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Karta aktualizacji nr 1/2022 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 

 

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 7 dni od dnia przyjęcia uchwały przez Zarząd 

PKP Energetyka S.A.  

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESD 

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają w 

szczególności z: 

i) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z późn. zmianami), 

ii) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1854)), 

iii)  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektronenergetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz 2026) zmieniającego 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,  

iv) uzupełnienia listy aktów prawnych, których wymagania spełnia IRiESD. 

Naniesiono również zmiany redakcyjne oraz poprawiono oczywiste omyłki pisarskie. 

 

3. Numery postanowień IRiESD podlegających zmianie na mocy Karty Aktualizacji  

nr 1/2022: 

Lp. Rozdział IRiESD Zapisy podlegające zmianie 

1 

I.D. Wejście w życie IRiESD 

oraz tryb dokonywania  

i wprowadzania zmian IRiESD 

Zmieniono treść punktu: I.D.2.5. 

2 

II. Przyłączanie do sieci 

dystrybucyjnej urządzeń 

wytwórczych, sieci, urządzeń 

odbiorców końcowych 

Zmieniono treść punktu: II.1.2 pkt. m), II.1.3., 

II.1.11., II.1.12., II.1.19., II.1.20., II.1.31., 

II.1.32., II.1.33., II.1.34., II.1.35., Dodano pkt. 

II.1.36., II.1.37., II.1.38., II.1.39. 

3 

IX.3. Wprowadzanie przerw 

oraz ograniczeń w 

dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej 

Zmieniono treść punktu: IX.3.1.1.,IX.3.2.3., 

IX.3.2.4., IX.3.2.5., IX.3.2.6., IX.3.2.7., IX.3.2.8., 

IX.3.2.9., IX.3.2.10., IX.3.2.11., IX.3.2.12.,  

Dodano pkt. IX.3.2.13., IX.3.2.14., IX.3.2.15., 

IX.3.2.16., IX.3.2.17., IX.3.2.18., IX.3.2.19., 

IX.3.2.20., IX.3.2.21., IX.3.2.22., IX.3.2.23., 

IX.3.2.24., IX.3.2.25.,IX.3.2.26., IX.3.2.27., 

IX.3.2.28., IX.3.2.29., IX.3.2.30., IX.3.2.31., 

IX.3.2.32., IX.3.2.33., IX.3.2.34., IX.3.2.35. 

4 

A.5. Zasady konfiguracji 

podmiotowej i obiektowej 

rynku detalicznego oraz 

Dodano pkt. A.5.15.; A.5.16.; A.5.17.; A.5.18.; 

A.5.19.; A.5.20.; A.5.21. 
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nadawania kodów 

identyfikacyjnych 

5 
B. Zasady zawierania umów 

dystrybucji z URD 
Zmieniono treść punktu: B.1., B.7. 

6 

D. Procedura zmiany 

sprzedawcy oraz zasady 

udzielania informacji i obsługi 

odbiorców 

Zmieniono treść punktu: D.3.6. 

 

4. Specyfikacja zmian zapisów IRiESD podlegających aktualizacji 

 Kartą Aktualizacji nr 1/2022: 
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1. Zmieniono treść punktu I.D.2.5. i nadano mu następujące brzmienie: 

Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż miesiąc od dnia 

opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji. 

2. Zmieniono treść punktu II.1.2. m) i nadano mu następujące 

brzmienie: 

w przypadku źródeł wytwórczych pozyskania ostatecznego pozwolenia  

na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami NC RfG. 

 

3. Zmieniono treść punktu II.1.3. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

a) Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSD urządzeń 

wytwórczych, sieci, urządzeń lub instalacji odbiorców końcowych lub linii 

bezpośrednich składa wniosek o określenie warunków przyłączenia; 

b) W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc 

zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie 

jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie 

do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, 

złożonego w OSD, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu 

odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-

rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej odbywa się na podstawie wymagań określonych w punkcie 

II.1.3. pkt a) niniejszej instrukcji. 

 

4. Zmieniono treść punktu II.1.11. e) i nadano mu następujące 

brzmienie: 

OSD wydaje warunki przyłączenia w następujących terminach: 

a) 21 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do V lub VI 

grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

b) 30 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do IV grupy 

przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 

c) 60 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI 

grupy przyłączeniowej przyłączanego do sieci o napięciu powyżej 1 kV, 

niewyposażonego w źródło; 

d) 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI 

grupy przyłączeniowej – dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym 

niż 1 kV wyposażonego w źródło; 
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e) 150 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do I lub II 

grupy przyłączeniowej. 

W przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia źródła lub magazynu 

energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV 

terminy określone w pkt d) i e) liczone są od dnia wniesienia zaliczki. 

