwowej umowy sprzedaży rezerwowej przed upływem 14dniowego okresu odstąpienia od umowy sprzedaży rezerwowej
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
liczonego od dnia jej zawarcia.

„ENEA Operator na każde uzasadnione żądanie Sprzedawcy
rezerwowego, jest zobowiązana do przekazania temu
sprzedawcy oświadczenia o zawarciu w treści umowy o
świadczenie usług dystrybucji upoważnienia dla ENEA
Operator 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.”.

W przypadku zawarcia z URD umowy o świadczenie usług
dystrybucji w trybie określonym w pkt. B.7., sprzedawca
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.
ENEA OPERATOR jest zobowiązana do przekazania
sprzedawcy rezerwowemu upoważnienia zawartego w treści
umowy o świadczenie usług dystrybucji na każde
uzasadnione żądanie sprzedawcy rezerwowego, poprzez
przekazanie wyciągu z tej umowy w zakresie obejmującym
co najmniej treść takiego upoważnienia oraz podpis URD
albo upoważnienie utrwalone na trwałym nośniku, w
przypadku gdy umowa o świadczenie usług dystrybucji była
zawierana
za
pomocą
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość – nie później niż w
terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. a):
Art.5aa ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wskazuje, że
odbiorca ma możliwość wskazania w umowie dystrybucji
dowolnego sprzedawcy rezerwowego spośród sprzedawców
ujętych na liście sprzedawców rezerwowych. Proponowana
przez OSD modyfikacja wyłączająca możliwość wskazania
sprzedawcy zawierającego umowę sprzedaży ogranicza zatem
możliwość wyboru dowolnego sprzedawcy rezerwowego i tym
samym stoi w sprzeczności z treścią ustawy Prawo
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energetyczne. Ponadto zwracamy uwagę, że użyto pojęcia
„sprzedawca podstawowy”, które nie jest jasno zdefiniowane.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. b):
Zgodnie z Art. 5aa ust.2 ustawy Prawo energetyczne
sprzedawca ma obowiązek przekazania OSD informacji o
wskazanym sprzedawcy rezerwowym, jedynie w sytuacji
zawarcia z odbiorcą umowy kompleksowej. Nie widzimy zatem
uzasadnienia, aby sprzedawca rezerwowy był wskazywany OSD
przy zawarciu umowy sprzedaży (razem z powiadomieniem o
zawarciu tej umowy). Wyjątkiem od tego powinien być jedynie
przypadek, w którym sprzedawca przy dokonywaniu
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży bierze udział w
zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji, w trybie
przewidzianym pkt. B.7. (w takiej sytuacji dochodzi dopiero o
zawarcia nowej umowy dystrybucji i faktycznie OSD nie ma
wiedzy o sprzedawcy rezerwowym). W pozostałych przypadkach
(tj. gdy zgłoszenie umowy sprzedaży nie wiąże się z zawarciem
umowy dystrybucji w trybie pkt. B.7.), jeżeli sprzedawca
dokonuje zgłoszenia umowy sprzedaży, to umowa o świadczenie
usług dystrybucji jest już (powinna być) zawarta i w umowie tej
jest wskazany sprzedawca rezerwowy (zgodnie z pkt. D.1.2
IRiESD na dzień złożenia powiadomienia o zawarciu umowy
sprzedaży odbiorca powinien mieć zawartą umowę dystrybucji).
Nie ma zatem potrzeby, aby sprzedawca wskazywał sprzedawcę
rezerwowego i składał OSD oświadczenia w tym zakresie.
Wobec powyższego wnosimy o zmianę zapisu zgodnie z naszą
propozycją, tak aby pkt. ten był zgodny z postanowieniami
ustawy Prawo energetyczne.
Uzasadnienie dla uwagi z pkt. c):
Wnosimy o dodanie zapisu w zakresie udostępniania
sprzedawcy rezerwowemu przez OSD upoważnienia do
zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży. Obecnie powszechnie
występują przypadki w których odbiorcy podważają zasadność
zawartych rezerwowych umów sprzedaży i odmawiają
sprzedawcy zapłaty należności wynikających z tych umów. Na
etapie postępowań sądowych wymagane jest dostarczenie przez
sprzedawcę rezerwowego upoważnienia dla OSD, które powinno
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być wtedy udostępniane sprzedawcy rezerwowemu przez OSD,
jako pełnomocnika odbiorcy (sprzedawca rezerwowy nie ma
możliwości samodzielnie uzyskać takiego upoważnienia).
Ponadto udostępnianie upoważnienia może okazać się
niezbędne np. w przypadkach postępowań URE czy też
reklamacji odbiorców. OSD powinno dysponować takim
upoważnieniem, które jest częścią umowy o świadczenie usług
dystrybucji zawartej przez OSD z odbiorcą.

54.

A.8.1.

