
KARTA AKTUALIZACJI 

 

Karta aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Dystrybucyjnej (energia elektryczna) 

 

1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 18.06.2019 r. 

 

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: Ryszard Mehring – Główny specjalista ds. 

Energetycznych. 

 

3. Przyczyna aktualizacji: 

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 

IRiESD), wynikają z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U 2018, poz. 2348). 

 

4. Numery punktów podlegających aktualizacji: 

 

a) W części „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarządzanie Ograniczeniami 

Systemowymi”: 

 dodano rozdział VIII.14 przedstawiający procedurę sprzedaży rezerwowej; 

b) W części „Słownik Pojęć i Definicji”: 

 W punkcie IX.2. dodano nowe definicje: sprzedaż rezerwowa, sprzedawca rezerwowy, 

umowa rezerwowa; 

 

5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:  

 

Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego I Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi 

VIII.14 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI REZERWOWEJ/ ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŻY 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD PODŁĄCZONYCH DO SIECI PSSE MEDIA OPERATOR 

VIII.14.1 
 

PSSE Media Operator działając w imieniu i na rzecz URD podłączonych do sieci PSSE 
Media Operator, zawiera umowę rezerwową ze wskazanym przez URD sprzedawcą 
rezerwowym w przypadkach: 

1) trwałej lub przemijającej utraty przez sprzedawcę lub przez podmiot 
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez sprzedawcę 
możliwości działania na rynku bilansującym lub możliwości nabywania usług 
dystrybucji na zasadach określonych w umowach dystrybucji, 

2) wypowiedzenia lub zakończenia umowy sprzedaży lub umowy 
kompleksowej. 

VIII.14.2 
 

PSSE Media Operator zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do 
publicznego wglądu w swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców rezerwowych 
zawierających umowy sprzedaży rezerwowej. 



VIII.14.3 
 

Sprzedawca informuje URD podłączonego do sieci PSSE Media Operator, z którym 
zawarł umowę sprzedaży lub umowę kompleksową, sprzedawcę rezerwowego oraz 
PSSE Media Operator o: 

a) konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej temu URD, 
z wyłączeniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy 
kompleksowej zawartej przez sprzedawcę z URD, 

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej, wraz 
podaniem numeru NIP/PESEL oraz kodem PPE tego URD,  

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez tego 
sprzedawcę informacji o braku możliwości dalszego wywiązywania się z umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD. 

VIII.14.4 PSSE Media Operator po powzięciu informacji o utracie przez sprzedawcę możliwości 
nabywania usług dystrybucji energii elektrycznej, niezwłocznie informuje Energa-
Operator SA o konieczności zaprzestania przez PSSE Media Operator świadczenia 
usług dystrybucji na rzecz tego sprzedawcy. 

VIII.14.5 W umowie o świadczenie usługi dystrybucji, URD podłączony do sieci PSSE Media 
Operator: 

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawcę rezerwowego z wykazu, 
o którym mowa w pkt.VIII.14.2, innego niż sprzedawca podstawowy, 

2) upoważnia PSSE Media Operator do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz 
– w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży 
przez dotychczasowego sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze 
wskazanym przez siebie sprzedawcą rezerwowym. 

Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być tylko inny sprzedawca niż sprzedawca 
będący stroną zawartej umowy sprzedaży – nie dotyczy przypadku, gdy wykaz, 
o którym mowa w pkt.VIII.14.2 obejmuje tylko jednego sprzedawcę. 
 

VIII.14.6 Umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od 
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego 
sprzedawcę. Umowa ta może ulec rozwiązaniu: 

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub 
2) w drodze wypowiedzenia przez URD z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po 
miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy, przy czym URD może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania. 

- a URD nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu 
wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 
 

VIII.14.7 PSSE Media Operator nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej 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 
(w tym także wówczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia umowy 
sprzedaży), 
2) wyprowadzenia URD z PPE. 
 

VIII.14.8 Sprzedawca, w przypadku wyrażenia woli pełnienia funkcji sprzedawcy 
rezerwowego, składa PSSE Media Operator ofertę zawarcia umów sprzedaży 
rezerwowej, na zasadach określonych w umowie dystrybucji.  