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów 

na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów 

opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo  

z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach OSD może przedłużyć terminy 

określone powyżej o maksymalnie połowę terminu, w jakim obowiązane jest wydać 

warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych grup 

przyłączeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskującego  

o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. 

5. Zmieniono treść punktu II.1.12. i nadano mu następujące brzmienie: 

Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat liczony od dnia ich doręczenia. 

W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie OSD 

do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 

 Wnioskodawca może zrezygnować z realizacji warunków przyłączenia przed 

upływem terminu ważności warunków przyłączenia, o czym wnioskodawca informuje 

OSD. W przypadku rezygnacji z warunków przyłączenia tracą one ważność z dniem 

poinformowania OSD o rezygnacji z ich realizacji. 

6. Zmieniono treść punktu II.1.19. i nadano mu następujące brzmienie: 

W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej OSD jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc 

zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest 

większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci 

odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego do 

OSD, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. OSD potwierdza złożenie zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji, odnotowując datę jego złożenia. 

W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD 

odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu 

zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSD. 

Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne  

i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRiESD. OSD 

publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie oraz 

punktach obsługi klienta wzór zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej OSD. Zgłoszenie to zawiera w szczególności: 
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a) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji, 

b) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a Ustawy, 

c) rodzaj mikroinstalacji, 

d) moc zainstalowaną elektryczną, 

e) moc znamionową falownika po stronie AC - w przypadku przyłączenia poprzez 

falownik, 

f) dane dotyczące lokalizacji obiektu w którym zainstalowano mikroinstalację, 

g) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji, 

h) oświadczenie osoby dokonującej instalacji mikroinstalacji, o zainstalowaniu 

mikroinstalacji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

niniejszą IRiESD, 

i) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 

dystrybucyjnej o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do 

nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji 

określonej w zgłoszeniu.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, 

j) planowany termin przyłączenia, 

k) potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących wymaganych certyfikatów. 

OSD potwierdza złożenie zgłoszenia, odnotowując datę jego złożenia oraz 

dokonuje przyłączenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego 

zgłoszenia. 

7. Zmieniono treść punktu II.1.20. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, 

będący: 

a) prosumentem, 

b) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

- zwanej dalej „ustawą Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2021  r., poz. 162 z późn. 

zm.) niebędącym prosumentem,  

informuje OSD o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia 

mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii elektrycznej 

użytego w tej mikroinstalacji oraz łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mikroinstalacji, w zgłoszeniu przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w pkt 

II.1.19., nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia 
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mikroinstalacji do sieci OSD. 

 

8. Zmieniono treść punktu II.1.31. i nadano mu następujące brzmienie: 

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSD przyszłej sieci 

(dla której podmiot taki nie uzyskał jeszcze koncesji na dystrybucję energii 

elektrycznej i dla której nie wyznaczono Operatora Systemu Dystrybucyjnego) składa 

wniosek o określenie warunków przyłączenia uwzględniający moc przyłączeniową 

odpowiadającą zapotrzebowaniu przyszłej sieci w zakresie poboru energii 

elektrycznej na potrzeby własne. Wydanie warunków przyłączenia nie gwarantuje 

możliwości przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii do takiej przyszłej sieci. 

Przyłączanie do takiej sieci urządzeń, instalacji, a w szczególności źródeł energii 

elektrycznej, odbywa się z zachowaniem zasad i koniecznych uzgodnień z OSD, 

określonych w niniejszej IRiESD. 

 

9. Zmieniono treść punktu II.1.32. i nadano mu następujące brzmienie: 

Zagadnienia związane z połączeniem zagranicznej sieci dystrybucyjnej z siecią 

dystrybucyjną OSD, w tym również na poziomie elektrycznej, są regulowane 

postanowieniami zawartych umów. 

10. Zmieniono treść punktu II.1.33. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

Szczegółowe warunki techniczne jakie powinny spełniać przyłączane do sieci 

dystrybucyjnej OSD urządzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytwórcze, 

określają pkt II.2. i II.4. oraz załączniki do niniejszej IRiESD. 

 

11. Zmieniono treść punktu II.1.34. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

Przyłączone mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 

określone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz IRiESD. Szczegółowe warunki przyłączenia, 

wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem 

elektroenergetycznym określają przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 3. Ustawy. 

 

12. Zmieniono treść punktu II.1.35. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

Podmioty zaliczone do I, II, III i VI grupy przyłączeniowej, przyłączane do sieci  

o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz wytwórcy niezależnie od poziomu 

napięcia sieci, z wyłączeniem mikroinstalacji, opracowują instrukcję współpracy 

ruchowej, która powinna uwzględniać wymagania określone w niniejszej IRiESD. 

