UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA ODBIORCY KOŃCOWEGO BIZNESOWEGO NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM
BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM LUB POSIADAJĄCEGO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH
PRZYŁĄCZONYCH DO JEGO SIECI

Nr ………………
Niniejsza Umowa o świadczenie usług dystrybucji zwana dalej Umową, została zawarta w dniu .......................... roku, pomiędzy:
…………………………………., z siedzibą w ……………… przy ul. …………… nr lokalu ………….wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta ………………………….., ……………. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………… z kapitałem zakładowym w wysokości
………………………….. zł, posiadającą NIP ……………………………, Regon…………………….. którą reprezentują:
1.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

2.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

zwaną dalej „Odbiorcą”
a

PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł wpłacony w całości,
zwaną dalej „OSD”,
reprezentowaną przez:
1.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

2.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

w dalszej części zwanych łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”,
§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia przez OSD będącego operatorem
systemu dystrybucyjnego wyznaczonym dla sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są należące do Odbiorcy obiekty,
na rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej (zwanych dalej „usługami dystrybucji”) w związku z zawartą przez
Odbiorcę umową sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej (każdy z nich zwany dalej „PPE”)
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Na warunkach określonych w Umowie OSD zobowiązuje się świadczyć na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii
elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje się do terminowego dokonywania płatności za świadczone usługi dystrybucji oraz
realizacji innych obowiązków określonych w Umowie umożliwiających OSD świadczenie usług dystrybucji.
3. Szczegółowe warunki świadczenia usług dystrybucji, w tym: prawa i obowiązki OSD i Odbiorcy, sposób rozwiązania i zmiany
Umowy, zamawiania i zmiany mocy umownej, wstrzymywania świadczenia usług dystrybucji określają: Ogólne warunki umów
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej PKP Energetyka S.A. (zwane dalej „OWU”), Taryfa dla energii elektrycznej
(zwana dalej „Taryfą”) oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. (zwana dalej „IRiESD”),
stanowiące integralną część Umowy.
4. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD wykonywane są na podstawie:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy (zwana dalej „Prawem energetycznym”),
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b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy (zwana dalej „Ustawą OZE”),
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 144 ze zm. – zwana dalej „Ustawą o promowaniu energii z kogeneracji”),
d) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1854, ze zm. – zwana dalej „Ustawą o rynku
mocy”),
e) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1874 ze zm.),
f) Taryfy,
g) IRiESD, IRiESP oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego, którego
sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, do którego jest przyłączona sieć
dystrybucyjna OSD w zakresie, w jakim ma zastosowanie do Umowy i świadczenia usług dystrybucji przez OSD,
h) Kodeksu cywilnego.
5. Umowa przeznaczona jest dla odbiorców końcowych niebędących konsumentami, prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną albo odbiorców, do których instalacji lub sieci
elektroenergetycznej przyłączeni są inni odbiorcy.
§2
1. Odbiorca oświadcza, że:
a) posiada tytuł prawny do obiektu stanowiącego PPE, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy,
b) nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, a przed zawarciem Umowy zapoznał się z Taryfą,
IRiESD oraz otrzymał i zapoznał się z OWU,
c) oraz, że:
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole)

czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
2. Pozostałe oświadczenia Odbiorcy w celu ustalenia jego statusu dla celów rozliczeń z tytułu świadczonych usług dystrybucji
energii elektrycznej zawarte są w Załączniku nr 5 do Umowy.
3. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych pomiarowych Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowemu oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe.
4. Odbiorca oświadcza, że dla PPE, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, posiada zawartą umowę sprzedaży energii
elektrycznej ze sprzedawcą:

