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Przyczyna zmian: 

Przyczyną zmian jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 26.07.2013r., a także dokonanie 

zmian w IRiESD przez OSDp do którego sieci przyłączony jest system dystrybucyjny „Telenerg – Bis 

Energia” Sp. z o.o. 

 

Przedmiot zmian: 

Zmiana rozdziałów: 

„I.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE” 

„II.1. ZASADY PRZYŁĄCZANIA”  

„II.3. ZASADY ODŁĄCZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZNOWIENIA DOSTARCZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ”  

„II.4.  WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ WYTWÓRCZYCH, SIECI, URZĄDZEŃ ODBIORCÓW, 

POŁĄCZEŃ MIĘDZYSTSTEMOWYCH, LINII BEZPOŚREDNICH ORAZ UKŁADÓW I SYSTEMÓW 

POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH” 

„V. WSPÓŁPRACA OSD Z INNYMI OPERATORAMI I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY 

OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI A UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU” 

„A.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE” 

„A.2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY”  

„A.3. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJĄCEGO I DETALICZNEGO”  

„A.7. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD KTÓRZY MAJĄ ZAWARTE 

UMOWY DYSTRYBUCJI” 

„A.8. ZASADY WYMIANY INFORMACJI” 

„B. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DYSTRYBUCJI Z URD” 

„C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH” 

„D. PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ O ZAWARTYCH UMOWACH 

SPRZEDAŻY LUB UMOWACH KOMPLEKSOWYCH” 

„H. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE” 

„SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI” 

„Załącznik nr 3” 

„Załącznik nr 4”  



Zakres zmian: 

L.P Punkt IRiESD Zestawienie zmian 

1. I.1.3. Zmieniono treść podpunktu e) 

2. II.1.4. Zmieniono treść punktu 

3. II.1.6. Zmieniono treść punktu 

4. Od II.1.13 do II.1.25. Dodano nowe punkty II.1.13., II.1.14., II.1.15., II.1.16.,II.1.17. i 
zmieniono numerację kolejnych punktów, zmieniono treść 
kolejnych punktów II.1.20., II.1.22., II.1.24. 

5. II.3.1.1. Zmieniono treść punktu  

6. II.3.2.1. Zmieniono treść punktu  

7. Od II.3.2.4 do II.3.2.9. Dodano nowe punkty II.3.2.4., II.3.2.6., II.3.2.7., II.3.2.8., II.3.2.9., 
II.3.2.10. i zmieniono numerację kolejnych punktów, zmieniono 
treść punktu II.3.2.5. 

8. II.4.5.3.2. Zmieniono treść punktu 

9. II.4.7.1.1. zmieniono treść punktu 

10. II.4.7.1.32. Dodano nowy punkt 

11. II.4.7.3.1. Zmieniono treść punktu podpunkt b) 

12. V oraz V.11. Zmieniono numerację punktu V oraz zmieniono treść punktu V.11 

13. VI.6 Zmieniono numerację punktu 

13. Część - Bilansowanie Zmieniono nazwę części IRiESD - Bilansowanie 

14. A.1.1. Zmieniono treść podpunkt a) 

15. A.2.1. Zmieniono treść punktu  

16. A.2.3. Zmieniono treść punktu 

17. A.3.2., A.3.7.,A.3.8., 
A.3.9. 

Zmieniono treść punktów 

18. A.4.1.  Zmieniono treść punktu 

19. Od A.4.3.1. do A.4.3.5. 
oraz A.4.3.7. 

Zmieniono treść punktów 

20. A.7. Zmieniono treść rozdziału 

21. A.8. Dodano nowy rozdział  

22. B. Zmieniono treść rozdziału  

23. C.6., C.8., C.9. Zmieniono treść punktów  

24. D.1.2. Zmieniono treść punktu 

25. D.1.4. Usunięto ostatni akapit z punktu 

26. D.1.10. Dodano punkt  

27. D.2.1., D.2.2., D.2.3., 
D.2.4., D.2.5., D.2.6., 
D.2.7., D.2.8. 

Zmieniono treść punktów  

28. D.3.12., D.3.13. Usunięto punkty  

29. Od D.3.1. do D.3.11. Zmieniono treść punktów  

30. G.4. i G.5. Zmieniono treść punktów 

31. H.1., H.2., H.3., H.5., 
H.6. 

Zmieniono treść punktów  

32. Słownik skrótów i 
definicji 

Zmieniono nazwę części IRiESD 
Zmieniono wstęp w części IRiESD 
Zmieniono definicje: „Generalna Umowa Dystrybucji”, 
„Mikrożródło”, „Odbiorca końcowy”, „Operator pomiarów” 
Dodano definicje: „Mikroinstlacja”, „Okres rozliczeniowy usług 
dystrybucyjnych”, Umowa sieciowa” 



Usunięto definicję i skrót dla „Generalnej Umowa Dystrybucji dla 
usługi kompleksowej” 

33. Załącznik nr 3 Zmieniono tytuł i treść formularza w Załączniku nr 3 

34. Załącznik nr 4 Zmieniono tytuł treść formularza w Załączniku nr 4 

 

Zmieniono treść punktu I.1.3. podpunkt e) i nadano mu następujące brzmienie: 

e) określone w opracowanej przez Operatora systemu przesyłowego (zwanego dalej OSP) 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwaną dalej IRiESP), zatwierdzonej 

decyzją Prezesa URE, 

 
Zmieniono treść punktu II.1.4. i nadano mu następujące brzmienie: 

II.1.4.  Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 

II.1.19., określa oraz udostępnia OSD. Wzory wniosków i zgłoszenia OSD udostępnia na swojej 

stronie internetowej oraz w siedzibie OSD. 

Zmieniono treść punktu II.1.6. i nadano mu następujące brzmienie: 

II.1.6.  Do wniosku, o którym mowa w pkt II.1.3. należy dołączyć: 
- dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania                        

   z nieruchomości, obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane  

   urządzenia, instalacje lub sieci, 

-  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w   

   którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci   

   względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów, 

-  w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii elektrycznej do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (innych niż mikroinstalacje) 
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku 
takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości 
określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji 
danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem 
o określenie warunków przyłączenia. 
-  w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii    

   elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwórczej. Parametry   

   należy przedstawić zgodnie z załączonym do wniosku szablonem, 

-  w przypadku składania wniosku przez podmioty prawne: wypis z  

   Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub zaświadczenie o  

   wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

-  pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do   

   występowania w jego imieniu, 

-  bilans mocy dla obiektów wielolokalowych zgodnie z załączonym do  
   wniosku szablonem. 
-  inne załączniki, określone we wzorze wniosku, wymagane przez OSD na  
   podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących zawierające   
   informacje niezbędne dla określenia warunków przyłączenia. 