VIII.14.9 PSSE Media Operator, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. VIII.14.7 
zawiera umowę sprzedaży rezerwowej w imieniu i na rzecz URD podłączonego do 
sieci PSSE Media Operator ze sprzedawcą rezerwowym: 

1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania: 
a) sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w pkt. VIII.14.3 
b) świadczenia usług dystrybucji, o której mowa w pkt VIII.14.4 

2) w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży 
lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą 

- jeżeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy 
kompleksowej w trybie zmiany sprzedawcy lub gdy sprzedawca wybrany przez URD 
nie podjął sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez 
złożenie przez PSSE Media Operator sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia 
o przyjęciu jego oferty w terminie: 
- w przypadkach, o których mowa w ppkt. 1) – nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych od stwierdzenia którejkolwiek z przesłanek do zawarcia umowy sprzedaży 
rezerwowej, 
- w przypadku, o którym mowa w ppkt. 2) – nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy sprzedaży rezerwowej. 
Sposób składania oferty oraz składania oświadczeń o przyjęciu oferty, a także wzór 
oświadczenia o przyjęciu oferty określa umowa zawarta ze sprzedawcą rezerwowym.  
 

VIII.14.10 Jeżeli sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej URD podłączonemu do 
sieci PSSE Media Operator, w ramach umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, 
a: 

1) w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez tego URD nie został 
wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upoważnienia 
PSSE Media Operator do zawarcia w imieniu i na rzecz URD umowy sprzedaży 
rezerwowej albo 

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie może podjąć, nie 
podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej, 

PSSE Media Operator działając w imieniu i na rzecz URD, zawiera ze sprzedawcą 
z urzędu umowę sprzedaży rezerwowej. 
Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez PSSE Media Operator sprzedawcy 
z urzędu oświadczenia o przyjęciu jego oferty. 
Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b 
ustawy Prawo energetyczne. 
Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia oferty zawierania umów 
kompleksowych z URD, na zasadach określonych w umowie i w okresie, w którym 
pełni zadania sprzedawcy z urzędu – nie może tej oferty wycofać. 
Sposób składania oferty oraz składania oświadczeń o przyjęciu oferty, a także wzór 
oświadczenia o przyjęciu oferty określa umowa dystrybucji. 

VIII.14.11 PSSE Media Operator w terminie 5 dni kalendarzowych: 
1) od złożenia sprzedawcy przez PSSE Media Operator oświadczenia, o którym 

mowa w pkt. VIII.14.9, wyśle URD informację o zawarciu i przyczynach 
zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej, osobie sprzedawcy rezerwowego 
i jego danych teleadresowych, innych warunków umowy sprzedaży 
rezerwowej, w  tym ceny, albo 

2) od złożenia sprzedawcy z urzędu przez PSSE Media Operator oświadczenia, 
o którym mowa w pkt. VIII.14.10 wyśle URD informację o zawarciu 
i przyczynach zawarcia umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzędu 
i jego danych teleadresowych. 



VIII.14.12 PSSE Media Operator udostępnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości 
energii elektrycznej zużytej przez URD. PSSE Media Operator udostępnia 
dotychczasowemu sprzedawcy i sprzedawcy z urzędu dane dotyczące ilości energii 
elektrycznej zużytej przez URD, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży 
przez sprzedawcę z urzędu temu URD. 

VIII.14.13 W przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży i niezgłoszenia lub 
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej, 
w przypadku URD, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy Prawo 
energetyczne, PSSE Media Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej 
URD.  

VIII.14.14 W przypadku, gdy umowa sprzedaży rezerwowej przestała obowiązywać lub uległa 
rozwiązaniu, a PSSE Media Operator nie otrzymał informacji o zawarciu przez URD 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zgodnie z pkt. VIII 8.2., PSSE Media 
Operator zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD. 

VIII.14.15 PSSE Media Operator zaprzestaje realizacji umowy sprzedaży rezerwowej, o której 
mowa w pkt. VIII.14.10 albo umowy sprzedaży rezerwowej, o której mowa w pkt. 
VIII.14.9, z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej 
albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez 
URD sprzedawcą. 

Słownik Pojęć i Definicji: 

IX.2. Umowa rezerwowa  Umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży 
rezerwowej. 

 
Sprzedaż rezerwowa    Sprzedaż energii elektrycznej URD podłączonemu do sieci 

PSSE Media Operator dokonywana przez sprzedawcę 
rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii 
elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, 
realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy 
kompleksowej. 

 
Sprzedawca rezerwowy Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 

obrót energią elektryczną, wskazane przez URD 
podłączonego do sieci PSSE Media Operator, zapewniające 
temu URD sprzedaż rezerwową 

 

 

 
  

 

 

 