Jest:
„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 ENEA Operator 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.3.7. lit. a) obejmuje tylko jednego Sprzedawcę
rezerwowego.
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 ENEA Operator 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

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Z art. 5aa ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wynika wprost
obowiązek wskazania sprzedawcy rezerwowego w każdej
umowie o świadczenie usług dystrybucji, a nie w umowie
sprzedaży.
Stąd
wszelkie
proponowane
przez
Wnioskodawcę zmiany odnoszące się do umowy sprzedaży
są niewłaściwe.
W ocenie OSD zaproponowane zapisy są zgodne z ustawą
Prawo energetyczne i nie ograniczają odbiorcy wskazania
sprzedawcy rezerwowego.
Ideą sprzedaży rezerwowej jest zapewnienie dostarczania
energii elektrycznej, w przypadku gdy sprzedawca
podstawowy zaprzestanie sprzedaży, a wskazanie
sprzedawcy rezerwowego takiego samego jak sprzedawcy
podstawowy przeczy tej idei.
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dokonania przez URD wyboru Sprzedawcy rezerwowego.”.
Winno być:
„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),
2) upoważnia ENEA Operator 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.
Upoważnienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy
sprzedaży ze Sprzedawcą za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, uważa się za równoważne w
skutkach z upoważnieniem udzielonym w formie pisemnej.
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 ENEA Operator 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.
Sprzedawca, dokonując powiadomienia o zawarciu umowy
sprzedaży zgodnie z pkt. D.2.4., wskazuje Sprzedawcę
rezerwowego, o ile URD w umowie sprzedaży dokonał wyboru
Sprzedawcy rezerwowego.
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ENEA Operator
treści upoważnienia zawartego w umowie sprzedaży na każde
uzasadnione żądanie ENEA Operator, poprzez przekazanie
wyciągu z umowy sprzedaży w zakresie obejmującym treść
takiego upoważnienia - nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania żądania.”.
UZASADNIENIE:
1. Brak podstawy prawnej o ograniczania przez OSD prawa
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URD do wyboru sprzedawcy rezerwowego. Ustawa Prawo
energetyczne nie wprowadza takiego ograniczenia.
Ponadto jeżeli wykaz, o którym mowa w pkt. A.3.7. lit. b),
obejmuje tylko jednego sprzedawcę i wówczas URD musi
wybrać jako sprzedawcę rezerwowego tego samego
sprzedawcę, to w przypadku, gdy wykaz zawiera więcej niż
jednego
sprzedawcę
może
postąpić
analogicznie.
Sprzedawca rezerwowym może zostać sprzedawca w
przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży
zawartej na czas oznaczony.
2. Postanowienia art. 5ab przewidują możliwość niewskazania
przez URD sprzedawcy rezerwowego w umowie sprzedaży
zawieranej ze sprzedawcą. W takim przypadku sprzedawcą
rezerwowym będzie sprzedawca z urzędu.
3. W przypadku umów zawieranych za pomocą środków
bezpośredniego
porozumiewania
się
na
odległość
sprzedawca nie ma możliwości przekazania OSD podpisu
URD wraz z treścią upoważnienia udzielonego OSD w
umowie sprzedaży do zawarcia umowy sprzedaży
rezerwowej.
4. Zmiany natury redakcyjnej.
Treść uwagi:
Mamy wątpliwość co do praktycznego zastosowania tego pkt. w
sytuacji zaistnienia przesłanek z pkt. 1) lub 2), jeżeli nastąpiło
zgłoszenie OSD zawarcie nowej umowy (OSD posiada
oczekujące na realizację powiadomienie o zawarciu umowy),
której data rozpoczęcia sprzedaży nie następuję dzień po dacie
zakończenia obowiązywania dotychczasowej umowy.
55.

A.8.2.

Przykład hipotetycznej sytuacji:
1) OSD otrzyma zgłoszenie zakończenia obowiązywania umowy
z dotychczasowym sprzedawcą na dzień 31.07.2019
2) Jednocześnie OSD otrzyma zgłoszenie zawarcia umowy z
nowym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy,
która ma obowiązywać od dnia 6.08.2019
W powyższym przypadku w okresie od 01.08 do 05.08 odbiorca
nie ma obowiązującej umowy z żadnym sprzedawcą. Czy w
takiej sytuacji powinno dojść do uruchomienia sprzedaży

ENERGAOBRÓT SA

Wyjaśnienie
Z pkt. A.8.2. wynika, że w podanym przykładzie hipotetycznej
sytuacji w okresie od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r. będzie
obowiązywała umowa ze sprzedawcą rezerwowym.
Powyższe wynika z zapisu: „jeżeli nie dokonano
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2.”, który wskazuje, że
w przypadku braku pozytywnej weryfikacji powiadomienia na
dzień następujący po zakończeniu dotychczasowej umowy
sprzedaży lub umowy kompleksowej następuje zawarcie
umowy sprzedaży rezerwowej.
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rezerwowej (zapis wskazuje na to, że uruchomienia następuje w
przypadku, gdy OSD nie otrzyma powiadomienia o zawarciu
umowy, co w opisanej sytuacji nie ma miejsca bo OSD dostało
takie zgłoszenie, tyle, że występuje luka w sprzedaży).
Wydaje się, że zasadnym byłoby doszczegółowienie zapisów
tego pkt, tak aby obejmował opisane wyżej sytuacje.

56.

A.8.2.

