
Konsultacje projektu Karty 
aktualizacji IRiESD

Zespół PTPiREE ds. IRiESD

Warszawa, 24 maja 2018 r.



Agenda spotkania

 godz. 11.00 – Otwarcie seminarium

 godz. 11.10 – Prezentacja zmian IRiESD

 godz. 13.00 – Przerwa

 godz. 13.30 – Pytania do przedstawionych zmian IRiESD

 godz. 14.00 – Zakończenie seminarium



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Wprowadzenie



 Konsultacje projektów kart aktualizacji prowadzone przez 5 OSD zrzeszonych

w PTPiREE, tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja S.A.,

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

 Konsultacje prowadzone zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne

i z zachowaniem zasady równoprawnego traktowania użytkowników systemu

 Konsultacje trwają 4 tygodnie (wydłużony okres konsultacji o 2 tygodnie w stosunku

do dotychczas prowadzonych konsultacji zmian IRiESD)

 W trakcie trwania konsultacji – warsztaty / seminarium w celu omówienia i

wyjaśnienia proponowanych zmian IRiESD

Proces konsultacji zmian IRiESD



1. Rozdział I IRiESD – Postanowienia ogólne, Ogólne standardy jakościowe obsługi
użytkowników systemu dystrybucyjnego

2. Rozdział II IRiESD – Zasady odłączania, wstrzymywania oraz wznawiania dostarczania
energii elektrycznej

3. Rozdział A IRiESD-Bilansowanie – Uwarunkowania formalno-prawne, Zasady
świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej dla URD w gospodarstwach
domowych, którzy mają zawarte umowy kompleksowe, Zasady rezerwowej sprzedaży
energii elektrycznej dla URD, którzy mają zawarte umowy dystrybucji, Zasady
wymiany informacji

4. Rozdział B IRiESD-Bilansowanie – Zasady zawierania umów dystrybucji z URD
5. Rozdział C IRiESD-Bilansowanie – Wyznaczanie oraz przekazywanie danych

pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych
6. Rozdział D IRiESD-Bilansowanie – Wymagania ogólne, Procedura zmiany sprzedawcy

przez odbiorcę
7. Rozdział E IRiESD-Bilansowanie – Zasady bilansowania handlowego w obszarze Rynku

Detalicznego
8. Rozdział F IRiESD-Bilansowanie – Weryfikacja powiadomień
9. Rozdział H IRiESD-Bilansowanie – Postępowanie reklamacyjne i obowiązki

informacyjne
10. Słownik skrótów i definicji

Zakres zmian IRiESD



 Efekt ustaleń i rozmów prowadzonych przez PTPiREE oraz organizacji zrzeszających

sprzedawców energii elektrycznej (TOE i KIGEiT) oraz OSD nie przyłączonych do sieci

przesyłowej (OSDnEE), przy udziale przedstawicieli URE, w związku ze zmianami dot.

nowych wzorców generalnych umów dystrybucji (GUD i GUD-K)

 Wprowadzenie jednolitych w OSD zasad anulowania zgłoszeń umów sprzedaży

i umów kompleksowych w procesie zmiany sprzedawcy

 Uproszczenie zapisów i wymagań IRiESD dla użytkowników systemu

 Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD

 Dostosowanie zapisów IRiESD do obowiązujących przepisów prawa

Przyczyny zmian IRiESD



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Opis zmian w części ogólnej IRiESD



Zmiany w zakresie części ogólnej IRiESD

Czego dotyczą zmiany?