Dodano nowe punkty II.1.13., II.1.14., II.1.15., II.1.16.,II.1.17. i zmieniono numerację kolejnych 

punktów, zmieniono treść kolejnych punktów II.1.20., II.1.22., II.1.24. 

 

II.1.13. W przypadku, gdy OSD odmówi przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii z powodu 

braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z braku niezbędnych zdolności 

przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie 

odnawialnego źródła energii, OSD określa planowany termin oraz warunki wykonania 

niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia – o ile 

będzie mogła powstać taka możliwość w przyszłości z uwagi na rozmiar prowadzonej 

działalności przez OSD. 

II.1.14. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy 

przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia odnawialnego 

źródła energii, OSD powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie o wielkości dostępnej 

mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli podmiot ten, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia: 

1) wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, OSD wydaje warunki 

przyłączenia; 

2) nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, OSD odmawia wydania 

warunków przyłączenia. 

Bieg terminu, o którym mowa w pkt. II.1.10., ulega zawieszeniu do czasu otrzymania zgody 

od podmiotu ubiegającego się o przyłączenie. 

II.1.15. W przypadku, gdy OSD odmówi przyłączenia do sieci dystrybucyjnej z braku ekonomicznych 

warunków przyłączenia, o których mowa w ustawie Prawo Energetyczne, za przyłączenie do 

sieci OSD może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o 

przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci - zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo energetyczne. 

II.1.16. 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. 

II.1.17. Zgłoszenie, o którym mowa w punkcie II.1.19., zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 

oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań 

technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa ustawie Prawo energetyczne, informacja ta 



musi być poświadczona przez instalatora mikroinstalacji posiadającego certyfikat 

uprawniający do montażu takich instalacji lub odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych. 

II.1.20. OSD w zakresie przyłączanych oraz przyłączonych do sieci dystrybucyjnej urządzeń, instalacji, 

sieci ma prawo do kontroli legalności pobierania i wprowadzania energii elektrycznej, 

kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz 

prawidłowości rozliczeń. 

II. 1.22. Podmioty zaliczone do III i VI grupy przyłączeniowej, przyłączane bezpośrednio do sieci o 

napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, oraz wytwórcy niezależnie od poziomu napięcia 

sieci z wyłączeniem mikroinstalacji opracowują instrukcję współpracy podlegającą 

uzgodnieniu z OSD. Opracowanie instrukcji powinno nastąpić przed przyłączeniem podmiotu 

do sieci, a w przypadku braku takiej instrukcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty 

wprowadzenia IRiESD. 

II.1.24. W celu umożliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej, wskazane przez 

OSD podmioty ubiegające się o przyłączenie oraz przyłączone do sieci dystrybucyjnej 

przekazują OSD dane określone w art. 16 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne. 

Zmieniono treść punktu II.3.1 1. i nadano mu następujące brzmienie: 

II.3.1.1. Zasady odłączania podmiotów od sieci dystrybucyjnej OSD określone w niniejszym rozdziale 

obowiązują OSD, sprzedawców oraz podmioty odłączane. 

 

 

Zmieniono treść punktu II.3.2.1. i nadano mu następujące brzmienie: 

II.3.2.1. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przyłączonym do sieci 

dystrybucyjnej OSD bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której 

mowa w pkt.II.1.20, OSD stwierdzi, że: 

a) instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 

zdrowia albo środowiska, 

b) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej. 

lub też w przypadku braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu 

pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach określonych w ustawie Prawo energetyczne. 

Dodano nowe punkty II.3.2.4., II.3.2.6., II.3.2.7., II.3.2.8., II.3.2.9., II.3.2.10. i zmieniono numerację 

kolejnych punktów, zmieniono treść punktu II.3.2.5. 

II.3.2.4. OSD na żądanie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje dostarczanie energii 

elektrycznej, jeżeli według oświadczenia sprzedawcy, odbiorca zwleka z zapłatą za 

świadczone usługi lub za pobraną energię, co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych po 

upływie terminu płatności. 

II.3.2.5. OSD bezzwłocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z powodów, o 

których mowa w pkt.II.3.2.1., II.3.2.2. oraz pkt.II.3.2.3., jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 

wstrzymanie jej dostarczania. 



OSD wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie po otrzymaniu od sprzedawcy 

wniosku o wznowienie, jeżeli wstrzymanie nastąpiło na żądanie sprzedawcy. 

II.3.2.6. Przepisów pkt. II.3.2.2. i pkt. II.3.2.4. nie stosuje się do obiektów służących obronności 

państwa. 

Realizacja przez OSD wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w przypadku, o którym 

mowa w pkt. II.3.2.4. oraz w przypadku braku zgody odbiorcy na zainstalowanie 

przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, może ulec opóźnieniu bez ponoszenia 

przez OSD odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku otrzymania przez OSD informacji, że 

wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy może spowodować bezpośrednie 

zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska (a w szczególności uniemożliwi pracę aparatury 

wspomagającej funkcje życiowe lub pracę urządzeń zapobiegających przed wystąpieniem 

niekontrolowanej reakcji chemicznej) - OSD może opóźnić wstrzymanie dostarczania energii 

do czasu wykonania przez odbiorcę czynności usuwających powyższe zagrożenie. W takiej 

sytuacji, w przypadku gdy wstrzymanie miało nastąpić na wniosek sprzedawcy, OSD 

zawiadamia niezwłocznie o powyższym sprzedawcę, wraz z podaniem przyczyny. 

II.3.2.7. W przypadku, o którym mowa w pkt. II.3.2.4., OSD bez zbędnej zwłoki wstrzymuje 

dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie później niż w terminie do czterech dni roboczych 

od dnia otrzymania żądania wstrzymania od sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo anulowania 

żądania wstrzymania dostarczania energii, poprzez złożenie do OSD wniosku o wznowienie 

dostarczania energii. W takim przypadku OSD podejmie kroki w celu niedopuszczenia do 

wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialności w 

sytuacji, w której anulowanie wniosku o wstrzymanie nie było możliwe. 