Instrukcja współpracy ruchowej podlega uzgodnieniu z OSD przed przyłączeniem 

podmiotu do sieci. 
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13. Dodano punkt II.1.36. i nadano mu następujące brzmienie: 

Na obszarach sieci dystrybucyjnej OSD, objętych umową przesyłową z OSP, OSD 

uczestniczy w aktualizacji danych w Centralnym rejestrze jednostek wytwórczych  

i farm wiatrowych przyłączonych do KSE o mocy osiągalnej równej 5 MW i wyższej 

(dalej: „Centralny rejestr jednostek wytwórczych”), zgodnie z zapisami IRiESP. 

14. Dodano punkt II.1.37. i nadano mu następujące brzmienie: 

Na obszarach sieci dystrybucyjnej OSD, objętych umową przesyłową z OSP, 

wytwórcy posiadający jednostki wytwórcze lub farmy wiatrowe o mocy osiągalnej 

równej 5 MW i wyższej oraz poniżej 50 MW dokonują zgłoszeń nowych jednostek 

wytwórczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP  

za pośrednictwem OSD. 

15. Dodano punkt II.1.38. i nadano mu następujące brzmienie: 

Wytwórcy posiadający JWCD, JWCK oraz farmy wiatrowe o mocy osiągalnej 50 MW 

i wyższej, przyłączani do sieci dystrybucyjnej OSD, są zobowiązani do dokonania 

zgłoszenia do centralnego rejestru jednostek wytwórczych, prowadzonego przez OSP, 

zgodnie z zapisami IRiESP. Kopie zgłoszeń przesyłane są do OSD. 

16. Dodano punkt II.1.39. i nadano mu następujące brzmienie: 

Wytwórcy posiadający jednostki wytwórcze lub farmy wiatrowe o mocy poniżej 50 

MW dokonują zgłoszeń nowych jednostek wytwórczych oraz zmian jednostek 

zarejestrowanych danych do OSP za pośrednictwem OSD. OSD dokonuje tych 

zgłoszeń do OSP poprzez OSDp. 

17. Zmieniono punkt IX.3.1.1. i nadano mu następujące brzmienie: 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone 

przez: 

a)  OSP, do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w lit. b) jednak nie 

dłużej niż na okres 72 godzin - w przypadku wystąpienia zagrożenia 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

b)  Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy – 

w przypadkach, o których mowa w pkt IX.3.2.1.. 

18. Zmieniono punkt IX.3.2.3. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

OSP we współpracy z OSDp i OSD opracowuje plany wprowadzania ograniczeń w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystąpienia okoliczności 

powołanych w pkt IX.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej nie mogą powodować: 

a) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób,  
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b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych 

bezpośrednio w procesach technologicznych, 

c) zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów – przeznaczonych 

bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 

lub ciepła lub do wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych. 

19. Zmieniono punkt IX.3.2.4. i nadano mu następujące brzmienie: 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie 

normalnym dotyczą odbiorców w zakresie posiadanego przez nich obiektu, dla 

którego określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość 

mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW. 

20. Zmieniono punkt IX.3.2.5. i nadano mu następujące brzmienie: 

W przypadku, gdy odbiorca posiada więcej niż jeden obiekt, ograniczenia w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą każdego z obiektów, dla którego 

określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych, łączna wielkość mocy 

umownej została ustalona w wysokości, o której mowa w pkt IX.3.2.4. 

21. Zmieniono punkt IX.3.2.6. i nadano mu następujące brzmienie: 

W przypadku, gdy obiekt jest przyłączony do sieci więcej niż jednego operatora 

systemu dystrybucyjnego, zasadę, o której mowa w pkt IX.3.2.4. stosuje się odrębnie 

dla każdego operatora systemu dystrybucyjnego, dla sumy mocy umownych 

określonych w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych zawartych z tym OSD. 

Mocy umownych dla danego obiektu, które są określone w umowach dystrybucyjnych 

i kompleksowych zawartych z różnymi operatorami sieci dystrybucyjnych, nie sumuje 

się. 

22. Zmieniono punkt IX.3.2.7. i nadano mu następujące brzmienie: 

W przypadku, gdy odbiorca posiada obiekt, dla którego określona w umowach 

dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej może być różna 

w poszczególnych miesiącach, w zakresie tego obiektu odbiorca ten podlega ochronie 

przed ograniczeniami w tych miesiącach, dla których łączna wielkość mocy umownej 

ustalona została poniżej wysokości, o której mowa w pkt IX.3.2.4. 