• Wprowadzono generalny zapis wskazujący, że kwestie odpowiedzialności OSD oraz
sprzedawców za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z IRiESD,
nie określa IRiESD lecz GUD lub GUD-K. Zmiana ta wynika z uzgodnień podjętych na spotkaniach
w URE pomiędzy PTPiREE a organizacjami zrzeszającymi sprzedawców

• Wprowadzono zdanie doprecyzowujące, że kwestia rozpatrywania reklamacji określa rozdział H
IRiESD-Bilansowanie

• Uwzględnione zostały zapisy związane z Koordynatorem do spraw negocjacji, które wynikają z
nowelizacji Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, która zmieniała również Ustawę Prawo energetyczne (zmiana dot. części OSD,
dla których przedmiotowe zapisy nie były konsultowane wcześniej)



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Opis zmian w rozdziale A, B i C IRiESD-Bilansowanie



Zmiany w zakresie punktów A.1.6. i A.9.1. 

Czego dotyczą zmiany?

• Uwzględniono sytuację zmiany typu umowy sieciowej, z umowy dystrybucji na umowę
kompleksową, która wymaga zgłoszenia do OSD zgodnie z zasadami określonymi w
rozdziałach D i F IRiESD

• Doprecyzowane zostały zasady wymiany informacji, które nie są objęte SWI. Dla tych
przypadków sposób wymiany informacji powinien być określony w GUD lub GUD-k.
Powyższe zmiany wynikają ze zgłaszanych postulatów przedstawionych przez sprzedawców
na spotkaniach w URE



Zmiany w zakresie punktów B.2. , B.7. i B.13.

Czego dotyczą zmiany?
• Dodano nowy termin przygotowania umowy dystrybucji - do 14 dni kalendarzowych od

dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla URDo innych niż odbiorcy w gospodarstwach
domowych oraz zakwalifikowanych do V grupy przyłączeniowej

• Zmiana dotyczy podmiotu, któremu OSD wysyła potwierdzenie treści zawartej umowy o
świadczenie usług dystrybucji w formie oświadczenia woli.
Dotychczas umowa była przesyłana pełnomocnikowi tj. sprzedawcy. W obecnej zmianie
umowa ma być przesyłana do URDo. Ponadto doprecyzowano sposób przedkładania do
OSD oryginału oświadczenia woli URDo

• Dodano nowy punkt w IRiESD, który jest związany z wprowadzeniem nowego punktu D.2.12.
dotyczącego możliwości anulowania zgłoszenia zmiany sprzedawcy i konsekwencji
wynikających z tego anulowania na zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji



Zmiany w zakresie punktów C.1.2., C.1.9.  i C.1.12.

Czego dotyczą zmiany?

• W pkt. C.1.2. doprecyzowano podpunkt e), który uwzględnia możliwość składania reklamacji
w przypadku nieudostępnionych danych pomiarowych

• W zakresie pkt. C.1.9. i C.1.12. na końcu dodano zdanie: „Sposób udostępniania danych
pomiarowych sprzedawcom określa GUD lub GUD-K.” IRiESD określa zasady wymiany,
natomiast sposób wymiany informacji jest określony w umowach

Zmiany te wynikają z uzgodnień podjętych na spotkaniach w URE pomiędzy PTPiREE a
organizacjami zrzeszającymi sprzedawców



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Opis zmian w rozdziale A.7. i A.8. IRiESD-Bilansowanie 
(sprzedaż rezerwowa)



Zmiany w zakresie rozdziału A.7. 

Czego dotyczą zmiany?

Uproszczenie i doprecyzowanie zasad świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej (RUK) dla
odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy mają zawarte umowy kompleksowe w tym:

• zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy jeśli z przyczyn niezależnych
OSD nie będzie mógł zawrzeć RUK

• doprecyzowanie kiedy OSD zawrze RUK ze sprzedawcą rezerwowym

• doprecyzowanie kiedy OSD nie zawrze RUK

• złożenie oferty RUK

• doprecyzowanie zapisów dotyczących pełnomocnictwa do zawarcia RUK

• doprecyzowanie kiedy i na jakiej podstawie OSD zawrze RUK ze sprzedawcą z urzędu

• zaprzestanie świadczenia RUK



Zmiany w zakresie punktów A.7.1. i A.7.2. 