Nazwa Sprzedawcy

5. Odbiorca wskazuje, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (dalej „POB”) Odbiorcy jest:

Nazwa POB

6. Odbiorca wskazuje, że Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest:

Nazwa Sprzedawcy rezerwowego

7. Lista sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej OSD wraz
z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej oraz informacją
o obszarze, na którym sprzedawca oferuje sprzedaż rezerwową, jest dostępna na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl
oraz udostępniona w siedzibie OSD.
8. Odbiorca upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą
rezerwowym, na warunkach i zasadach określonych przez tego sprzedawcę rezerwowego.
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9. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedaży energii
elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą oraz Sprzedawcą rezerwowym, które mają wpływ na realizację Umowy.
10. Zmiana Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowego, POB oraz deklarowanego rocznego zużycia energii elektrycznej nie wymagają
zmiany Umowy.
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10, informacje określające Sprzedawcę, POB, deklarowane roczne zużycie energii
elektrycznej przekazywane są w powiadomieniu skierowanym do OSD przez Odbiorcę lub Sprzedawcę zgodnie z wymaganiami
IRiESD, a warunkiem wprowadzenia zmian jest zweryfikowanie ich przez OSD z wynikiem pozytywnym. W przypadku
rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w ust. 4 – 9, OSD przyjmuje do realizacji umowy sprzedaży dane zawarte w
ostatnim zweryfikowanym przez OSD powiadomieniu dotyczącym umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie określonym
w IRiESD.
§3
1. Techniczne warunki realizacji Umowy, w tym dane PPE, miejsce dostarczania energii elektrycznej, zawarte są w Załączniku
nr 1 do Umowy.
2. Grupę taryfową, do której zakwalifikowany został Odbiorca oraz moc umowną określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Deklarowane roczne zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych PPE określa Załącznik nr 1 do Umowy.
4. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług dystrybucji odbywać się będą w okresach rozliczeniowych wskazanych w Załączniku
nr 1 w oparciu o ceny i stawki opłat określone w Taryfie, z uwzględnieniem postanowień § 4.
5. Płatności z tytułu świadczonych usług dystrybucji płatne będą przez Odbiorcę na rachunek bankowy wskazany w dokumencie
rozliczeniowym w terminie wskazanym w tym dokumencie, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia dokumentu
rozliczeniowego. Obowiązujący termin płatności znajduje się na fakturze.
6. W przypadku odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej C o mocy umownej nie większej niż 40 kW, w celu określenia
rzeczywistej ilości energii elektrycznej pobranej w PPE w poszczególnych godzinach doby, może być wykorzystywany
standardowy profil zużycia właściwy dla grupy taryfowej wybranej przez Odbiorcę na zasadach określonych w IRiESD.
7. Odbiorca podlega kontroli poboru mocy, energii biernej pobranej (indukcyjnej) i energii biernej oddanej (pojemnościowej).