23. Zmieniono punkt IX.3.2.8. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSDn, w zakresie posiadanego obiektu przyłączonego do jego własnej sieci i 

podlegającego ograniczeniom, opracowuje taki sam plan ograniczeń jak w przypadku 

obiektu odbiorcy przyłączonego do tej sieci i uwzględnia go w planie wprowadzania 

ograniczeń przekazywanym do OSD, w terminie określonym w pkt IX.3.2.18. 

24. Zmieniono punkt IX.3.2.9. i nadano mu następujące brzmienie: 

Opracowany przez OSD plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie 

posiadanego przez niego obiektu może być korygowany w przypadku, o którym mowa 

w pkt IX.3.2.13., lub aktualizowany w okresie, na jaki został opracowany. Zdania 

pierwszego nie stosuje się w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i 
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poborze energii elektrycznej wprowadzanych na podstawie pkt IX.3.2.1. 

25. Zmieniono punkt IX.3.2.10. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej podlega odbiorca w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez 

cały okres, dla którego określona w umowach dystrybucyjnych lub kompleksowych 

łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu: 

a) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego, 

b) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z 

dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.). 

c) wykorzystywanego bezpośrednio do: 

1) nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu 

ogólnokrajowym, 

2) zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego 

transportu zbiorowego, 

3) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do 

odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw 

gazowych, 

4) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w 

zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków 

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, 

5) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła, 

6) wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w 

zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w 

okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie 

realizacji tych zadań  

- albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów, 

7) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w 

art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261), zlokalizowaną na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach, 

OSD powiadamia odbiorców ujętych w planach ograniczeń indywidualnie w formie 

pisemnej lub w sposób określony w umowach lub za pomocą innego środka 

komunikowania się w sposób zwyczajowo przyjęty przez OSD. Jednocześnie OSD 

zamieszcza komunikat na swojej stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl 

http://www.dalkiapawerline.pl/
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26. Zmieniono punkt IX.3.2.11. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Odbiorca będący jednocześnie OSDn, nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu i 

poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby 

wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

27. Zmieniono punkt IX.3.2.12. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Obiekty albo wyodrębnione części tych obiektów, o których mowa w pkt IX.3.2.10., 

będące w posiadaniu odbiorcy podlegają ochronie, jeżeli zostały wyszczególnione, 

na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, w umowach dystrybucyjnych 

albo kompleksowych – wzór wniosku zawierającego oświadczenie opracowuje OSD 

oraz umieszcza na swojej stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl. W przypadku 

umów kompleksowych, jeżeli wniosek o którym mowa w zdaniu pierwszym 

otrzymał sprzedawca, wówczas sprzedawca przekazuje go niezwłocznie do OSD, w 

formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie, o której 

mowa w pkt A.4.3.7., w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania 

wniosku.  

28. Dodano punkt IX.3.2.13. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Odbiorca niezwłocznie informuje OSD, a w przypadku umów kompleksowych, 

również sprzedawcę, o ustaniu okoliczności uzasadniających podleganie ochronie, o 

której mowa w pkt IX.3.2.10., w zakresie posiadanego przez odbiorcę obiektu lub 

jego wyodrębnionej części. W przypadku umów kompleksowych, jeżeli informację 

o której mowa w zdaniu pierwszym otrzymał sprzedawca, wówczas sprzedawca 

przekazuje ją niezwłocznie do OSD, w formie elektronicznej na adres poczty 

elektronicznej wskazany w umowie, o której mowa w pkt A.4.3.7., w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji. 

29. Dodano punkt IX.3.2.14. i nadano mu następujące brzmienie: 

 W przypadku gdy wielkość mocy, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

wyodrębnionej części obiektu podlegającej ochronie, nie została uwzględniona w 

wielkościach mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru określonych dla 

tego obiektu i wyznaczonych w sposób określony w pkt IX.3.2.25., odbiorca może 

wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do OSD o korektę wielkości mocy określonych 

dla tego obiektu, jako całości, w stopniach zasilania, o których mowa w pkt IX.3.2.22 

lit. b i c, z zachowaniem zasady równomiernego podziału zakresu mocy, o której 

mowa w pkt IX.3.2.22 lit. d.. 

30. Dodano punkt IX.3.2.15. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Podstawą opracowania przez OSD corocznie planów wprowadzania ograniczeń w 

trybie normalnym są plany wprowadzania ograniczeń dla odbiorców w zakresie 

posiadanych przez nich obiektów opracowywane przez OSD. 

31. Dodano punkt IX.3.2.16. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Plan wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu opracowuje się, w formie 

http://www.dalkiapawerline.pl/
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dokumentowej, na podstawie wielkości mocy obowiązujących odbiorcę w danym 

obiekcie, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, i przekazuje się te wielkości 

odbiorcy, w formie dokumentowej, w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku. 