• Uwzględniony został zapis w IRiESD o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla
odbiorcy, który ma zawartą umowę kompleksową, a OSD z przyczyn niezależnych od OSD nie
będzie mógł zawrzeć rezerwowej umowy kompleksowej

• Dodany został zapis, że w przypadku utraty przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe, OSD zawrze w imieniu i na rzecz odbiorcy rezerwową umowę
kompleksową ze wskazanym przez odbiorcę sprzedawcą rezerwowym spośród
sprzedawców, którzy złożyli oferty



Zmiany w zakresie punktu A.7.3. 

Doprecyzowanie oraz rozszerzenie przypadków kiedy OSD nie zawrze RUK:

• gdy w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia świadczenia usługi kompleksowej
wskutek utraty mocy przez umowę kompleksową

• gdy okoliczności, o których mowa w pkt. A.7.2. (np. utrata POB czy brak możliwości
świadczenia usługi kompleksowej) wystąpią w odniesieniu do sprzedawcy rezerwowego

Dla przypadków określonych powyżej OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej dla tego
odbiorcy.

Uwzględnione zostały zapisy związane z Koordynatorem do spraw negocjacji, które wynikają z
nowelizacji Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, która zmieniała również Ustawę Prawo energetyczne



Zmiany w zakresie punktu A.7.4. 

Dodano nowy punkt dotyczący składania przez sprzedawcę rezerwowego jak i sprzedawcę z
urzędu do OSD oferty rezerwowej umowy kompleksowej obejmującej:
• cennik sprzedaży rezerwowej

• wzór rezerwowej umowy kompleksowej

Sprzedawca rezerwowy przekazuje OSD powyższą ofertę oraz publikuje ją na swojej stronie
internetowej.

Zmiany powyższej oferty sprzedawca jest zobowiązany przekazać do OSD i umieścić na swojej
stronie internetowej



Zmiany w zakresie punktu A.7.5.

Określenie w IRiESD zasad pozyskania przez sprzedawcę dla OSD udzielonego przez odbiorcę
pełnomocnictwa do zawarcia RUK w formie w jakiej została zawarta umowa kompleksowa.
IRiESD dopuszcza:

• pełnomocnictwo udzielone przez odbiorcę bezpośrednio w treści umowy kompleksowej

• odrębny dokument pełnomocnictwa

• pełnomocnictwo udzielone przez odbiorcę przy zawieraniu umowy kompleksowej ze
sprzedawcą za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Sprzedawca dokonując powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zobowiązany jest
wskazać sprzedawcę rezerwowego (co jest równoznaczne z posiadaniem pełnomocnictwa do
zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej ze sprzedawcą rezerwowym i ze sprzedawcą z
urzędu.
Zmiana wzoru pełnomocnictwa przez OSD nie wymaga zmiany uzyskanych wcześniej
pełnomocnictw, które pozostają nadal w mocy. Nie dotyczy przypadków wynikających ze zmian
obowiązującego prawa.
Doprecyzowanie w IRiESD zasad przekazania przez sprzedawcę dla OSD pełnomocnictwa do
zawarcia RUK



Zmiany w zakresie punktów A.7.6. , A.7.7. i A.7.11. 

• Doprecyzowanie w IRiESD zasad kiedy i na jakiej podstawie OSD zawrze w imieniu odbiorcy
RUK ze sprzedawcą z urzędu

• Doprecyzowanie zapisów dotyczących przyjęcia przez OSD oferty sprzedawcy rezerwowego
w zakresie zawarcia RUK

• Ujednolicenie terminu powiadamiania OSD o zakończeniu świadczenia RUK. Sprzedawca
zobowiązuje się powiadamiać OSD o zakończeniu rezerwowej umowy kompleksowej w
terminie nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem świadczenia usługi
kompleksowej



Zmiany w zakresie rozdziału A.8.

Czego dotyczą zmiany?