II.3.2.8. W przypadku wystąpienia: 

a) masowych awarii sieci elektroenergetycznych, 

b) przerw katastrofalnych powodujących ograniczenia techniczne i organizacyjne, 

c) konieczność wykonania wyłączeń planowych, 

d) braku technicznych możliwości wstrzymania dostarczania energii, 

termin, o którym mowa w pkt. II.3.2.7. może ulec wydłużeniu. 

II.3.2.9. OSD powiadamia sprzedawcę o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania energii 

elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania wstrzymania lub wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej. 

II.3.2.10. Jeżeli nie doszło do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej na 

żądanie lub wniosek sprzedawcy, w terminach o których mowa w pkt. II.3.7., w tym z 

przyczyn niezależnych od OSD, to OSD w terminie do trzech dni roboczych po upływie tych 

terminów, powiadomi o tym fakcie sprzedawcę, wskazując przyczyny uniemożliwiające 

wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej. 

Zmieniono treść punktu II.4.5.3.2. i nadano mu następujące brzmienie: 

II.4.5.3.2. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwórczych pracujących w sieci trójfazowej powinny 

powodować ich trójfazowe wyłączenie. 

Dodano nowy punkt II.4.7.1.32. i zmieniono treść punktu II.4.7.1.1. 



II.4.7.1.1. Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów pomiarowo-

kontrolnych, zwanych dalej wspólnie również układami pomiarowymi, określone w 

niniejszej IRiESD obowiązują z dniem jej wejścia w życie w przypadkach: 

a) układów pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych, 

b) układów pomiarowych zainstalowanych u URD będących wytwórcami lub odbiorcami, 

którzy po wejściu w życie niniejszej IRiESD skorzystają z prawa wyboru sprzedawcy, 

Obowiązek dostosowania układów pomiarowych do wymagań zawartych w niniejszej 

IRiESD spoczywa na ich właścicielu. 

Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, chcący skorzystać z 

prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje układ pomiarowo-rozliczeniowy do wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRiESD, przy czym 

dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, podlega weryfikacji przez OSD. 

II.4.7.1.32. Bez względu na kategorię układu pomiarowo-rozliczeniowego OSD ma prawo 

zainstalować w podstawowym układzie pomiarowym własny licznik energii elektrycznej. 

Zmieniono treść punktu II.4.7.3.1. podpunkt b) i nadano mu następujące brzmienie: 

b) OSD w uzasadnionych przypadkach m.in. zbierania danych pomiarowych na potrzeby 

tworzenia standardowych profili zużycia, wymaganych względami technicznymi lub 

ekonomicznymi, może zadecydować o konieczności: 

 realizowania przez układ pomiarowo-rozliczeniowy rejestracji i przechowywania w pamięci 

pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni 

kalendarzowych  

 realizowania przez układ pomiarowy transmisji danych pomiarowych  

 pomiaru mocy i energii biernej. 

 

Zmieniono treść punktu V.11.i nadano mu następujące brzmienie: 

V.11. OSD umożliwia realizację umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych 

zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez zamieszczanie na swoich stronach 

internetowych oraz udostępnianie do publicznego wglądu w swojej siedzibie: 

a) aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi OSD zawarła umowy o 

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 

b) aktualną listę sprzedawców zawierających umowy sprzedaży rezerwowej, z którymi OSD 

zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 

c) informacji o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej działającym na obszarze działania OSD, 

d) wzorców umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorców umów 

zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej. 

Zmieniono nazwę części IRiESD-Bilansowanie i nadano jej następujące brzmienie: 

BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 



Zmieniono treść punktu A.1.1. podpunkt a) i nadano mu następujące brzmienie: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 

późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Prawo energetyczne” oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, 

Zmieniono treść punktu A.2.1. i nadano mu następujące brzmienie: 

A.2.1. IRiESD-Bilansowanie określa zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania systemu 

dystrybucyjnego oraz realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej (umowa sprzedaży), 

umów o świadczenie usług dystrybucji oraz umów kompleksowych zawartych przez podmioty 

przyłączone do sieci dystrybucyjnej i realizowanych w sieci dystrybucyjnej OSD, a w 

szczególności: 

a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,  

b) zasady kodyfikacji podmiotów,  

c) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej i weryfikacji 

powiadomień,  

d) zasady pozyskiwania i udostępniania danych pomiarowych,  

e) procedurę zmiany sprzedawcy,  

f)  zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,  

g) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia,  

h) postępowanie reklamacyjne,  

i) zasady realizacji obowiązków OSD w zakresie współpracy z OSP dotyczące bilansowania 

systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi za pośrednictwem OSDp,  

j) zarządzanie ograniczeniami systemowymi,  

k) zasady udzielania informacji i obsługi odbiorców,  

l) zasady sprzedaży rezerwowej,  

m) zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego. 

Zmieniono treść punktu A.2.3. i nadano mu następujące brzmienie: 

A.2.3. Procedury bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi w sieci dystrybucyjnej 

określone w IRiESD-Bilansowanie obowiązują: 

a) OSD, 

b) OSDn przyłączonych do sieci OSD lub przyłączonych do sieci OSD poprzez sieci należące do 

innych podmiotów – odbiorców lub przedsiębiorstw energetycznych, 

c) odbiorców i wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 

d) uczestników rynku bilansującego (URB) pełniących funkcję podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSD, 



e) sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają zawarte Generalne Umowy Dystrybucji 

(GUD) z OSD, 

f) Operatorów Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT) reprezentujących podmioty 

wymienione w punktach od a) do f) w przypadku, gdy ich działalność operatorska dotyczy sieci 

dystrybucyjnej OSD, 

g) Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie bezpośrednich połączeń z siecią OSD. 

h) sprzedawców energii elektrycznej pełniących na obszarze OSD funkcję sprzedawcy 

rezerwowego. 

Zmieniono treść punktów A.3.2., A.3.7., A.3.8.  i nadano im następujące brzmienie: 

A.3.2. OSD w ramach swoich obowiązków, określonych przepisami prawa umożliwia, na podstawie 

GUD realizację umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym umów sprzedaży rezerwowej 

zawartych przez podmioty przyłączone do jego sieci, przy uwzględnieniu możliwości 

technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeństwa. 

