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PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O. 

 

RAPORT Z PROCESU KONSULTACJI 

PROJEKTU KARTY AKTUALIZACJI NR 2/2019  

DO INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI  

DYSTRYBUCYJNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ 

 

Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu Karty aktualizacji 

nr 2/2019 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz sposobie ich uwzględnienia 

 

Gdańsk, marzec 2019 roku  
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I. Proces konsultacji 

 

Lp. Data Opis działania 

1. 14.03.2019r. Skierowanie komunikatu dotyczącego opracowania projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD wraz z 
informacją o możliwości zgłaszania uwag  

2. 14.03.2019r. Opublikowanie na stronie internetowej PSSE Media Operator sp. z o.o. projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 
do IRiESD do konsultacji wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag 

3. 14.03.2019r. – 28.03.2019r. Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD 

 29.03.2019r. Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD 

4. 29.03.2019r. Opracowanie końcowe projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD oraz raportu z konsultacji, 
przedłożenie opracowanego projektu Karty aktualizacji nr 2/2019 do IRiESD do zatwierdzenia 

 

II. Wykaz skrótów 

 

IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego – PSSE Media Operator sp. z  o.o. z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000258728 

 

III. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi 

 

Lp. Data Nazwa użytkownika zgłaszającego uwagi 

1. 27.03.2019r. Energa – Obrót SA 

 

IV. Lista zgłoszonych uwag do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  

 

Uwagi ogólne 

 

UWAGI OGÓLNE Stanowisko OSD 

Lp. Podmiot zgłaszający: Uzasadnienie /propozycje zmian w treści: Rozpatrzenie uwagi: Uzasadnienie: 
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1. Energa – Obrót SA  
W dokumencie zauważyliśmy literówki, prosimy o powtórną 
weryfikację. 

uwaga przyjęta Poprawiono literówki. 

2.  Energa – Obrót SA  
Brak zapisów dotyczących zakresu upoważnienia jakie udzielać 
będzie konsument. 

uwaga niezasadna 
Do sieci OSD nie ma podłączonych 
instalacji należących do konsumentów. 

3. Energa – Obrót SA  
Brak zapisów o spełnieniu wymogów z Ustawy o Prawach 
Konsumentów, EOP zawarł to w pkt A.8.8 IRiESD. 

uwaga niezasadna 
Do sieci OSD nie ma podłączonych 
instalacji należących do konsumentów. 

4. Energa – Obrót SA   
Brak zapisów o konieczności powiadomienia o zakończeniu Umowy 
Sprzedaży Rezerwowej i Umowy Kompleksowej, EOP zawarł w pkt 
A.8.9 IRiESD. 

uwaga niezasadna 

Konieczność informowania o 
zakończeniu umowy sprzedaży wynika z 
ogólnych zasad o informowania o 
zakończeniu umowy sprzedaży, zgodnie z 
zasadami uregulowanymi w IRiESD oraz 
w umowach dystrybucji, więc nie ma 
konieczności dodawania kolejnych 
zapisów. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE Stanowisko OSD 

Lp. 
pkt. 
IRiESD  

Podmiot 
zgłaszający  

Uzasadnienie / propozycje zmian w treści Rozpatrzenie uwagi: Uzasadnienie: 

1.  VIII.14.1 
 Energa – 
Obrót SA  

Zapis jest na wzór aktualnej treści IRiESD dużych operatorów. W 
dalszych punktach są zapisy na wzór IRiESD Energa Operator, która 
wejdzie w życie w czerwcu bieżącego roku. W punkcie VIII 14.9 
widnieją również zapisy dotyczące zawierania umów sprzedaży 
rezerwowej. W Naszej opinii zapisy powinny być zgromadzone w 
jednym miejscu IRiESD. 

uwaga niezasadna 

Punkt VIII.14.1 ma charakter punktu 
ogólnego wskazującego na przesłanki 
uruchomienia sprzedaży rezerwowej, a 
punkt VIII.14.9 zawiera szczegółowy 
zapis działania w ramach procedury. 
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2.  
VIII.14.1 
ppkt 1) 

 Energa – 
Obrót SA  

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „lub możliwości nabywania usług 
dystrybucji na zasadach określonych w umowach dystrybucji”. 
Rozumiemy to w kontekście rozwiązana GUD.  

wyjaśnienie: 

Zapis dotyczy sytuacji, w której 
sprzedawca lub podmiot odpowiedzialny 
za bilansowanie utraci prawo do 
pozyskiwania usługi dystrybucji w sieci 
OSD lub EOP. 

3. 
VIII.14.1 
ppkt 2) 

 Energa – 
Obrót SA  

Brak doprecyzowania, co w sytuacji kiedy URD zawrze umowę z 
innym sprzedawcą. 

wyjaśnienie: 
Sprzedaż rezerwowa nie będzie 
uruchamiana, co regulują pozostałe 
zapisy IRIESD 

„(…) lub umowy kompleksowej”- Ustawa Prawa Energetycznego 
reguluje co zachodzi po zakończonej umowie kompleksowej 
(rozpoczyna się Rezerwowa Umowa Kompleksowa). W państwa 
IRiESD nie ma mowy o Rezerwowej Umowie Kompleksowej, 
natomiast w punkcie VIII. 14.2 jest zawarta informacja o publikacji 
listy sprzedawców rezerwowych zawierających umowy sprzedaży 
rezerwowej, a nie rezerwowej umowy kompleksowej, a w punkcie 
VIII. 14.5, informują Państwo, że sprzedawca rezerwowy jest 
wskazany w Umowie Dystrybucji. 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 
W celu wykluczenie wątpliwości 
doprecyzowano definicję umowy 
sprzedaży rezerwowej 