Jest:
„ENEA Operator, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w
pkt. A.8.3, 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.3.14.;
2) w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania
umowy sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą;
– 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 umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez
złożenie przez ENEA Operator 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.
Zasady składania oferty oraz wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.6.”.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
W ocenie OSD, to umowa pomiędzy sprzedawcą
rezerwowym a OSD, powinna określać szczegółowy tryb
i zasady wymiany informacji w zakresie sprzedaży
rezerwowej, stąd ostatni akapit pkt. 8.2. otrzymuje
następujące brzmienie:
„Sposób składania oferty oraz składania oświadczeń
o przyjęciu oferty, a także wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.6.”.

ENEA S.A.

Winno być:
„ENEA Operator, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w
pkt. A.8.3, zawiera umowę sprzedaży rezerwowej w imieniu i na
rzecz URD ze Sprzedawcą rezerwowym:
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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.3.14.;
2)
w
przypadku
wygaśnięcia
umowy
sprzedaż
z
dotychczasowym Sprzedawcą;
– 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 umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez
złożenie przez ENEA Operator Sprzedawcy rezerwowemu
oświadczenia o przyjęciu jego oferty w terminie:
i. w przypadkach, o których mowa w ppkt. 1) – nie później niż 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.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
umowy sprzedaży rezerwowej oraz wzór oświadczenia o
przyjęciu oferty określa Sprzedawca rezerwowy.”.
UZASADNIENIE:
1. Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
umowy sprzedaży rezerwowej oraz wzór oświadczenia o
przyjęciu oferty winien określać wyłącznie sprzedawca
rezerwowy. Zgodnie z art. 9g ust. 5b Prawa energetycznego,
w IRiESD winna być określona wymiana informacji w tym
zakresie.
2. Zmiany natury redakcyjnej.

57.

A.8.4.

Jest:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator GUD, która
umożliwia zawieranie umów sprzedaży rezerwowej na obszarze
ENEA Operator, składa ENEA Operator ofertę zawarcia umów
sprzedaży rezerwowej.”.

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Pkt. A.8.4. otrzymuje następujące brzmienie:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator umowę, o której
mowa w pkt. A.4.3.6., która umożliwia zawieranie umów

Strona 61 z 79

ENEA Operator Sp. z o.o.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

sprzedaży rezerwowej na obszarze ENEA Operator,
w przypadku wyrażenia woli pełnienia funkcji Sprzedawcy
rezerwowego, składa ENEA Operator ofertę zawarcia umów
sprzedaży rezerwowej.
Zakończenie pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego
wymaga zmiany umowy, o której mowa w pkt. A.4.3.6.”.

Winno być:
„Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator GUD, która
umożliwia zawieranie umów sprzedaży rezerwowej na obszarze
ENEA Operator, może złożyć ENEA Operator ofertę zawarcia
umów sprzedaży rezerwowej.”.
UZASADNIENIE:
1. Nie każdy sprzedawca, który zawarł z OSD GUD, jest
zobowiązany do złożenia oferty zawarcia umów sprzedaży
rezerwowej. Warunki złożenia oferty, zmiany oferty i wycofania
oferty określa sprzedawca rezerwowy. Wycofanie się
sprzedawcy z pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego
powinno odbywać się w drodze jednostronnego oświadczenia
woli sprzedawcy, a nie w drodze zmiany GUD.
2. Brak spójności redakcyjnej z pkt. A.8.2., w którym zamiast
akronimu GUD zawarto odwołanie do umowy, o której mowa w
pkt. A.4.3.6. Ponadto z ostatniego zdania pkt. A.8.2. wynika,
że ofertę zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej określa
GUD.

58.

A.8.5.

Jest:
„Umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas
nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania
umowy sprzedaży przez dotychczasowego
Sprzedawcę.
Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron; lub
2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym
URD może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania;
– a URD nie może zostać obciążony przez Sprzedawcę
rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej
umowy.”.

ENEA S.A.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, nałożyła na OSD
obowiązek dostosowania IRiESD do nowych zapisów ustawy
Prawo energetyczne. W szczególności wskazujemy, że treść
pkt. A.8.5. jest zgodna z art. 5aa ust. 7 ustawy Prawo
energetyczne.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.

Winno być:
„Umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas
nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania
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umowy sprzedaży przez dotychczasowego Sprzedawcę.
Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron; lub
2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło
doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym
URD może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania.”.
UZASADNIENIE:
Punkt opracowano w na podstawie art. 5aa ust. 7 Prawa
energetycznego. Brak uzasadnienia aby IRiESD zawierała
zapisy dotyczące relacji URD - sprzedawca rezerwowy w
zakresie nieobciążania URD kosztami z tytułu wcześniejszego
rozwiązania umowy sprzedaży rezerwowej. Ta kwestię winna
zostać uregulowana wyłącznie przez sprzedawcę we wzorze
umowy sprzedaży rezerwowej.

59.

A.8.6.

Treść uwagi:
Należy dodać dodatkowy parametr związany ze świadczeniem
usług dystrybucji, który nie ulega zmianie przy zawarciu umowy
kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu tj. wielkość mocy
umownej.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Dodanie parametru wielkości mocy umownej jest zbędne,
gdyż moc umowna mieści się w wyrażeniu „w zakresie
warunków świadczenia usług dystrybucji”. Tym samym
z powyższego wynika, że nowa umowa zawarta ze
sprzedawcą z urzędu powinna również określać moc
umowną wskazaną w dotychczasowej umowie o świadczenie
usług dystrybucji.