32. Dodano punkt IX.3.2.17. i nadano mu następujące brzmienie: 
Plan wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w pkt IX.3.2.16. opracowuje się na 

okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego. 
33. Dodano punkt IX.3.2.18. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSDn, przekazuje w terminie do dnia 10 marca danego roku swój plan 

wprowadzania ograniczeń do OSD, w celu uwzględnienia tego planu w planie 

wprowadzania ograniczeń OSD. 
34. Dodano punkt IX.3.2.19. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSD, przekazuje do OSDp w terminie do dnia 15 marca danego roku swój plan 

wprowadzania ograniczeń w celu jego uwzględnienia w planie wprowadzania 

ograniczeń OSDp. 

35. Dodano punkt IX.3.2.20. i nadano mu następujące brzmienie: 
OSD, przekazuje OSP w terminie do dnia 31 marca danego roku swój plan 

wprowadzania ograniczeń w celu jego uwzględnienia w planie wprowadzania 

ograniczeń OSP. 

36. Dodano punkt IX.3.2.21. i nadano mu następujące brzmienie: 
Aktualizacja planów wprowadzania ograniczeń dla obiektów odbiorców nie 

powoduje konieczności aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń OSD i OSDn 
37. Dodano punkt IX.3.2.22. i nadano mu następujące brzmienie: 

Plan wprowadzania ograniczeń opracowywany przez OSP podlega uzgodnieniu z 

Prezesem URE w terminie do dnia 31 maja danego roku. OSP przedstawia 

Prezesowi URE plan wprowadzania ograniczeń do uzgodnienia nie później niż do 

dnia 30 kwietnia danego roku. 

38. Dodano punkt IX.3.2.23. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, 

określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: 

a) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w 

wielkościach i na zasadach określonych w umowach dystrybucyjnych albo 

kompleksowych, 

b) 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc 

do wysokości mocy maksymalnej poboru, określonej dla tego obiektu, zgodnie 

z pkt IX.3.2.25 lit. b), 

c) 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc 

do wysokości mocy minimalnej poboru, określonej dla tego obiektu zgodnie z 

pkt IX.3.2.25 lit. a), 

wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca może 

pobierać, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikają z równomiernego podziału 

zakresu mocy - od wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej dla 12 stopnia 
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zasilania, do wielkości mocy minimalnej poboru, określonej dla 20 stopnia 

zasilania 

39. Dodano punkt IX.3.2.24. i nadano mu następujące brzmienie: 
W poszczególnych stopniach zasilania odbiorca może pobierać w obiekcie łączną 

moc o wielkości nie wyższej niż wielkość mocy, która jest określona dla danego 

stopnia zasilania dla tego obiektu. 

40. Dodano punkt IX.3.2.25. i nadano mu następujące brzmienie: 
Wielkości łączne mocy określone dla obiektu, obowiązujące odbiorcę w stopniach 

zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w 

zakresie posiadanego przez niego obiektu, są przekazywane odbiorcy przez OSD w 

sposób określony w pkt IX.3.2.27. 

41. Dodano punkt IX.3.2.26. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa OSD na podstawie 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie 

danych dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia 1 

stycznia roku n - 1 do dnia 31 grudnia roku n - 1, gdzie „n” jest rokiem uzgodnienia, 

o którym mowa w pkt IX.3.2.21., przez Prezesa URE planu wprowadzania 

ograniczeń, odpowiednio: 

a) w przypadku mocy minimalnej poboru przez: 

1) wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej 

wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała 

wartość najniższą, 

2) odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa 

w ppkt i, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu 

wartości, 

b) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez: 

1) wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej 

wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała 

wartość najwyższą, 

2) odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których mowa 

w ppkt i, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu 

wartości. 

W przypadku braku możliwości pozyskania przez OSD wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, o których mowa powyżej, OSD wyznacza je zgodnie z 

zapisami pkt C.1. IRiESD. 

42. Dodano punkt IX.3.2.27. i nadano mu następujące brzmienie: 
W przypadku, gdy wyznaczona dla obiektu wielkość mocy maksymalnej poboru jest 

większa niż łączna wielkość mocy umownej, określona dla tego obiektu w umowach 

dystrybucyjnych albo kompleksowych, za wielkość mocy maksymalnej poboru 

przyjmuje się łączną wielkość mocy umownej. 