Doprecyzowanie zasad zawierania rezerwowej umowy sprzedaży (RUS) dla odbiorców, którzy
mają zawarte umowy dystrybucji w tym:

• zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej dla odbiorcy, jeśli z przyczyn niezależnych
OSD nie będzie mógł zawrzeć RUS

• doprecyzowanie kiedy OSD zawrze RUS

• doprecyzowanie kiedy OSD nie zawrze RUS

• złożenie oferty RUS przez sprzedawcę rezerwowego

• doprecyzowanie kiedy OSD w imieniu odbiorcy w gospodarstwie domowym zawrze RUS
ze sprzedawcą z urzędu



Zmiany w zakresie punktów A.8.1. i A.8.13.

• Dodany został zapis, że w przypadku utraty przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe, OSD zawrze w imieniu i na rzecz odbiorcy rezerwową umowę
sprzedaży ze wskazanym przez odbiorcę sprzedawcą rezerwowym.
Uwzględniony został zapis w IRiESD o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla
odbiorcy, który ma zawartą umowę dystrybucyjną, a OSD z przyczyn niezależnych od OSD
nie będzie mógł zawrzeć rezerwowej umowy sprzedaży

• Dodano nowy pkt. A.8.13., który reguluje sytuację kiedy zakończy się rezerwowa umowa
sprzedaży i nie zostanie zgłoszona nowa umowa sprzedaży albo umowa kompleksowa.



Zmiany w zakresie punkt A.8.2.

Doprecyzowanie oraz rozszerzenie przypadków kiedy OSD nie zawrze RUS:

• gdy w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia umowy sprzedaży

• gdy okoliczności, o których mowa w pkt. A.8.1. (np. utrata POB czy brak możliwości
sprzedaży energii elektrycznej) wystąpią w odniesieniu do sprzedawcy rezerwowego

Dla przypadków określonych powyżej OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej dla tego
odbiorcy.

Uwzględnione zostały zapisy związane z Koordynatorem do spraw negocjacji, które wynikają z
nowelizacji Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, która zmieniała również Ustawę Prawo energetyczne



Zmiany w zakresie punktów A.8.3. i A.8.9 

• Dodano nowy punkt dotyczący składania przez sprzedawcę rezerwowego jak i sprzedawcę z
urzędu do OSD ofertę zawarcia rezerwowych umów sprzedaży obejmującą:
 cennik sprzedaży rezerwowej

 wzór rezerwowej umowy sprzedaży.

Sprzedawca rezerwowy przekazuje OSD powyższą ofertę oraz publikuje ją na swojej stronie
internetowej.
Zmianę powyższej oferty sprzedawca jest zobowiązany przekazać do OSD i umieścić na
swojej stronie internetowej

• Dodano zapis, iż rezerwowa umowa sprzedaży wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i
obowiązuje od dnia rozpoczęcia jej realizacji



Zmiany w zakresie punktów A.8.4.,  A.8.5. i A.8.6.

• Doprecyzowanie warunków zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży przez OSD.
Sprzedawca rezerwowy musi być wskazany w każdym przypadku, gdyż wynika to z art. 5 ust.
2a Ustawy Prawo energetyczne

• Doprecyzowanie kiedy OSD zawrze w imieniu odbiorcy w gospodarstwie domowym RUS ze
sprzedawcą z urzędu

• Doprecyzowanie zapisów dotyczących przyjęcia przez OSD oferty sprzedawcy rezerwowego
w zakresie zawarcia RUS



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Opis zmian w rozdziale D IRiESD-Bilansowanie



Zmiany w zakresie rozdziału D

Czego dotyczą zmiany?

• Rozszerzenie zapisu dotyczącego sposobu informowania OSD przez sprzedawcą
o zakończeniu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, o umowy rezerwowe

• Uwzględnienie w IRiESD wymogu wynikającego z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta

• Doprecyzowano sposób postępowania OSD w przypadku otrzymania zdublowanych
powiadomień o zawartych umowach sprzedaży lub umowach kompleksowych

• Uregulowanie oraz ujednolicenie kwestii związanych z anulowaniem powiadomień
o zawartych umowach sprzedaży lub umowach kompleksowych, w tym konsekwencji takich
anulowań, w procesie zmiany sprzedawcy



Zmiany w zakresie punktu D.1.7.