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
W ocenie OSD umowa pomiędzy sprzedawcą z urzędu lub
sprzedawcą rezerwowym a OSD, powinna określać
szczegółowy tryb i zasady wymiany informacji w zakresie
sprzedaży rezerwowej.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty, w tym
zakres przekazywanych danych, powinny być wskazane
w umowie zawieranej pomiędzy OSD a sprzedawcą z
urzędu. Podobnie zostało to określone w przypadku

Uzasadnienie:
Moc umowna jest również parametrem umowy kompleksowej,
który powinien pozostać w takiej samej wielkości jak w
dotychczasowej umowie dystrybucji odbiorcy.

60.

A.8.6.

Jest:
„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 ENEA Operator 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 z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14;
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– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty, na zasadach określonych w umowie, o
której mowa w pkt. A.4.3.7.
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.
Pkt. B.5. stosuje się odpowiednio.
Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia 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.
Zasady składania oferty oraz wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.7.”.
Winno być:
„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 ENEA Operator 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 z
przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator Sprzedawcy z urzędu oświadczenia o

składania oferty przez sprzedawcę rezerwowego, co zostało
ujęte w Karcie aktualizacji nr 11/2018 IRiESD, dla której
toczy się obecnie proces zatwierdzania przez Prezesa URE.
Stosownie do powyższego, pkt. A.8.6. otrzymuje następujące
brzmienie:
„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 ENEA Operator 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 z przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD,
zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie
przez ENEA Operator 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.
W przypadku zawarcia umowy kompleksowej stosuje się pkt.
B.5.
Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia 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
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o przyjęciu oferty, a także wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty określa umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.7.”.

przyjęciu jego oferty na zasadach określonych przez
Sprzedawcę z urzędu w ofercie.
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.
ENEA Operator wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty
zawarcia umowy kompleksowej przekazuje Sprzedawcy z
urzędu informacje o warunkach świadczenia usług dystrybucji
oraz paszport PPE, zawierający:
1) miejsce dostarczania;
2) numer PPE;
3) moc umowną;
4) grupę taryfową;
5) okres rozliczeniowy;
6) roczne zużycie energii elektrycznej;
7) inne dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej.
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w
art. 6a ust. 3 i art. 6b. ustawy Prawo energetyczne.
Pkt. B.5. stosuje się odpowiednio.
Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty oraz wzór
oświadczenia o przyjęciu oferty określa Sprzedawca
rezerwowy.”.
UZASADNIENIE:
1. Zasady składania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia
umowy kompleksowej oraz wzór oświadczenia o przyjęciu
oferty winien określać wyłącznie sprzedawca z urzędu.
2. Sprzedawca z urzędu musi otrzymać od OSD wszelkie
informacje,
niezbędne
do
przygotowania
umowy
kompleksowej, której jeden egzemplarz, sprzedawca z
urzędu jest zobowiązany przekazać odbiorcy końcowemu.
61.

A.8.7.

Jest:
"ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
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1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia,
o którym mowa w pkt. A.8.2., wyśle URD informację o
przyczynach zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej, osobie
Sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia
od umowy (w przypadku URD będących konsumentami) oraz
o miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego
innych warunków umowy sprzedaży rezerwowe, w tym ceny;
albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.6., wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych,
prawie tego URD do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia
od umowy (w przypadku URD będących konsumentami).”.

Uzasadnienie:
Pkt. A.8.7. otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.2., 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 warunków
sprzedaży rezerwowej, w tym ceny; albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.6. wyśle URD
informację o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy
kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych
teleadresowych.”.

Winno być:
„ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.2., wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy sprzedaży
rezerwowej, osobie Sprzedawcy rezerwowego i jego danych
teleadresowych, oraz o miejscu opublikowania przez
Sprzedawcę rezerwowego warunków sprzedaży rezerwowej
, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator
oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.6. wyśle URD
informację o przyczynach zawarcia umowy kompleksowej,
osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.”.
UZASADNIENIE:
Z art. 5aa ust. 8 i art. 5ab ust. 4 nie wynika uprawnienie OSD do
informowania URD o prawie URD do wypowiedzenia umowy lub
odstąpienia od umowy (w przypadku URD będących
konsumentami). Takie uprawnienia URD winny zostać określone
wyłącznie przez sprzedawcę w umowie sprzedaży albo umowie
kompleksowej zawartej z URD w trybie art. 5aa ust. 1. Zgodne z
art. 5aa ust. 9 i art. 5ab ust. 5 sprzedawca jest zobowiązany do
poinformowania URD o prawie do wypowiedzenia umowy.
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Jest:
„Po zawarciu umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy
kompleksowej z URD będącym konsumentem w trybie
określonym w niniejszym rozdziale, realizacja tej umowy oraz
spełnienie obowiązków wobec tych URD zgodnie z ustawą z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dokonywane są
bezpośrednio
pomiędzy
Sprzedawcą
rezerwowym
lub
Sprzedawcą z urzędu a tymi URD.”.
Wnioskujemy o wykreślenie w całości.
62.

A.8.8.