A.3.7. Zmiana, o której mowa w pkt. A.3.6., skutkuje wprowadzeniem odpowiednich zapisów we 

wszystkich wymaganych umowach pomiędzy OSD, sprzedawcą, URDW, dotychczasowym POB i 

POB przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, uwzględniając zapisy pkt. E.3. 

Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej z 

systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB. 

A.3.8. Informacja o podmiotach pełniących funkcję sprzedawcy rezerwowego, zawierających umowy 

sprzedaży rezerwowej, podana jest na stronie internetowej OSD oraz udostępniana jest w 

siedzibie OSD. 

A.3.9. OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w 

swojej siedzibie: 

a) aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarł umowy o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej „Generalnymi Umowami Dystrybucji” 

lub GUD, 

b) informacje o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej, 

c) wzorce umów zawieranych z użytkownikami systemu, w szczególności wzorce umów 

zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej i URB 

pełniących funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, 

d) informacje o zasadach i formie dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży.. 

Zmieniono treść punktu A.4.1. i nadano im następujące brzmienie: 

A.4.1. OSD zapewnia użytkownikom systemu dystrybucyjnego realizację umów sprzedaży energii 

elektrycznej lub umów kompleksowych zawartych przez te podmioty, jeżeli zostaną one 

zgłoszone do OSD w obowiązującej formie, trybie i terminie oraz przy spełnieniu przez te 

podmioty wymagań określonych w IRiESD i odpowiednich umowach dystrybucji. OSD może być 

wyłącznie stroną umowy kompleksowej zawartej z URD, który nie wybrał innego sprzedawcy. 

Nie stosuje się umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej, których stroną jest 

sprzedawca z uwagi na brak odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci 

OSD. 

 



Zmieniono treść punktów A.4.3.1.,A.4.3.2., A.4.3.3., A.4.3.4., A.4.3.5., A.4.3.7. i nadano im 

następujące brzmienie: 

A.4.3.1. OSD z zachowaniem wymagań pkt. A.4.3.4, realizuje zawarte przez URD umowy sprzedaży 

energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, po: 

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji – jeżeli jest taki wymóg prawny, 

b) zawarciu przez URD umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD w przypadku zawarcia 

przez URDo lub URDw umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym sprzedawcą, 

posiadającym zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z OSD, 

d) wskazaniu przez URD typu wytwórca (URDW) wybranego POB, posiadającego zawartą 

umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD lub z OSDp. 

A.4.3.2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta pomiędzy URD a OSD, powinna spełniać 

wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne i zawierać w szczególności następujące 

elementy: 

a) oznaczenie sprzedawcy, który posiada zawartą GUD z OSD, 

b) oznaczenie sprzedawcy rezerwowego, który posiada zawartą GUD z OSD umożliwiającą 

sprzedaż rezerwową, chyba że OSD sam pełni funkcję sprzedawcy rezerwowego, 

c) określenie POB, a w przypadku URD typu wytwórca (URDW) również zasad jego zmiany, 

d) sposób i zasady rozliczeń z OSD z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej, w 

przypadku utraty POB – dotyczy URD typu wytwórca (URDW), 

Oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego, o których mowa w lit. a) i b), może być 

realizowane poprzez oznaczenie tych sprzedawców w powiadomieniu OSD o zawartej 

umowie sprzedaży, które zostało przyjęte do realizacji zgodnie z IRiESD-Bilansowanie. 

A.4.3.3. Podmiot zamierzający pełnić funkcje POB na obszarze działania OSD zawiera  umowę o 

świadczenie usług dystrybucji z OSDp – na zasadach określonych w IRiESD OSDp. 

A.4.3.4. Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD na obszarze działania OSD, 

zawiera z OSD jedną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD), na podstawie której może pełnić 

funkcję sprzedawcy. Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) reguluje kompleksowo stosunki 

pomiędzy podmiotem jako Sprzedawcą a OSD oraz określa warunki realizacji umów 

sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, 

którym ten Sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną. Podmiot ten może pełnić 

dodatkowo funkcję Sprzedawcy Rezerwowego po określeniu tego faktu w GUD i złożeniu 

przez tego sprzedawcę do OSD oferty sprzedaży rezerwowej. 

GUD powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz zawierać 

co najmniej następujące elementy: 

a) wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę dystrybucji z 

OSDp, 

b) zasady zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług dystrybucji przez OSD z tym URD, 

c) osoby upoważnione do kontaktu z OSD oraz sprzedawcą, a także ich dane teleadresowe, 



d) ogólne zasady wymiany danych i informacji pomiędzy OSD a Sprzedawcą, 

e) zobowiązanie sprzedawcy do niezwłocznego informowania OSD o utracie wskazanego 

POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego działalności na RB, w rozumieniu 

IRiESP-Bilansowanie, 

f) zasady rozwiązania i ograniczania realizacji umowy, w tym, w przypadku zaprzestania 

działalności przez POB tego Sprzedawcy 

A.4.3.5. W celu realizacji obowiązków w zakresie współpracy z OSP, o których mowa w pkt. A.1.4., 

OSD dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSDp umowę o współpracy 

międzyoperatorskiej. Warunki zawarcia tej umowy i jej podstawowy zakres określa IRiESD 

OSDp. 

A.4.3.7. Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD na obszarze działania OSD, 

zawiera również z OSDp Generalną Umowę Dystrybucji (GUD). Umowa ta powinna spełniać 

wymagania IRiESD OSDp. 

 

Zmieniono treść rozdziału A.7. i nadano mu następujące brzmienie: 

A.7. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD KTÓRZY MAJĄ ZAWARTE 

UMOWY DYSTRYBUCJI 

 

A.7.1. Działając na podstawie upoważnienia zawartego w umowie dystrybucyjnej OSD  zawrze w 

imieniu i na rzecz URD, rezerwową umowę sprzedaży ze wskazanym przez URD w umowie 

dystrybucyjnej sprzedawcą rezerwowym, w przypadkach: 

a) trwałej lub przemijającej utraty przez sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny 

za bilansowanie handlowe wskazany przez sprzedawcę możliwości działania na rynku 

bilansującym, 

b) utraty przez sprzedawcę możliwości sprzedaży energii elektrycznej, 

c) zakończenia umowy sprzedaży zgodnie z IRiESD-Bilansowanie i niezgłoszenia lub 

nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD przez sprzedawcę umowy sprzedaży 

zawartej z URD, 

z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. A.7.2. 