Dotychczasowe zapisy w pkt. D.1.7. w zakresie sposobu informowania OSD przez sprzedawcę o
zakończeniu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, nie regulowały tych kwestii w
zakresie rezerwowej umowy sprzedaży oraz rezerwowej umowy kompleksowej.



Zmiany w zakresie punktu D.2.4.

• Celem zabezpieczenia interesów konsumentów – w zakresie prawa do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa – proponowana zmiana obliguje
sprzedawców do dokonywania powiadomień OSD o zawartych z konsumentem umowach
sprzedaży lub umowach kompleksowych po „bezskutecznym upływie terminu na
odstąpienie od umowy”

• Brak tych zapisów, przy obecnym stanie prawnym, skutkuje trudnościami interpretacyjnymi
jak we wskazanej sytuacji powinien postępować OSD (niebędący stroną umowy sprzedaży
lub umowy kompleksowej). W przypadku, gdyby OSD realizował takie odstąpienia od umów
sprzedaży lub umów kompleksowych na podstawie otrzymanych od sprzedawców
informacji, konsument mógłby pozostać bez jakiejkolwiek umowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej



Zmiany w zakresie punktu D.2.11.

Doprecyzowany został sposób postępowania OSD w przypadku otrzymania więcej niż jednego
powiadomienia do realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, dla tego samego PPE,
na ten sam termin rozpoczęcia sprzedaży lub świadczenia usługi kompleksowej. W takim
przypadku nadrzędne jest powiadomienie, które wpłynęło do OSD jako pierwsze.

Zmiany te wynikają z uzgodnień podjętych na spotkaniach w URE pomiędzy PTPiREE a
organizacjami zrzeszającymi sprzedawców



Zmiany w zakresie punktu D.2.12. i D.2.13.

Obecna IRiESD nie reguluje kwestii związanych z anulowaniem powiadomień o zawartych umowach
sprzedaży lub umowach kompleksowych. Proponowana zmiana ma na celu uregulowanie oraz
ujednolicenie tej kwestii na rynku energii w Polsce poprzez:
• Umożliwienie sprzedawcom anulowania zgłoszonych przez siebie umów sprzedaży lub umów

kompleksowych do 5 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży
• Doprecyzowanie sposobu postępowania OSD po otrzymaniu takiego anulowania

(w szczególności w zakresie umowy, na podstawie której po takim anulowaniu świadczona jest
sprzedaż energii lub świadczenie usługi kompleksowej)

Zmiany te wynikają z uzgodnień podjętych na spotkaniach w URE pomiędzy PTPiREE
a organizacjami zrzeszającymi sprzedawców

W konsekwencji wprowadzenia zapisów dotyczących anulowań, konieczne było również
uregulowanie kwestii sprzedaży energii dla danego punktu energii po anulowaniu, w zależności od:
• typu odbiorcy
• typu dotychczasowej umowy
oraz z uwzględnieniem, czy dotychczasowy sprzedawca poinformował OSD o zakończeniu jego
umowy, czy nie.



Wynik 1

Wynik 2

Wynik 3

Opis zmian w rozdziale H IRiESD-Bilansowanie



Zmiany w zakresie rozdziału H

• W związku z ustaleniami ze spotkań w URE pomiędzy PTPiREE a organizacjami zrzeszającymi
sprzedawców zostały usunięte zapisy dotyczące kierowania spraw do rozstrzygnięcia przez
sąd

• Doprecyzowano zapisy w zakresie składania reklamacji bezpośrednio do podmiotu, który
posiada z odbiorcą obowiązującą umowę

• W celu ujednolicenia zasad rozpatrywania reklamacji wprowadzono nowy termin
rozpatrywania przez OSD reklamacji sprzedawców dotyczących odczytów wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie umów sprzedaży
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