43. Dodano punkt IX.3.2.28. i nadano mu następujące brzmienie: 
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OSD przesyła odbiorcy plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie 

posiadanego przez niego obiektu lub aktualizację tego planu, zawierający wielkości 

łączne mocy określone dla obiektu w stopniach zasilania od 12 do 20, na adres poczty 

elektronicznej wskazany w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych w 

terminie, o którym mowa w pkt IX.3.2.16. W zakresie umów kompleksowych, OSD 

przekazuje ten plan lub jego aktualizację również sprzedawcy, na adres poczty 

elektronicznej wskazany w umowie, o której mowa w pkt. A.4.3.7. IRiESD. Jeżeli 

umowa dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty elektronicznej, 

do czasu przekazania OSD przez odbiorcę adresu poczty elektronicznej, o którym 

mowa powyżej, OSD przesyła odbiorcy plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy 

w zakresie posiadanego przez niego obiektu, na adres korespondencyjny wskazany 

w umowie dystrybucyjnej albo kompleksowej. W przypadku umowy kompleksowej 

adres korespondencyjny odbiorcy, sprzedawca udostępnia OSD Doręczenie na ten 

adres korespondencyjny jest skuteczne. Odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego 

pisemnego informowania odpowiednio OSD z którym zawarli umowę o świadczenie 

usługi dystrybucji albo sprzedawców z którymi posiadają zawarte umowy 

kompleksowe, o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej, wskazanej w 

umowach. Sprzedawcy, którzy posiadają zawarte umowy kompleksowe zobowiązani 

są do niezwłocznego informowania OSD o zmianie adresu poczty elektronicznej. 

44. Dodano punkt IX.3.2.29. i nadano mu następujące brzmienie: 

 Dla przyłączanego do sieci obiektu, dla którego nie jest możliwe ustalenie w sposób 

określony w pkt IX.3.2.25.: 

a) mocy minimalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się na podstawie wielkości 

minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,  

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 Ustawy, 

b) mocy maksymalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się w łącznej wysokości 

mocy umownej określonej w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych. 

  Dla obiektów określonych powyżej, plan wprowadzania ograniczeń jest 

aktualizowany przy zmianie mocy umownej lub minimalnej mocy wymaganej dla 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

 

45. Dodano punkt IX.3.2.30. i nadano mu następujące brzmienie: 

Sposób określania dla obiektu mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej 

poboru, o którym mowa w pkt IX.3.2.28., stosuje się do czasu ustalenia wielkości tych 

mocy w sposób, o którym mowa w pkt IX.3.2.25. nie dłużej jednak niż przez okres 24 

miesięcy od dnia zawarcia po raz pierwszy umowy dystrybucyjnej albo kompleksowej, 

na podstawie której świadczone są odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej do 

tego obiektu. 

 

46. Dodano punkt IX.3.2.31. i nadano mu następujące brzmienie: 

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez 
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odbiorców, stosownie do komunikatów i powiadomień OSP o obowiązujących stopniach 

zasilania. Obowiązujące stopnie zasilania, o których mowa w pkt IX.3.2.22., określa 

OSP. Komunikaty OSP o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 

godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych 

komunikatach energetycznych nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 

7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronie internetowej OSD 

www.pkpenergetyka.pl. Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania 

określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach 

47. Dodano punkt IX.3.2.32. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSP może wprowadzić inne stopnie zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w 

komunikatach radiowych, jeżeli nastąpiła zmiana warunków pracy systemu 

elektroenergetycznego lub występuje konieczność minimalizacji negatywnych 

następstw wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu lub poborze energii elektrycznej. 

 

48. Dodano punkt IX.3.2.33. i nadano mu następujące brzmienie: 

O wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o 

wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej, innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach 

radiowych, OSP powiadamia służby dyspozytorskie OSD. 

49. Dodano punkt IX.3.2.34. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSD indywidualnie powiadamia odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o 

wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o 

wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej, innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach 

radiowych, przesyłając wiadomość tekstową na adres poczty elektronicznej lub na numer 

telefonu komórkowego wskazany przez odbiorcę w umowach dystrybucyjnych albo 

kompleksowych. Powiadomienia te są stosowane przez odbiorcę w pierwszej kolejności 

w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych. Jeżeli umowa 

dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty elektronicznej lub numeru 

telefonu komórkowego, do czasu przekazania do OSD przez odbiorcę adresu poczty 

elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej, OSD nie 

powiadamia odbiorcy o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz wprowadzeniu innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone 

w komunikatach radiowych. Odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego pisemnego 

informowania odpowiednio OSD, z którym zawarli umowę o świadczenie usługi 

dystrybucji albo sprzedawców, z którymi posiadają zawarte umowy kompleksowe, o 

każdej zmianie danych dotyczących adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 

komórkowego, wskazanych w umowach. Sprzedawcy, którzy posiadają zawarte umowy 

kompleksowe zobowiązani są do niezwłocznego informowania OSD o zmianie tych 

danych. 