Zawarcie rezerwowej umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez OSD oświadczenia, 

o którym mowa w pkt. A.7.4. Funkcję sprzedawcy rezerwowego może również pełnić sam 

OSD i nie jest wymagane przeprowadzenie procedury wdrożenia sprzedawcy rezerwowego. 

A.7.2. OSD nie zawrze rezerwowej umowy sprzedaży w sytuacji: 

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach, o których mowa w 

art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, 

2) wyprowadzenia URD z PPE (zakończenia na wniosek URD świadczenia usług dystrybucji 

wraz z fizycznym odłączeniem PPE od sieci OSD). 



A.7.3. Warunkiem zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży przez OSD, jest wskazanie przez URD 

sprzedawcy rezerwowego, wybranego z wykazu, o którym mowa w pkt. A.3.8., innego niż 

sprzedawca będący stroną umowy sprzedaży. Wskazanie sprzedawcy rezerwowego lub 

zmiana tego wskazania, może również nastąpić w zgłoszeniu umowy sprzedaży, które zostało 

pozytywnie zweryfikowane przez OSD. 

A.7.4. W razie zaistnienia podstaw do rozpoczęcia przez sprzedawcę sprzedaży rezerwowej na rzecz 

URD, OSD złoży sprzedawcy w imieniu i na rzecz tego URD oświadczenie o przyjęciu oferty na 

warunkach określonych przez sprzedawcę, w tym wynikających z cennika sprzedawcy 

rezerwowego: 

1) w przypadku, o którym mowa w pkt, A.7.1. ppkt. 3) – nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej; 

2) w pozostałych przypadkach, o których mowa w pkt, A.7.1. – nie później niż w terminie 3 

dni roboczych od stwierdzenia którejkolwiek z przesłanek do zawarcia rezerwowej umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. 

A.7.5. W terminie 5 dni roboczych od złożenia sprzedawcy przez OSD oświadczenia, o którym mowa 

w pkt. A.7.4., OSD wyśle URD informację o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy 

sprzedaży, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych, prawie tego URD 

do wypowiedzenia umowy oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego 

innych warunków rezerwowej umowy sprzedaży, w tym ceny. 

A.7.6. Rezerwowa umowa sprzedaży jest realizowana przez OSD z dniem rozpoczęcia, zgodnie z 

IRiESD, sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez URD 

sprzedawcą. 

A.7.7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadamiać OSD o zakończeniu rezerwowej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej. 

A.7.8. OSD udostępni Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Dodano nowy rozdział A.8. i nadano mu następujące brzmienie: 

A.8. ZASADY WYMIANY INFORMACJI 

A.8.1.  Wymiana informacji między OSD i sprzedawcami odbywa się na zasadach określonych w 

GUD. 

Zmieniono treść rozdziału B i nadano mu następujące brzmienie: 

B. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW DYSTRYBUCJI Z URD 

B.1. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (zwana dalej umową dystrybucji) 

zawierana jest na wniosek URDo lub podmiotu przyłączanego do sieci OSD. Wzór wniosku 

jest przygotowywany przez OSD i opublikowany na stronie internetowej OSD.  

B.2. Dla URDO posiadającego umowę kompleksową, dopuszcza się zawarcie umowy o 

świadczenie usług dystrybucji poprzez złożenie przez upoważnionego sprzedawcę 

działającego w imieniu i na rzecz tego URDO wraz z powiadomieniem, o którym mowa w pkt 

D.2.1., oświadczenia o posiadaniu oświadczenia woli 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 OSD 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 OSD oraz wzorem umowy, o którym 

mowa powyżej w ppkt. a). 

Z dniem złożenia przez sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej, następuje 

zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy URDO i OSD, bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji powiadomienia, 

o którym mowa w pkt. D.2.1. W takim przypadku OSD, w terminie 21 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania oświadczenia, przekazuje sprzedawcy upoważnionemu przez URDO 

potwierdzenie treści zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji. 

Na każde żądanie OSD, sprzedawca jest zobowiązany do przedłożenia OSD, oryginału 

oświadczenia URDO, o którym mowa powyżej albo kopii tego oświadczenia, której zgodność z 

oryginałem zostanie stwierdzona przez upoważnionego pracownika Sprzedawcy, w terminie 

do 7 dni od dnia otrzymania żądania. 

Przedłożenie może nastąpić za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką kurierską 

lub w inny ustalony między OSD i sprzedawcą sposób. 

B.3. W przypadku URDw, umowa dystrybucji jest zawierana na wniosek, złożony na wzorze, o 

którym mowa w pkt. B.1. po wskazaniu POB przez URDw. 

Wskazanie POB następuje zgodnie z zapisami rozdziału E. 

B.4. OSD w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy 

wysyła:  

 parafowaną umowę dystrybucji w formie papierowej na adres wskazany przez URDo 

we wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, albo  

 umowę dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany 

przez URDo we wniosku o świadczenie usług dystrybucji. 

B.5. Podpisana jednostronnie przez URDo umowa dystrybucji, w treści wysłanej przez OSD i 

uzgodnionej przez OSD i URDo, winna zostać dostarczona do OSD nie później niż do dnia 

otrzymania przez OSD powiadomienia, o którym mowa w pkt D.2.1., z zastrzeżeniem pkt B.2. 

B.6. Umowa dystrybucji wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii przez sprzedawcę, 

po wypełnieniu procedury, o której mowa w rozdziale D lub w dniu rozpoczęcia sprzedaży 

rezerwowej. 

B.7. W przypadku zawarcia przez URDO z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji, z dniem 

rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji w ramach tej umowy, dotychczasowa umowa 

kompleksowa przestaje być realizowana przez OSD. 



B.8. Zasady zgłaszania umów sprzedaży energii elektrycznej, w tym terminy rozpoczęcia sprzedaży 

energii określa rozdział D. 

B.9. W przypadku rozdzielenia przez URDo umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej na oddzielne umowy: umowę sprzedaży i umowę dystrybucji, zawieranie umowy 

dystrybucji odbywa się przy zachowaniu postanowień pkt. B.2. – B.8. 

B.10. W przypadku URDo przyłączanych do sieci dystrybucyjnej OSD lub zmiany URDo dla 

istniejącego PPE przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD, zawieranie umowy dystrybucji 

odbywa się przy zachowaniu postanowień pkt. B.2. – B.8. 