UZASADNIENIE:
Zobowiązania sprzedawcy rezerwowego lub sprzedawcy z
urzędu wobec URD wynikają wprost między innymi z ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i nie znajdujemy
uzasadnienia do zamieszczania takiego zapisu w IRiESD. Punkt
A.8.8. stanowi doskonały przykład zawierania w IRiESD zapisów
odnoszących się do zobowiązań sprzedawcy rezerwowego lub
sprzedawcy z urzędu wobec URD. IRiESD winna regulować
wyłącznie zobowiązania OSD wobec sprzedawców i URD oraz
zobowiązania sprzedawców wobec OSD.

ENEA S.A.

Treść uwagi:
Proponuje się usunięcie zdania drugiego w treści tego pkt.

63.

A.8.9.

Propozycja zapisów
Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić ENEA OPERATOR o
zakończeniu rezerwowej umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej, o której mowa w pkt. A.8.6., zgodnie z pkt. D.1.7.
W momencie uruchomienia CSWI i wejścia w życie Załącznika
nr 6 do IRiESD, powiadomienie realizowane będzie zgodnie z
pkt. F'.1.7., tego załącznika oraz Załącznikiem nr 6 do IRiESD.
Uzasadnienie:
Brak uzasadnienie w
Centralnego Systemu
następujących przyczyn:

dodawania zapisów
Wymiany Informacji

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Treść odnosząca się do realizacji obowiązków pomiędzy
sprzedawcą rezerwowym a konsumentem znajduje się
w obecnie obowiązującej IRiESD. Ponadto treść ta stanowi
walor informacyjny dla odbiorców będących konsumentami
i podkreśla fakt, że OSD jest jedynie pełnomocnikiem
odbiorcy do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz tego
odbiorcy.
Dodatkowo wyjaśniamy, że nowelizacja ustawy Prawo
energetyczne, nałożyła na OSD obowiązek dostosowania
zapisów IRiESD do nowych postanowień ustawy Prawo
energetyczne, a zgodnie z art. 9g ust. 5b ustawy Prawo
energetyczne, OSD ma obowiązek określenia w IRiESD
procedury wymiany informacji, o których mowa w art. 5
ust. 14 ustawy Prawo energetyczne oraz tryb, warunki
i terminy uruchamiania sprzedaży rezerwowej, w tym
procedurę wymiany informacji.
Jednocześnie zgodnie z zapisami ustawy Prawo
energetyczne, IRiESD stanowi część umowy z URD, stąd
powinna ona również zawierać regulacje dotyczące
procedury informowania URD.
Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Wstrzymanie prac nad CSWI wynika z przyjętej przez
Ministerstwo Energii koncepcji budowy Central Data Hub
(CDH) jak również wynika z projektu nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne z października 2018 r. w zakresie
powołania Operatora Informacji Pomiarowych oraz budowy
Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych. Jednakże do
czasu ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących CDH,
proponujemy pozostawić w IRiESD zapisy dotyczące CSWI.

dotyczących
(CSWI) z
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• OSD zaprzestało wdrażania tego systemu (zgodnie z
informacją dostępną na stronie PTPiREE z 25 października
2018 r: http://www.cswi.ptpiree.pl/aktualnosci.) oraz
• braku wprowadzenia regulacji prawnych formalizujących
powstanie Centralnego Systemu Informacji Pomiarowych
(CSIP) – projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo
energetyczne i dotyczącej m.in. CSIP nie został jeszcze
wprowadzony.
Treść uwagi:
Proponujemy dodanie do zapisu obowiązku udostepnienia
odczytu również na dzień rozpoczęcia realizacji rezerwowej
umowy sprzedaży.
Propozycja zapisów:
ENEA OPERATOR udostępnia sprzedawcy rezerwowemu
odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
rozpoczęcia obowiązywania oraz rozwiązania rezerwowej
umowy sprzedaży.
64.

A.8.10.

ENEA OPERATOR udostępnia dotychczasowemu sprzedawcy i
sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez sprzedawcę z urzędu temu URD.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Stosownie do otrzymanej uwagi jak również w celu
ujednolicenia w IRIESD zapisów odnoszących się do
udostępniania sprzedawcy danych pomiarowych, pkt. A.8.10.
został zmieniony z uwzględnieniem intencji Wnioskodawcy
i otrzymuje następujące brzmienie:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD
zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy
i Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu
URD.”.

Uzasadnienie:
Sprzedawcy rezerwowemu niezbędne jest posiadanie odczytu
na datę rozpoczęcia rezerwowej umowy sprzedaży, bez takiego
odczytu nie może rozliczyć odbiorcy za dostarczoną energie. Nie
widzimy uzasadnienia, aby zapis stanowił jedynie o obowiązku
przekazania odczytu na zakończenie obowiązywania rezerwowej
umowy sprzedaży.

65.

A.8.10.

Jest:
„ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu odczyty
wskazań
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
na
dzień
rozwiązania umowy sprzedaży rezerwowej.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej

ENEA S.A.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 64 Uwag szczegółowych.
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zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.
Winno być:
„ENEA Operator udostępnia:
1) Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy
sprzedaży rezerwowej;
2) Sprzedawcy z urzędu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania umowy kompleksowej,
zawartej zgodnie z pkt. A.8.6.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i
Sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii elektrycznej
zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia
sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.”.
UZASADNIENIE:
Wprawdzie sprzedawca z urzędu jest również, w określonych
przypadkach, sprzedawcą rezerwowym, jednak winien być
konsekwentnie uwzględniony w zdaniu pierwszym i drugim pkt.
A.8.10.
Ponadto nie sprecyzowano w jakim terminie OSD udostępnia
sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiaroworozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy
kompleksowej.
Treść uwagi:
Treść postanowienia powinna odnosić się również do umowy
kompleksowej zawieranej ze sprzedawcą z urzędu w trybie
przewidzianym pkt. A.8.6.
66.