50. Dodano punkt IX.3.2.35. i nadano mu następujące brzmienie: 

http://www.dalkiapawerline.pl/
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Powiadomienia o zmianie wprowadzonych stopni zasilania innych niż stopnie zasilania 

ogłoszone w komunikatach radiowych, OSD zamieszcza również na swojej stronie 

internetowej www.pkpenergetyka.pl. Powiadomienia te są stosowane przez odbiorcę w 

pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach 

radiowych.” 

51. Dodano punkt A.5.15. i nadano mu następujące brzmienie: 

Kod PPE jest nadawany przez OSD po zgłoszeniu gotowości przyłącza/instalacji do 

przyłączenia do sieci OSD, a przed zawarciem przez URD umowy na podstawie której 

ma być dostarczana energia elektryczna do PPE. 

52. Dodano punkt A.5.16. i nadano mu następujące brzmienie: 
 

Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem 

GS1/GSRN, o następującej postaci: 

(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K) 

gdzie: 

590 - prefiks dla polskiej organizacji GS1 

J1J2J3J4 - numer OSD nadawany przez polską organizację GS1 

S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 - unikalna liczba nadana przez OSD dla danego PPE 

K - cyfra kontrolna 

W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego będzie on 

poprzedzony prefiksem 8018, oznaczającym, że kod ten dotyczy PPE. 

 

53. Dodano punkt A.5.17. i nadano mu następujące brzmienie: 
 

O planowanej dacie wejścia w życie nowego formatu kodów PPE OSD poinformuje 

sprzedawców co najmniej z 180 dniowym wyprzedzeniem.  

Po tym terminie w komunikacji z PPE OSD będą stosowane wyłącznie nowe kody 

PPE, w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN w tym 

również w zakresie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed terminem, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym.  

Wraz z ww. informacją PPE OSD udostępni sprzedawcom tabele przenumerowania 

kodów PPE. 

Tabela przenumerowania będzie zawierała informację o starym i nowym kodzie PPE. 

 

54. Dodano punkt A.5.18. i nadano mu następujące brzmienie: 
 

Zmiana kodów PPE nadanych przez OSD nie wymaga zmiany umów na podstawie 

http://www.dalkiapawerline.pl/
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których dostarczana jest energia elektryczna do PPE. 

 

55. Dodano punkt A.5.19. i nadano mu następujące brzmienie: 
 

Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastąpi na zasadach określonych w pkt 

D.3.6. 

56. Dodano punkt A.5.20. i nadano mu następujące brzmienie: 

 

 Zasady nadawania kodów PPE: 

a) wszystkie punkty poboru energii otrzymują kod PPE, 

b) kod PPE jest nadawany w momencie, o którym mowa w pkt. A.5.15., z 

zastrzeżeniem pkt. A.5.17., 

c) kod PPE nadany zostaje dla każdego punktu na obszarze działania OSD, w którym 

następuje: 

• pobieranie”, „wprowadzanie” lub „pobieranie i wprowadzanie” produktu 

energetycznego (energii, usług dystrybucyjnych, mocy, itp.) do lub z sieci OSD 

przez URDO, URDW lub URDME, oraz 

• pomiar tej wielkości przez układ pomiarowo-rozliczeniowy lub jej 

wyznaczanie na potrzeby rozliczeń, 

d) dla punktów w sieci lub instalacji wewnętrznej URD OSD nie nadaje odrębnego 

kodu PPE, dla tych punktów mogą być nadane kody FPP, które są podrzędne do 

kodów PPE, 

e) likwidacja kodu PPE następuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji przyłącza 

lub przyłączonego obiektu. Likwidacja kodu PPE oznacza zmianę fizycznego 

statusu PPE na „odłączony”, a tym samym nie ma powtórnego nadawania tych 

samych kodów PPE, 

f) zmiany własnościowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie adresu 

dla punktu identyfikowanego np. nr działki, zmiana parametrów technicznych PPE 

(np. zmiana mocy przyłączeniowej), itp. nie powodują zmiany kodu PPE, 

g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa o świadczenie usług 

dystrybucji) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie 

powodują zmiany kodu PPE, 

h) dla punktu w sieci, w którym występuje pobieranie i wprowadzanie, nadaje się 

jeden kod PPE. 