Zmieniono treść punktów C.6., C.8.,C.9.  i nadano im następujące brzmienie: 

C.6. Do określenia ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z sieci wykorzystuje 

się w pierwszej kolejności podstawowe układy pomiarowo-rozliczeniowe. W przypadku ich 

awarii lub wadliwego działania w następnej kolejności wykorzystywane są, jeżeli są 

zainstalowane, rezerwowe układy pomiarowo-rozliczeniowe. 

C.8. W przypadku awarii lub wadliwego działania układów pomiarowo-rozliczeniowych lub braku 

możliwości pozyskania przez OSD wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub danych 

pomiarowych URD, ilość energii elektrycznej wprowadzanej do lub pobieranej z sieci określa się, 

na podstawie: 

1) dla danych o których mowa w pkt. C.3 a): 

a) współczynników korekcji właściwych dla stwierdzonej nieprawidłowości lub awarii (o ile jest 

możliwe ich określenie) lub, 

b) ilości energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia poprzedzającego awarię 

lub tygodnia następującego po usunięciu awarii z uwzględnieniem sezonowości poboru energii 

elektrycznej. 

2) dla danych o których mowa w pkt. C.3 b): 

a) odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD, 

zweryfikowanego i przyjętego przez OSD, 

lub 

b) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego URD, 

przeliczonego na podstawie przyznanego standardowego profilu zużycia energii elektrycznej lub 

średniodobowego zużycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym, za który OSD posiada 

odczytane wskazania. 

Rzeczywiste dane pomiarowe OSD udostępnia niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

W przypadku braku możliwości pozyskania przez OSD rzeczywistych odczytów wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od OSD,OSD wzywa URD do umożliwienia 

dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego: 

i. po upływie trzech kolejnych okresów rozliczeniowych od dnia uzyskania danych pomiarowych 

z fizycznych punktów pomiarowych - dla URD posiadających okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 

4 miesiące, 



ii. po upływie 12 miesięcy od dnia uzyskania danych pomiarowych z fizycznych punktów 

pomiarowych – dla pozostałych URD. 

W przypadku dalszego braku możliwości dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, w 

okresie miesiąca od wezwania URD przez OSD, OSD informuje o tym fakcie sprzedawcę. 

C.9. Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostępniane są przez OSD dla podmiotów 

posiadających zawarte umowy dystrybucji na zasadach i w terminach określonych w tych 

umowach oraz niniejszej IRiESD. 

Zmieniono treść punktu D.1.2.  i nadano mu następujące brzmienie: 

D.1.2. Podstawą realizacji sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, są Generalne Umowy Dystrybucji GUD, zawarte przez sprzedawcę z OSD. 

 

Z punktu D.1.4. usunięto ostatni akapit o treści: 

OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy wyznaczone na dzień zmiany sprzedawcy 

dane pomiarowe odbiorcy, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, umożliwiające 

dotychczasowemu sprzedawcy dokonanie rozliczeń z odbiorcą, nie później niż w okresie 35 dni 

kalendarzowych od dnia dokonania tej zmiany. 

Dodano punkt D.1.10 w następującym brzmieniu: 

D.1.10. URD może mieć w danym okresie dla jednego PPE obowiązującą i realizowaną tylko jedną 

umowę regulującą zasady świadczenia usług dystrybucji. 

 

Zmieniono treść punktów D.2.1., D.2.4., D.2.5., D.2.6., D.2.7., D.2.8.  i nadano im następujące 

brzmienie: 

D.2.1. Nowy Sprzedawca w imieniu własnym oraz URD powiadamia OSD o zawartej umowie 

sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej, nie późniejszym niż 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia powiadomienia. 

Powiadomienie jest zgłaszane do OSD w formie papierowej, a z chwilą wdrożenia za pomocą 

dedykowanego oprogramowania lub systemu wymiany informacji. Odmienny system 

powiadomień może wynikać z postanowień GUD. 

D.2.2. Zawartość formularza powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1. określa Załącznik nr 3 do 

IRiESD. 

Wzór formularza powiadomienia stosowany przez OSD zamieszczony jest na stronie 

internetowej Do powiadomienia należy dołączyć dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w 

formularzu powiadomienia. W przypadku zgłoszeń dokonywanych poprzez dedykowane 

oprogramowania lub systemy wymiany informacji dopuszcza się załączenie ww. dokumentów 

w formie elektronicznej – skan, o ile Strony w zawartej Umowie GUD uzgodniły taką formę 

przekazywania dokumentów. 

D.2.3. Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej winno być dokonane na co 

najmniej 21-dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży w ramach nowej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej. 



W przypadku URDo przyłączanych do sieci dystrybucyjnej OSD lub zmiany URDo dla 

istniejącego PPE przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD:  

 Powiadomienie winno być złożone wraz z wnioskiem o zawarcie umowy dystrybucji.  

 Planowany termin wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazany w 

powiadomieniu jest weryfikowany przez OSD. OSD poinformuje Sprzedawcę o dacie 

uruchomienia dostaw, która może być inna niż wskazana w powiadomieniu. 

 

D.2.4. Sprzedawca zobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo URD do dokonania powiadomienia 

OSD, o którym mowa w pkt. D.2.1., w imieniu URD oraz złożyć OSD oświadczenie o fakcie 

posiadania tego pełnomocnictwa. 

D.2.5. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do informowania OSD o 

zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych określonych w formularzu, o którym 

mowa w pkt. D.2.2. Powiadomienia należy dokonać zgodnie z pkt. D.2.1. na formularzu 

określonym przez OSD z co najmniej 14-sto dniowym wyprzedzeniem lub niezwłocznie po 

uzyskaniu dokumentów potwierdzających aktualizację danych. 

D.2.6. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do powiadomienia OSD, nie 

później niż na 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z URDo na czas określony, o zawarciu przez 

Sprzedawcę nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym URDo lub przedłużenia 

obowiązywania dotychczasowej umowy w drodze aneksu. Powiadomienia należy dokonać 

zgodnie z pkt. D.2.1. na formularzu, którego zakres określa Załącznik nr 3 do IRiESD. 

D.2.7. Sprzedawca nie później niż na 21 dni kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedaży energii 

elektrycznej, informuje OSD o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży. 