A.8.12.

Propozycja zapisów:
W przypadku, gdy umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa
kompleksowa o której mowa w pkt. A.8.6 przestała
obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a ENEA OPERATOR nie
otrzymał informacji o zawarciu przez URD umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2., ENEA OPERATOR
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Zapis zgodny z art. 5aa ust. 12 ustawy Prawo energetyczne.
Wyjaśniamy, że w przypadku, gdy jest zawarta umowa
kompleksowa, o której mowa w pkt. A.8.6., tryb
postepowania powinien być taki sam, jak w przypadku każdej
innej umowy kompleksowej.
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Uzasadnienie:
Powinno określić się jak zachowa się OSD w sytuacji, gdy
dojdzie do rozwiązania umowy kompleksowej zawartej ze
sprzedawcą z urzędu, a odbiorca nie zawrze umowy z nowym
sprzedawcą.
Treść uwagi:
W naszej ocenie proponowany pkt. A.8.13 nie powinien być
dodany do IRiESD.

67.

A.8.13.

Uzasadnienie:
Nie widzimy uzasadnienia, aby w IRiESD był określony
szczególny tryb rozwiązania umowy kompleksowej zawieranej
przez sprzedawcę z urzędu w trybie przewidzianym w pkt. A.8.6.
Kwestie rozwiązania tej umowy reguluje bezpośrednio Art. 5ab
ust. 7 w powiązaniu z art. 4j ust. 4 ustawy Prawo energetyczne.

ENERGAOBRÓT SA

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uzasadnienie jak w pkt. 67 Uwag szczegółowych.

Jest:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.8.6., ulega
rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD,
świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży energii
elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez
URD Sprzedawcą.”.
68.

A.8.13.

Punkt należy usunąć, a w przypadku nieuwzględnienia uwagi,
winno być:
„Umowa kompleksowa, o której mowa w pkt. A.8.6., ulega
rozwiązaniu na zasadach określonych w tej umowie.”.

Uwaga została częściowo uwzględniona.
Uzasadnienie:
Usunięto treść odnoszącą się do rozwiązania umowy i
wprowadzono treść odnoszącą się do realizacji umowy przez
OSD. Stąd zmieniono treść pkt. A.7.13., który otrzymuje
następujące brzmienie:
„ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej,
o której mowa w pkt. A.8.6., albo umowy sprzedaży
rezerwowej, o której mowa w pkt. A.8.2., z dniem
rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi
kompleksowej albo sprzedaży energii elektrycznej, na
podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD
Sprzedawcą.”.

ENEA S.A.

UZASADNIENIE:
Zawarcie umowy, o której mowa w pkt. A.8.6., następuje na
podstawie art. 5ab Prawa energetycznego. OSD nie jest stroną
tej umowy i w konsekwencji nie ma prawa do decydowania w
IRiESD kiedy ta umowa ulegnie rozwiązaniu. Zgodnie z art. 5ab

Strona 70 z 79

ENEA Operator Sp. z o.o.

Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr 14/2019

ust. 2 Prawa energetycznego umowa, której mowa
w pkt. A.8.6., zawierana jest na czas nieokreślony. Ponadto,
zgodnie z art. 5ab ust. 5 sprzedawca z urzędu jest zobowiązany
do poinformowania odbiorcy końcowego o prawie tego odbiorcy
do wypowiedzenia tej umowy. W związku z powyższy
rozwiązanie umowy wymaga złożenia przez odbiorcę
końcowego (lub innego sprzedawcę, o ile posiada stosowne
pełnomocnictwo udzielone przez odbiorcę końcowego)
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, zawartej w trybie
pkt.A.8.6. Postanowienia art. 5ab Prawa energetycznego nie
wykluczają możliwości rozwiązania umowy za porozumieniem
stron lub w wyniku wypowiedzenia umowy przez sprzedawcę z
urzędu np. w przypadku braku zgody URD na zainstalowanie
przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.

C.2.2
ppkt 3)
69.

(punkt
nieobjęty
kartą
aktualizacji
nr 14/2019)

Jest:
„wyznaczony przez ENEA Operator planowany roczny wolumen
energii elektrycznej dla JGBI ENEA Operator, rozkładany jest w
oparciu o względną krzywą godzinową różnicy bilansowej ENEA
Operator, wyznaczoną zgodnie z ppkt. 2) powyżej, na
poszczególne godziny tego okresu; ustala się, że:
a) kształt planowanej krzywej godzinowej różnicy bilansowej
ENEA Operator jest wielkością niezmienną – ustaloną na okres
roku kalendarzowego,
b) planowana na okres rozliczeniowy ilość energii elektrycznej
na pokrycie różnicy bilansowej jest wielkością zmienną ustalaną
przez ENEA Operator,”.

