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W dniu 31 marca 2017r. PKP Energetyka jako Operator Systemu Dystrybucyjnego działając na podstawie art.
9g ust. 2 Ustawy Prawo energetycznego oraz na podstawie IRiESD, opublikował na swojej stronie
internetowej projekt Karty Aktualizacji Nr 1/2017 poddając jednocześnie ten projekt procesowi konsultacji.
Proponowane zmiany dotyczyły:
1. Zmiana adresu siedziby OSD, z adresu siedziby przy ul. Sławińskiej 7/9, 01-218 Warszawa do
siedziby przy ul. Hożej 63/67, 00-681 Warszawa.
2. W celu zmniejszenia ewentualnych skutków bezumownego poboru energii elektrycznej, umożliwiono
złożenie wniosku o zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucji dla odbiorców innych niż
gospodarstwa domowe poprzez wykreślenie zapisów zobowiązujących dostarczanie projektu umowy
na co najmniej 4 dni przed obowiązywaniem umowy dystrybucyjnej.
Zmiana pozwoli odbiorcy na złożenie wniosku w terminie dalszym niż na 4 dni przed rozpoczęciem
świadczenie usług dystrybucji, w tym również już w czasie świadczenia usług dystrybucji. W takim
przypadku OSD nie będzie zobowiązany do negatywnej weryfikacji wniosku o zawarcie umowy na
świadczenie usług dystrybucji.
3. Aktualizacja danych teleinformatycznych dla potrzeb składania reklamacji.
4. Doprecyzowanie zasad realizacji świadczenia usług dystrybucji w ramach GUD-K, w tym również
dostosowanie do możliwości technicznych i organizacyjnych OSD.
5. Mając na względzie przekazywanie danych o sprzedawcy i ustanowienia POB dla PPE w
dedykowanych miejscach bilansowania (MB), w tym terminy przekazywania tych informacji do OSDp
w celu konfiguracji MB oraz identyfikowania miejsc dostarczania poprzez nr PPE, oparto weryfikację
powiadomienia o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej (Zgłoszenie o zawartych
umowach sprzedaży energii elektrycznej) o nr PPE jako podstawową informację. Brak nr PPE lub jego
błędne podanie uniemożliwia konfigurację MB oraz uniemożliwia identyfikację miejsc dostarczania,
czego skutkiem musi być negatywna weryfikacja przedmiotowego powiadomienia. Z tego względu w
celu wyeliminowania ewentualnej dwuznaczności przy weryfikacji powiadomień o zawartych umowach
sprzedaży energii elektrycznej, dokonano zmian w weryfikacji powiadomień o zawartych umowach
sprzedaży energii elektrycznej uniemożliwiając poprawę w tych powiadomieniach nr PPE.
6. Korekty redakcyjne.
Okres konsultacji wynosił 34 dni licząc od dnia publikacji tj. od 31.03.2017 do 4.05.2017r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga od TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul.
Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków.
Treść uwagi:

UWAGI OGÓLNE
Lp.

Treść uwagi wraz z uzasadnieniem

1.

III.3.2.3. – zapis nie określa jednoznacznie czy reklamacje są przyjmowane w obydwu
formach a. b. jednocześnie z łącznikiem „i” czy mogą być przyjmowane w jednej lub drugiej
formie a. b. z łącznikiem „lub”.
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2.

D.3.8. – Zdanie drugie tego punktu blokuje zmianę sprzedawcy i tworzy wyjątki. Zaprzecza też
zapisowi zdania pierwszego, które dopuszcza poprawę błędów w zgłoszeniu. Nie jest jasnym
również zapis „… błędnego PPE… „. Czy zapis dotyczy adresu, nr PPE czy wszystkich
danych dotyczących PPE?
Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od OSD o brakach lub
błędach w powiadomieniu jest w stanie je uzupełnić lub poprawić. Zapis zdania drugiego
wyłącza z takiego postępowania cały blok informacji dotyczących PPE.

3.

F.2.2. – zapis stoi w sprzeczności z pkt D.3.8. i zawęża weryfikację powiadomień tylko do
braków formalnych podczas gdy pkt D.3.8. mówi o poprawie możliwości poprawy w procesie
weryfikacji również błędów.

itd.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Lp.

Punkt

Treść uwagi wraz z uzasadnieniem i/lub propozycje zapisów

1.

D.3.8.

W związku z uzasadnieniem zawartym w pkt 2 uwag ogólnych proponujemy
wykreślenie zdania drugiego.

2.

F.2.2.

W związku z uzasadnieniem zawartym w pkt 2 i 3 uwag ogólnych proponujemy
zapis:
„Jeżeli powiadomienie, o których mowa w pkt. F1.1. zawiera braki formalne lub
błędy, OSD informuje niezwłocznie o tym fakcie podmiot, który złożył to
powiadomienie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia
otrzymania tego powiadomienia, wykazując wszystkie braki lub błędy i
informując o konieczności ich uzupełnienia”.

Stanowisko OSD
Lp. 1. pkt. III.3.2.3.
Przedstawiony zapis wymienia listę możliwych zgłoszeń reklamacji. Oznacza to, że reklamacja może być
zgłoszona jeden wymieniony sposób.

Lp. 2 pkt. D.3.8.
Zamiarem zmian zapisu jest wyłączenie umożliwienie realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez
dowolnego sprzedawcę. W tym celu niezbędne jest dokonanie stosownych konfiguracji Miejsc Bilansowania
(MB) w obszarze Rynku Bilansującego. PKP Energetyka będąca OSD nieprzyłączonym do sieci przesyłowej
realizuje te zadania poprzez pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej.
Konfiguracja odbywa się poprzez przyporządkowanie PPE do poszczególnych MB. Mając to na względzie,
prawidłowy nr PPE jest wymagany nie później niż na co najmniej 15 dni przed realizacją umowy sprzedaży
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energii elektrycznej z nowym wybranym sprzedawcą (do 3/4 dni roboczych dla PKP Energetyka oraz na 10 dni
przed realizacją umowy sprzedaży e.e. konfiguracja jest przesyłana do OSDp). Przy okresie weryfikacji
Zgłoszenia zmiany sprzedawcy wynoszącym pięć dni roboczych, przesuwając okres ten o następne
wynoszącym co najmniej 5 dni, poprawa nr PPE z terminem dodatkowych 5 dni w praktyce uniemożliwia
dokonanie konfiguracji MB, a co za tym idzie uniemożliwia realizację umowy sprzedaży energii elektrycznej w
wyznaczonym terminie.
Wobec powyższego, mając na względzie umożliwienie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej przez
dowolnego sprzedawcę uwagę rozpatrzono negatywnie nie dokonując zmian w Karcie Aktualizacji 1/2017.

Lp. 2 pkt. F2.2.
Stanowisko OSD jest tożsame jak w Lp. 2 pkt. D.3.8.
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