D.2.8. W przypadku niedotrzymania przez Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej terminu, o 

którym mowa w pkt. D.2.6. lub D.2.7. uznaje się, że sprzedaż energii elektrycznej do URDo jest 

nadal prowadzona przez obecnego Sprzedawcę na dotychczasowych warunkach. OSD będzie 

realizowała dotychczasową umowę sprzedaży – do 21 dnia od uzyskania tej informacji przez 

OSD od Sprzedawcy, chyba że w terminie wcześniejszym zostanie dokonane zgłoszenie nowych 

warunków umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2.6. lub zgłoszenie określone w pkt. D.2.1. 

Usunięto punkty D.3.12., D.3.13. oraz zmieniono treść punktów D.3.1., D.3.2., D.3.3., D.3.4., D.3.5., 

D.3.6., D.3.7., D.3.8., D.3.9., D.3.10., D.3.11.  i nadano im następujące brzmienie: 

D.3.1.  URDo dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

D.3.2.  URDo lub upoważniony przez URDo nowy Sprzedawca wypowiada umowę sprzedaży energii 

elektrycznej lub umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym sprzedawcą energii 

elektrycznej. 

Umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa zawierana jest przed 

rozwiązaniem umowy sprzedaży, zawartej przez tego URDo z dotychczasowym sprzedawcą. 

D.3.3.  Warunkiem koniecznym umożliwiającym zmianę sprzedawcy przez URD jest spełnienie 

wymagań określonych w pkt. D.1. oraz zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji 

pomiędzy OSD a URD – w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedaży. 



D.3.4.  W dniu złożenia przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1. URD 

powinien mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD. 

D.3.5.  Zmiana sprzedawcy i rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę 

następuje w terminie 21 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1. 

pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba, że w powiadomieniu określony 

został termin późniejszy, z zastrzeżeniem terminów o których mowa w pkt. D.2.1. 

D.3.6.  OSD  w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w 

pkt. D.2.1, dokonuje jego weryfikacji w zakresie określonym w pkt. D.2.2. oraz informuje 

podmiot, który przedłożył powiadomienie o wyniku weryfikacji. 

Powiadomienia weryfikowane są również w zakresie dostosowania układu pomiarowo-

rozliczeniowego do wymagań zawartych w IRiESD, posiadania przez URDo umowy dystrybucji 

zawartej z OSD, oświadczenia, o którym mowa w pkt. B.2. 

D.3.7.  Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt. D.2.1. zawiera braki formalne lub błędy, OSD 

informuje o tym sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie w terminie nie dłuższym niż 5 

dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki lub błędy i 

informując o konieczności ich uzupełnienia lub poprawy. 

Listę kodów określających braki i błędy określa załącznik nr 4 do IRiESD. 

D.3.8.  Jeżeli braki formalne lub błędy, o których mowa w punkcie D.3.7. nie zostaną uzupełnione w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, OSD dokonuje negatywnej weryfikacji 

powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1., z zastrzeżeniem D.1.3., informując o tym 

sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie. 

D.3.9.  OSD, w terminie nie przekraczającym ostatniego dnia weryfikacji, o którym mowa w pkt. 

D.3.6. przekazuje do nowego sprzedawcy informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku 

przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu. Listę kodów zawiera Załącznik nr 

4 do IRiESD. 

D.3.10. W celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt. D.3.1, URDo 

zawiera z OSD umowę dystrybucji lub dokonuje aktualizacji umowy. Umowa dystrybucji może 

być zawarta przez upoważniony podmiot (np. Sprzedawcę) w imieniu i na rzecz URDo. 

D.3.11. OSD przekazuje do URDo informację o przyjęciu do realizacji nowej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy. 

Zmieniono treść punktów G.4. i G.5.  i nadano im następujące brzmienie: 

G.4. Przydzielony dla odbiorcy profil oraz planowana ilość poboru energii elektrycznej jest 

przyjmowana w Generalnej Umowie Dystrybucji zawartej przez sprzedawcę tego odbiorcy 

profilowego z OSD. 

G.5. W przypadku zmiany parametrów, o których mowa w pkt. G.2., odbiorca jest zobowiązany do 

powiadomienia OSD. W takim przypadku OSD dokonuje weryfikacji przydzielonego profilu oraz 

planowanej ilość poboru energii elektrycznej i dokonuje odpowiednich zmian w Generalnej 

Umowie Dystrybucji, o których mowa w pkt. G.4. 

 

Zmieniono treść punktów H.1., H.2., H.3., H.5., H.6.  i nadano im następujące brzmienie: 



H.1. Niniejszy rozdział określa procedury postępowania i rozstrzygania reklamacji w zakresie objętym 

niniejszą IRiESD. 

H.2. Podmioty zobowiązane do stosowania IRiESD mogą zgłaszać reklamacje w formie pisemnej 

(drogą pocztową, telefaksową lub mailową) lub ustnej (osobiście i telefonicznie). Reklamacje 

powinny być składane do siedziby OSD. 

H.3. OSD samodzielnie (bez udziału sprzedawcy) realizować będzie następujące obowiązki w zakresie 

postępowania reklamacyjnego oraz realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z 

przepisów, o których mowa w pkt. A.1.1.: 

1. przyjmuje od URD przez całą dobę zgłoszeń dotyczących przerw w dostarczaniu energii 

elektrycznej oraz wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia spowodowanych niewłaściwą pracą sieci; 

2. udzielanie URD, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

3. powiadamianie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: 

a) ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie – jeżeli URD jest zasilany z sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka 

komunikowania się – jeżeli URD jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 

4. informowanie na piśmie z co najmniej: 

a) rocznym wyprzedzeniem - o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego 

napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub 

innych warunków funkcjonowania sieci, jeżeli URD jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym 

nie wyższym niż 1 kV, 

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego 

napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub innych warunków 

funkcjonowania sieci, jeżeli URD jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 

c) tygodniowym wyprzedzeniem – o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce 

zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią, jeżeli 

URD jest zasilany z sieci o napięciu. 

H.5. OSD rozstrzyga zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższym niż: 

a) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji od URD – jeżeli reklamacja 

dotyczy rozliczeń za świadczone przez OSD usługi dystrybucji lub jeżeli reklamacja dotyczy 

kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanych z 

inicjatywy OSD, 

b) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji – w pozostałych 

przypadkach. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych analiz i pomiarów, OSD we wskazanych 

powyżej terminach, informuje o planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Rozstrzygnięcie 

reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesyłane w sposób określony w pkt. H.2. 