Uwaga nie została uwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga odnosi się do treści IRiESD, która nie jest
przedmiotem zmian wynikających z Karty aktualizacji
nr 14/2019 IRiESD.
Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z IRiESD, w szczególności
zgodnie z pkt. E.8., w przypadku, gdy URDW utraci POB, to
w okresie braku POB, energia wprowadzona do sieci przez
tego URDW nie jest uwzględniania w MB URBSD.
ENEA S.A.

Proponujemy:
„wyznaczony przez ENEA Operator planowany roczny wolumen
energii elektrycznej dla JGBI ENEA Operator, rozkładany jest w
oparciu o względną krzywą godzinową różnicy bilansowej ENEA
Operator, wyznaczoną zgodnie z ppkt.2) powyżej, na
poszczególne godziny tego okresu, z zastrzeżeniem, że w
godzinach, w których URDW nieposiadający POB wprowadzili
energię elektryczną do sieci ENEA Operator wolumen energii
elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej w tej godzinie,
będący wynikiem rozłożenia planowanego lub rzeczywistego
rocznego wolumenu różnicy bilansowej względną krzywą
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godzinową różnicy bilansowej ENEA Operator, wyznaczoną
zgodnie z ppkt.2) powyżej, pomniejszany jest o wolumen
wprowadzonej energii do sieci przez tych URDW; ustala się, że:
a) względna krzywa godzinowa różnicy bilansowej ENEA
Operator jest wielkością niezmienną, ustaloną na okres roku
kalendarzowego,
b) planowana na okres rozliczeniowy ilość energii elektrycznej
na pokrycie różnicy bilansowej jest wielkością zmienną,
ustalaną przez ENEA Operator i nie uwzględnia
wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przez URDW,
którzy nie posiadali POB w okresie rozliczeniowym,”.
UZASADNIENIE:
W związku z pojawieniem się ryzyka, że ze względu na brak
wskazania POB przez URDW, w szczególności farmę wiatrowa,
mając na uwadze obecne zapisy pkt C.2.5. IRiESD, pojawia się
ryzyko, że URBSD będzie narażony na poniesienie kosztów
bilansowania spowodowanych powyższym. Przy obecnych
zapisach wprowadzenie przez URDW , nieposiadającego POB,
energii w jednej godzinie spowoduje zmniejszenie łącznego
rocznego wolumenu energii elektrycznej niezbędnej na pokrycie
różnicy bilansowej, a tym samym cała energia wytworzona przez
tego wytwórcę w tej godzinie będzie umniejszała pozycję URBSD
na rynku bilansującym. Spowoduje to w efekcie przesunięcie
kosztów zakupu energii elektrycznej z OSD na URBSD. W celu
uniknięcia powyższego proponujemy, aby energia elektryczna
wprowadzona do sieci przez URDW , który nie posiada POB, była
przeznaczona na pokrycie różnicy bilansowej w całości w
godzinie, w której została ta energia wprowadzona do sieci.
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Wykaz zmian wprowadzonych po procesie konsultacji do projektu Karty aktualizacji
nr 14/2019 – wersja 1.0.
W wyniku przeprowadzonego przez OSD procesu konsultacji, wprowadzono następujące
zmiany do projektu Karty aktualizacji nr 14/2019 – wersja 1.0. IRiESD.

L.p.

Punkt
IRiESD

Nowe brzmienie punktu

Zapisy IRiESD zawarte w pkt. 4 Karty aktualizacji nr 14/2019 IRiESD (obowiązujące do daty wejścia w życie
karty aktualizacji)

1.

2.

3.

4.

A.3.7.

ENEA Operator 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 ENEA Operator, na zasadach
określonych w umowach, o których mowa w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7., aktualną
informację o adresie strony internetowej, na której zostały opublikowane oferty
sprzedaży rezerwowej skierowane do URD.

A.3.12.

Sprzedawca informuje URD, z którym zawarł umowę sprzedaży lub umowę
kompleksową, Sprzedawcę rezerwowego oraz ENEA Operator o:
a) konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej temu URD,
z wyłączeniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej zawartej przez Sprzedawcę z URD,
b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej, jeśli jest znana
lub możliwa do ustalenia przez tego sprzedawcę;
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 innych okoliczności niż wskazane w lit. a) powyżej,
zastosowanie ma obowiązek, o którym mowa w pkt. D.1.7.

A.3.14.

ENEA Operator po powzięciu informacji o konieczności zaprzestania przez
Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej, niezwłocznie informuje OSP
o konieczności zaprzestania przez ENEA Operator 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.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7.

A.3.15.

ENEA Operator po wystąpieniu zdarzenia, które może skutkować koniecznością
zaprzestania przez ENEA Operator świadczenia usług dystrybucji na rzecz
Sprzedawcy, niezwłocznie informuje OSP 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
ENEA Operator z tymi podmiotami,
b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umów ze Sprzedawcą, o których mowa
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w pkt. A.4.3.6. lub pkt. A.4.3.7.,
c) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POB, o której mowa
w pkt. A.4.3.5.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A.7.1.

Postanowienia pkt. A.7. dotyczą URD w gospodarstwach domowych przyłączonych do
sieci elektroenergetycznej ENEA Operator, dla których Sprzedawca świadczy usługę
kompleksową (zwanych dalej „URDSR”) oraz pozostałych URD, dla których
Sprzedawca świadczy usługę kompleksową.