4. VIII.14.3 
 Energa – 
Obrót SA  

„Sprzedawca informuje URD (…) z którym zawarł (…) umowę 
kompleksową”- uwaga jak wyżej  

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 
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5. 
VIII.14.3 
lit. a) 

 Energa – 
Obrót SA  

„z wyłączeniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub 
umowy kompleksowej zawartej przez sprzedawcę z URD” brak 
takiego zapisu w IRiESD w Energa Operator (EOP). EOP w swoim 
dokumencie zaznacza, że punkt ten nie dotyczy przypadków z 6a 
ust.3 (wstrzymanie dostaw/ wypowiedzenie umowy za brak zgody 
na instalację licznika przedpłatowego) i art. 6b Ustawy Prawa 
Energetycznego (wstrzymanie dostaw). 

wyjaśnienie: 
Wykluczenia ustawowe wskazane są w 
punkcie VIII.14.7 

6. 
VIII.14.3 
lit. b) 

Energa – 
Obrót SA   

Nasza propozycja "jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia przez 
tego sprzedawcę". 

wyjaśnienie: 

Nie ma konieczności rozszerzania zapisu, 
gdyż i tak z oczywistych względów będzie 
dotyczył sytuacji, w której data jest znana 
lub możliwa do ustalenia. Wynika to też 
wprost z przepisów PE. 

Pozyskiwanie PESEL przy zgłaszaniu zaprzestania sprzedaży w 
naszej ocenie jest zbędne. Jest to dana osobowa chroniona przez 
RODO. Wystarczające jest podanie wyłącznie kodu PPE. 

uwaga przyjęta Wykreślono numer PESEL. 

7. 
VIII.14.7 
ppkt 1) 

 Energa – 
Obrót SA  

Proponujemy, aby w tym punkcie umieścić informację o 
Koordynatorze i PURE.  

uwaga niezasadna 
Rola Koordynatora i PURE wynika wprost 
z przepisów PE.  

8. 
VIII.14.9 
ppkt 2) 

 Energa – 
Obrót SA  

„lub umowy kompleksowej” -IRiESD EOP nie zawiera takich 
informacji. Po wygaśnięciu Umowy Kompleksowej, klient 
rozpoczyna Rezerwową Umowę Kompleksową. 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 
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9. VIII.14.10 
 Energa – 
Obrót SA  

„Jeżeli sprzedawca zaprzestał sprzedaży (…) w ramach (…) umowy 
kompleksowej, a: 1) w umowie o świadczenie usług dystrybucji 
zawartej przez tego URD nie został wskazany sprzedawca 
rezerwowy (…)” – EOP nie ma w swoim IRiESD UK, bo zgodnie z 
Ustawą Prawa Energetycznego, jeśli sprzedawca zawiera Umowę 
Kompleksową (UK), to w niej klient wskazuje  m.in. sprzedawcę 
rezerwowego. 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 

”PSSE (…) zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę sprzedaży 
rezerwowej” - EOP ma w swoim IRiESD UK, bo jest to zgodne z art. 
5ab ust. 1 Ustawy Prawa Energetycznego 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 

„Sprzedawca z urzędu jest zobowiązany do złożenia oferty 
zawierania umów kompleksowych z URD” – ten punkt jest 
sprzeczny z zapisami z punktów, w których mowa o Umowach 
Sprzedaży Rezerwowej, a nie o Kompleksowych Umowach 
Rezerwowych. 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 
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Brak ustaleń na jakich warunkach będzie zawierana UK. wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 

10. 
VIII.14.11 
ppkt 1) 

 Energa – 
Obrót SA  

Brak informacji o prawie i warunkach do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, oraz o miejscu wymiany informacji. 

wyjaśnienie: 
Sposób przekazywania szczegółowych 
informacji reguluje umowa. 

11. 
VIII.14.11 
ppkt 2) 

 Energa – 
Obrót SA  

Brak informacji o prawie do wypowiedzenia lub odstąpienia od 
umowy. 

wyjaśnienie: 
Sposób przekazywania szczegółowych 
informacji reguluje umowa. 

12. VIII.14.15 
 Energa – 
Obrót SA  

„PSSE (…) zaprzestaje realizacji umowy sprzedaży rezerwowej, o 
której mowa w pkt VIII.14.10” – ten punkt dotyczy UK, a nie Umowy 
Sprzedaży Rezerwowej. 

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 

13. IX.2 
 Energa – 
Obrót SA  

W Państwa IRiESD nie ma mowy o Rezerwowej Umowie 
Kompleksowej (po zakończeniu umowy kompleksowej). W punkcie 
VIII. 14.2 informują Państwo, że publikują listę sprzedawców 
rezerwowych zawierających Umowy Sprzedaży Rezerwowej, a nie 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej.  

wyjaśnienie: 

OSD nie wprowadził osobnej definicji 
Rezerwowej Umowy Kompleksowej. 
Pojęcie umowy rezerwowej obejmuje 
zarówno umowę sprzedaży rezerwowej 
jak i umowę kompleksową zawierającą 
zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej. 
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