H.6. Jeżeli rozstrzygnięcie reklamacji przez OSD  zgodnie z pkt. H.5, w całości lub w części nie jest 

satysfakcjonujące dla podmiotu zgłaszającego, to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, wystąpić pisemnie do OSD z wnioskiem o 

ponowne rozstrzygnięcie reklamacji, zawierającym: 

a) zakres nieuwzględnionego przez OSD żądania; 

b) uzasadnienie faktyczne zgłoszonego żądania; 

c) dane przedstawicieli podmiotu upoważnionych do prowadzenia negocjacji. 

Wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji powinien być przesłany na adresy siedziby OSD 

odpowiednio listem lub w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu. 

Zmieniono nazwę części IRiESD pt. „Słownik pojęć i definicji”  i nadano jej następujące brzmienie: 

SŁOWNIK SKRÓTÓW I DEFINICJI  

Zmieniono wstęp w części IRiESD pt. „Słownik skrótów i definicji” na następujące brzmienie: 

Na potrzeby niniejszej IRiESD i stosowanej w sprawach nieuregulowanych IRiESD –OSDp - przyjęto 

następujące oznaczenia skrótów i definicje stosowanych pojęć. 

Zmieniono zapis pojęć: „Generalna Umowa Dystrybucji”, „Mikroźródło”, „Odbiorca końcowy”, 

„Operator pomiarów” i nadano im następujące brzmienie: 

Generalna Umowa Dystrybucji    Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez 

OSD na rzecz sprzedawcy, w celu umożliwienia realizacji przez 

sprzedawcę umów sprzedaży energii elektrycznej z URDo 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, którzy posiadają z 

OSD zawartą umowę dystrybucyjną. 

Mikroźródło  Generator energii elektrycznej niezależnie od źródła energii 
pierwotnej, zainstalowany na stałe wraz z układami 
zabezpieczeń, przyłączony jednofazowo lub wielofazowo do sieci 
niskiego napięcia, o prądzie znamionowym nie większym niż 16 
A. 

 
Odbiorca końcowy  Odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej 
zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, 
przesyłania lub dystrybucji. 

 
Operator pomiarów  Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i 

udostępnianie danych pomiarowych oraz pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej układów pomiarowo-
rozliczeniowych i przekazywanie ich do OSP lub innego 
Operatora prowadzącego procesy rozliczeń. 

 
 

 

Dodano pojęcia: „Mikroinstlacja”, „Okres rozliczeniowy usług dystrybucyjnych”, Umowa sieciowa” 

o następującym brzmieniu: 



Mikroinstalacja Odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej nie 

większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o 

napięciu znamionowym niższym niż 110 kV 

Okres rozliczeniowy  
usług dystrybucyjnych Okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi 
przez OSD. 

 
Umowa sieciowa Umowa, na podstawie której OSD świadczy usługi dystrybucji dla 

URD tj. umowa kompleksowa lub umowa o świadczenie usług 
dystrybucji. 

 
Zmieniono treść formularza w Załączniku nr 3 i nadano mu następujące brzmienie: 
 

Pozycja nr  Zawartość  

 1.    Data powiadomienia.  

 2.    Miejscowość.  

 3.    Dane sprzedawcy:   

3.1.  nazwa,   

3.2.  kod nadany przez OSD (w przypadku kiedy OSD nadał taki kod albo stosuje się kod 

nadany przez OSP).  

 4.    Nazwa sprzedawcy rezerwowego  

 5.    Dane URD (Odbiorcy):   

5.1.  nazwa,   

5.2.  kod pocztowy,   

5.3.  miejscowość,   

5.4.  ulica,   

5.5.  nr budynku,   

5.6.  nr lokalu,   

5.7.  NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców).  

 6.    Dane punktu poboru:  

6.1.  kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika  

6.2.  kod pocztowy,   

6.3.  miejscowość,   

6.4.  ulica,   

6.5.  nr budynku,   

6.6.  nr lokalu tego punktu poboru.  

6.7.  nr działki (w przypadku braku administracyjnego numeru budynku)  

 7.    Data rozpoczęcia obowiązywania umowy sprzedaży.  

 8.    Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w 

podziale na poszczególne punkty PPE w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh – w 

przypadku nie podania tej wartości lub gdy podana wartość odbiega od historycznego 

zużycia zostanie ona określona przez OSD  i traktowana według takich samych zasad 

jak podana przez URD i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku OSD nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości.  

 9.    Kod MB do którego ma być przypisany URD  



10.   Imię, nazwisko oraz podpisy osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej, wersja 

elektroniczna powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią weryfikację 

zgłaszającego przy składaniu formularza).  

11.   Parametry techniczne dostaw dot. umów kompleksowych   

11.1.  Moc umowna  

11.2.  Grupa taryfowa zgodnie z Taryfą OSD  

11.3.  Miejsce rozgraniczenia własności  

11.4.  Miejsce dostarczania energii  

 
 
Zmieniono treść formularza w Załączniku nr 4 i nadano mu następujące brzmienie: 
 

Nr kodu Objaśnienie 

W-00 Weryfikacja pozytywna 

W-01 
Weryfikacja negatywna – brak kompletnego wypełnienia formularza powiadomienia, 

o którym mowa w pkt. D.2.2. IRiESD-Bilansowanie 

W-02 (x) Weryfikacja negatywna – błąd w formularzu powiadamiania w pozycji „x” 

W-03 
Weryfikacja negatywna – brak umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy 

OSD a URD 

W-04 
Weryfikacja negatywna – brak umowy dystrybucji pomiędzy OSD 

a POB sprzedawcy 

W-05 
Weryfikacja negatywna – zmiana wybranego sprzedawcy dla danego PPE już 

występuje w zgłaszanym okresie 

W-06 
Weryfikacja negatywna – brak GUD lub GUD-K pomiędzy OSD 

a danym Sprzedawcą 

W-07 
Weryfikacja pozytywna – konieczność dostosowania układów 

pomiaroworozliczeniowych przez URDo lub URDw 

W-08 Weryfikacje negatywna – brak lub błędne wskazanie POB lub MB 

W-09 
Weryfikacja negatywna - zgłoszenie umowy kompleksowej dotyczy PPE, dla którego 

nie jest możliwa realizacja umowy kompleksowej 

W-10 
Weryfikacja negatywna – inne (kod ten będzie uzupełniany o przyczynę weryfikacji 

negatywnej) 

 