 

57. Dodano punkt A.5.21. i nadano mu następujące brzmienie: 
 

 Przypadki szczególne dotyczące nadawania kodów PPE: 
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a) jeżeli w układzie pomiarowym występują oprócz podstawowego układu 

pomiarowo-rozliczeniowego inne układy (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie 

mają jeden, ten sam kod PPE, 

b) jeżeli w skład układu pomiarowego wchodzą liczniki energii czynnej, biernej 

indukcyjnej, biernej pojemnościowej, itp. to wszystkie mają jeden, ten sam kod 

PPE, 

c) w budynkach wielolokalowych każdy punkt poboru energii, posiada odrębny kod 

PPE, 

d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka punktów poboru 

energii, to każdy z nich posiada odrębny kod PPE, 

e) kod PPE nie ulega zmianie w przypadku przyłączenia do sieci mikroinstalacji. 

58. Zmieniono punkt B.1. i nadano mu następujące brzmienie: 

Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDO, URDW: 

1) przyłączonego do sieci OSD; 

2) pobierającego energię elektryczną z Elektrycznej trakcji kolejowej przyłączonej 

do sieci dystrybucyjnej OSD.  

Wzór wniosku jest przygotowany przez OSD i opublikowany na stronie internetowej 

OSD.  

59. Zmieniono punkt B.7. i nadano mu następujące brzmienie: 

Dla URDo posiadającego umowę kompleksową chcącego zawrzeć umowę o 

świadczenie usług dystrybucji, dopuszcza się zawarcie umowy o świadczenie usług 

dystrybucji poprzez złożenie przez upoważnionego sprzedawcę działającego w 

imieniu i na rzecz URDO wraz z powiadomieniem, o którym mowa w pkt D.2.4., 

oświadczenia o posiadaniu oświadczenia woli tego URDO (według wzoru 

zamieszczonego na stronie internetowej OSD) obejmującego zgodę URDO na 

zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, na 

warunkach wynikających z:  

a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie 

internetowej OSD i stanowiącego integralną część wzoru oświadczenia,  

b) taryfy PKP Energetyka S.A. oraz IRiESD zamieszczonych na stronie 

internetowej OSD, 

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych 

świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o 

ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie nie są sprzeczne z 

taryfą PKP Energetyka SA oraz wzorem umowy, o którym mowa powyżej w 

ppkt. a). 

Pod warunkiem złożenia przez sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy 

URDO i OSD następuje, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z 
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dniem rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży zgłoszonej zgodnie z pkt D.2. 

IRiESD. 

W terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, OSD wysyła do URDO 

potwierdzenie treści zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

 W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej, dotyczy URDO 

będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a ustawy o 

prawach konsumenta tj. zawierającą umowę dystrybucyjną bezpośrednio 

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wówczas złożenie przez sprzedawcę tego oświadczenia 

jest równoznaczne z dysponowaniem przez sprzedawcę oświadczeniem URDO 

będącego konsumentem lub ww. osobą fizyczną, że ten URDO żąda rozpoczęcia 

świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej przed upływem 

terminu 14 dni na odstąpienie od umowy dystrybucyjnej zawartej na odległość 

albo poza lokalem OSD, liczonego od dnia jej zawarcia. Oświadczenie złożone 

przez URDO zgodnie ze wzorem, o którym mowa powyżej, może być także 

złożone za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Na każde uzasadnione żądanie OSD sprzedawca jest zobowiązany do 

przedłożenia OSD oryginału oświadczenia URDo albo kopii tego oświadczenia 

notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem albo kopii tego oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika sprzedawcy, w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania w formie w jakiej to 

oświadczenie zostało złożone sprzedawcy. Przedłożenie może nastąpić za 

pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką kurierską lub w inny sposób 

ustalony między OSD i sprzedawcą.  

OSD informuje sprzedawców posiadających zawarte GUD o zmianie wzoru 

oświadczenia wraz z odnośnikiem do miejsca jego opublikowania na stronie 

internetowej OSD, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed datą początku 

obowiązywania zmienionego wzoru oświadczenia. Informacja taka jest 

przekazywana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, wskazany w GUD. 

Zmiana wzoru oświadczenia przez OSD nie wymaga zmiany uzyskanych wcześniej 

oświadczeń, które pozostają nadal w mocy. Powyższe nie dotyczy przypadków 

wynikających ze zmian obowiązującego prawa. W razie rozbieżności pomiędzy 

treścią wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie internetowej OSD, a treścią 

oświadczenia przekazanego sprzedawcy, sprzedawca pozyskuje od URD 

oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem przekazanym sprzedawcy przez OSD.  

 

60. Zmieniono punkt D.3.6. i nadano mu następujące brzmienie: 

OSD oraz Sprzedawcy umieszczają kod PPE na wystawionych przez siebie 

fakturach dla URD z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, świadczonych usług 

dystrybucji lub świadczonej usługi kompleksowej. 

 

 