A.7.8.

ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia, o którym mowa
w pkt. A.7.7., wyśle URDSR informację o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy
kompleksowej, osobie Sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych
oraz o miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego innych warunków
rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny, albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator oświadczenia, o którym
mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD informację o przyczynach zawarcia umowy
kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.

A.7.12.

ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URDSR zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i Sprzedawcy z urzędu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.

A.7.13.

ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o której mowa
w pkt. A.7.6., 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.7.14.

W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy kompleksowej albo
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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej.

A.8.12.

ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i Sprzedawcy z urzędu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.

A.8.13.

W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy sprzedaży
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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.

C.1.23.

ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
lub świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę, udostępnia Sprzedawcy
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzień rozpoczęcia sprzedaży
energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.
ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia zakończenia sprzedaży energii elektrycznej
lub świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę, udostępnia Sprzedawcy
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzień zakończenia sprzedaży
energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę oraz
dane dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej URD w okresie od zakończenia
ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia sprzedaży energii elektrycznej
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lub świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę.
Zapisy IRiESD zawarte w pkt. 5 Karty aktualizacji nr 14/2019 IRiESD (obowiązujące po upływie 6 miesięcy
od dnia opublikowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetycznego oraz
niektórych innych ustaw, tj. od dnia18 czerwca 2019 r.)

13.

14.

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 ENEA Operator 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 może 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
rezerwowego.
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 ENEA Operator 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 ENEA Operator spełniającym wymogi,
o których mowa powyżej.
Sprzedawca na każde uzasadnione żądanie ENEA Operator, jest zobowiązany do
przekazania ENEA Operator oświadczenia o zawarciu w treści umowy kompleksowej
upoważnienia dla ENEA Operator 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.7.4.

Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator umowę, o której mowa w pkt. A.4.3.7.,
która umożliwia zawieranie rezerwowych umów kompleksowych na obszarze ENEA
Operator, w przypadku wyrażenia woli pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego,
składa ENEA Operator ofertę zawarcia rezerwowych umów kompleksowych.
Zakończenie pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany umowy,
o której mowa w pkt. A.4.3.7.
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A.7.6.

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 ENEA Operator
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 z przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14.;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze Sprzedawcą
z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez ENEA Operator
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 ENEA Operator 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.7.7.

ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator 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 ENEA Operator oświadczenia, o którym
mowa w pkt. A.7.6., wyśle URD informację o zawarciu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.

A.7.10.

ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i Sprzedawcy z urzędu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.

A.7.11.

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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

A.7.13.

ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o której mowa
w pkt. A.7.6., 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.
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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 ENEA Operator 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.3.7. lit. a) obejmuje tylko jednego Sprzedawcę rezerwowego.
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 ENEA Operator 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.
ENEA Operator na każde uzasadnione żądanie Sprzedawcy rezerwowego, jest
zobowiązana do przekazania temu sprzedawcy oświadczenia o zawarciu w treści
umowy o świadczenie usług dystrybucji upoważnienia dla ENEA Operator 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.

ENEA Operator, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. A.8.3., 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.3.14.;
2) w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży
z dotychczasowym Sprzedawcą;
– 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 umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez złożenie przez ENEA
Operator 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.4.3.6.
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A.8.4.

Sprzedawca, który zawarł z ENEA Operator umowę, o której mowa w pkt. A.4.3.6.,
która umożliwia zawieranie umów sprzedaży rezerwowej na obszarze ENEA Operator,
w przypadku wyrażenia woli pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego, składa ENEA
Operator ofertę zawarcia umów sprzedaży rezerwowej.
Zakończenie pełnienia funkcji Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany umowy,
o której mowa w pkt. A.4.3.6.

A.8.6.

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 ENEA
Operator 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 z przyczyn, o których mowa w pkt. A.3.14;
– ENEA Operator, działając w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze Sprzedawcą
z urzędu umowę kompleksową.
Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez ENEA Operator
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.
W przypadku zawarcia umowy kompleksowej stosuje się pkt. B.5.
Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia 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.8.7.

ENEA Operator w terminie 5 dni kalendarzowych:
1) od złożenia Sprzedawcy przez ENEA Operator oświadczenia, o którym mowa
w pkt. A.8.2., 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
warunków umowy sprzedaży rezerwowej, w tym ceny; albo
2) od złożenia Sprzedawcy z urzędu przez ENEA Operator oświadczenia, o którym
mowa w pkt. A.8.6., wyśle URD informację o zawarciu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie Sprzedawcy z urzędu i jego danych teleadresowych.

A.8.10.

ENEA Operator udostępnia Sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości energii
elektrycznej zużytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.23.
ENEA Operator udostępnia dotychczasowemu Sprzedawcy i Sprzedawcy z urzędu
dane dotyczące ilości energii elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia sprzedaży przez Sprzedawcę z urzędu temu URD.

A.8.11.

W przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży 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, ENEA Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.
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ENEA Operator zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o której mowa
w pkt. A.8.6., albo umowy sprzedaży rezerwowej, o której mowa w pkt. A.8.2., z dniem
rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży
energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD
Sprzedawcą.
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