§4
1. OSD prowadzi rozliczenia z Odbiorcą z tytułu opłaty przejściowej wynikającej z potrzeb własnych Odbiorcy związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Podstawę rozliczenia
ww. opłaty przejściowej jest wielkość Mocy umownej dotycząca potrzeb własnych Odbiorcy związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą inną niż świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wielkość tej mocy określona jest przez
Odbiorcę w Załączniku nr 6 do Umowy, a jej zmiana nie wymaga aneksu do Umowy i następuje na podstawie pisemnej
informacji zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 6.
2. Odbiorca uprawniony jest do dostarczania do OSD danych o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne oraz o ilości
energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych do jego sieci. Odbiorca przekazuje OSD dane,
o których mowa powyżej w formie oświadczenia, w terminie do 3-go dnia roboczego następującego po okresie rozliczeniowym
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: ed1-rozliczeniesprzedazy@pkpenergetyka.pl, a następnie dostarcza oryginały tych
oświadczeń, w terminie do 7 dni roboczych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. W przypadku
niedostarczenia oświadczenia w terminach, o których mowa powyżej, OSD przyjmuje do rozliczenia opłaty wynikającej ze
stawki jakościowej ilości energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD wynikające ze wskazań
Układów pomiarowo - rozliczeniowych.
3. Odbiorca będący płatnikiem opłaty OZE samodzielnie realizuje obowiązki płatnika OZE wynikające z Ustawy OZE; Odbiorca
będący płatnikiem opłaty kogeneracyjnej samodzielnie realizuje obowiązki płatnika opłaty kogeneracyjnej wynikające z Ustawy
o promowaniu energii z kogeneracji; Odbiorca będący płatnikiem opłaty mocowej samodzielnie realizuje obowiązki płatnika
opłaty mocowej wynikające z Ustawy o rynku mocy.
4. Odbiorca, który posiada odbiorców przyłączonych do jego instalacji lub sieci, bądź całość lub część energii zużywa na potrzeby
dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, za wyjątkiem gdy został wyznaczony na operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, zobowiązany jest dostarczać do OSD dane o ilości energii elektrycznej na potrzeby rozliczenia opłaty
OZE i opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej (po wprowadzeniu obowiązku jej naliczania), oddzielnie dla każdego miejsca
dostarczania określonego w Umowie, w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Odbiorca
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przekazuje do OSD oświadczenie w terminie do 3-go dnia roboczego, następującego po okresie rozliczeniowym. Opłaty te za
dany okres rozliczeniowy zostaną rozliczone w dokumencie rozliczeniowym z uwzględnieniem ilości wskazanych
w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem dostarczenia tego oświadczenia w terminie wskazanym powyżej.
W przypadku niedostarczenia oświadczenia w formie i terminie, o którym mowa powyżej, OSD przyjmuje do rozliczenia tych
opłat ilość energii elektrycznej równą 0, tj. opłata OZE, opłata kogeneracyjna i opłata mocowa będzie uwzględniała ilość energii
pobranej przez Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD wynikającą ze wskazań Układów pomiarowo - rozliczeniowych.
5. Obowiązujące wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1 – 5, są dostępne na stronie internetowej OSD. Zmiana wzorów
oświadczeń nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie pisemnej informacji.
6. Jeżeli Odbiorca w sposób stały zużywa całość pobranej energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej wyłącznie do celów
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, może złożyć jednorazowo oświadczenie stanowiące podstawę
do obliczenia opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej z mocą na przyszłość wobec wszystkich następujących
po złożeniu tego oświadczenia Okresów rozliczeniowych. Na podstawie tego oświadczenia OSD będzie naliczać opłatę OZE
i opłatę kogeneracyjną oraz opłatę mocową, przyjmując wartość energii elektrycznej stanowiącej podstawę naliczenia opłaty
OZE i opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej równą 0. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie zwalania
Odbiorcy z obowiązku złożenia oświadczenia o podstawie do obliczenia opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty
mocowej, w terminie do 3-go dnia roboczego następującego po Okresie rozliczeniowym, jeżeli w tym okresie rozliczeniowym,
jakakolwiek ilość pobranej przez Odbiorcę energii elektrycznej zostanie zużyta na cele inne niż wytwarzanie, przesyłanie lub
dystrybucja energii elektrycznej. Odbiorca w każdym czasie może odwołać na piśmie jednorazowe oświadczenie z tym
skutkiem, że staje się zobowiązany do składania oddzielnych oświadczeń dla każdego Okresu rozliczeniowego.
Za niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym przepisie, w tym za złożenie oświadczenia
niezgodnego z rzeczywistym stanem, odpowiada Odbiorca.
7. Odbiorca przemysłowy zobowiązany jest do informowania OSD w formie pisemnej o każdej zmianie lub utracie statusu
stanowiącego podstawę do ustalenia stawek opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty mocowej w terminie 3 dni
roboczych od zmiany lub utraty statusu Odbiorcy przemysłowego pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec
OSD za nieprawidłowe rozliczenie lub naliczenia tych opłat.
8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym § 4 należy przesyłać do OSD na adres: e-mail:
ed1-rozliczeniesprzedazy@pkpenergetyka.pl oraz w oryginale na adres:
PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
Wydział Usług Dystrybucyjnych
20-022 Lublin, Okopowa 5
§5
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Umowa wchodzi w życie z dniem

r. i została zawarta na czas*:

nieokreślony
określony do dnia
(*wstawić „x” w odpowiednie pole i wypełnić daty wejścia w życie i obowiązywania umowy)

2. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej wskazanego w powiadomieniu pozytywnie zweryfikowanym przez OSD zgodnie z IRiESD. W przypadku nowych
PPE, świadczenie usług dystrybucji następuje nie wcześniej, niż w dniu załączenia napięcia w instalacji odbiorczej Odbiorcy,
po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci dystrybucyjnej OSD zawartych w umowie
o przyłączenie i warunkach przyłączenia.
3. Tryb i warunki zmiany Umowy zostały określone w OWU.
4. Jeżeli Strony były związane wcześniejszą umową na świadczenie usług dystrybucji dla PPE, o którym mowa w Załączniku
nr 1, z dniem wejścia w życie Umowy postanowienia Umowy zastępują postanowienia tej wcześniejszej umowy o świadczenie
usług dystrybucji.
5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zastosowanie mają postanowienia OWU.
6. Pozostałe ustalenia ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§6
1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 Charakterystyka techniczna PPE, dane niezbędne do rozliczeń,
b) Załącznik nr 2 Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. w związku
z realizacją umowy,
c) Załącznik nr 3 Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
d) Załącznik nr 4 Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej PKP Energetyka S.A.,
e) Załącznik nr 5 Oświadczenia Odbiorcy w celu ustalenia jego statusu dla celów rozliczeń z tytułu świadczonych usług
dystrybucji energii elektrycznej,
f) Załącznik nr 6 Oświadczenie Odbiorcy dotyczące wielkości mocy dotyczącej potrzeb własnych Odbiorcy związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej stanowiącej
podstawę do rozliczenia opłaty przejściowej [wzór],
g) Załącznik nr 7 Oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD
świadczącego usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej o wielkości energii elektrycznej stanowiącej
podstawę do naliczania opłaty wynikającej ze stawki jakościowej za miesiąc ……. /20…. [wzór],
h) Załącznik nr 8 Oświadczenie o ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę do naliczania opłaty OZE, opłaty
kogeneracyjnej, oraz opłaty mocowej.
2. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§7
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych przekazywać będą sobie nawzajem
dane osobowe swoich reprezentantów, osób do kontaktu lub przedstawicieli oraz innych osób w zależności od potrzeb
wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
2. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest prawnie uzasadniony interes każdej ze Stron, o którym mowa w art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) związany z realizacją wykonania
postanowień niniejszej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do przetwarzania tych danych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy,
nie wykorzystywania ich w innych celach oraz nie przekazywania podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody podmiotu, którego
dane dotyczą lub przepisu prawa na to pozwalającego.
4. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 o konieczności przekazania ich danych na potrzeby
realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została
w Załączniku nr 2 do Umowy.
5. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym przetwarzaniem danych
osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

OSD

Odbiorca

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 1
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PPE, DANE NIEZBĘDNE DO ROZLICZEŃ
Dane Odbiorcy:
…………………………………., z siedzibą w ……………… przy ul. …………… nr lokalu ………….wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta ……………………………..., ……………. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………… z kapitałem zakładowym w wysokości
………………………….. zł, posiadającą NIP……………………………….., REGON…………………………..
1. Charakterystyka techniczna PPE

DANE TECHNICZNE OBIEKTU:
Nazwa
obiektu

Nr PPE:
Warunki o przyłączenie

nr

z dnia

Umowa o przyłączenie

nr

z dnia

Miejsce dostarczania energii elektrycznej
Kod
………

Miejscowość
………………………..

Gmina
……………………………….

Ulica
…………………………….

Nr domu
………

Granica własności stron
Napięcie zasilania [kV]

Grupa przyłączeniowa

il. faz

Moc przyłączeniowa (dot.
odbioru) [kW]

Deklarowane roczne zużycie
energii elektrycznej [kWh]
Deklarowane roczne
wprowadzenie do sieci
dystrybucyjnej OSD
wyprodukowanej energii
elektrycznej [kWh]

Moc przyłączeniowa źródeł
wytwórczych [kW]

Stopień skompensowania mocy biernej tg ɸ (w przypadku innym niż w OWU)
Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej
Zabezpieczenie prądowe w [A]
Miejsce zainstalowania układu
pomiarowego

kW

Własność układu
pomiarowego

Rodzaj układu pomiarowego

Przekładnia przekładników
Własność przekładników
prądowych
prądowych
Przekładnia przekładników
Własność przekładników
napięciowych
napięciowych
Dopuszczalne czasy trwania przerw wynoszą (w przypadku innym niż w OWU):
Czas trwania jednorazowej przerwy
planowej
Czas trwania przerw planowych
w ciągu roku

h
h

Czas trwania jednorazowej przerwy
nieplanowej
Czas trwania przerw nieplanowych
w ciągu roku

Wielkość strat mocy i energii elektrycznej
mocy czynnej
energii czynnej
Wielkość strat w oparciu o wskazania
układu do pomiaru strat

h
h
energii biernej

Procentowa wielkość strat
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Inne
Rejon Dystrybucji
Obszar rozliczeń (z Taryfy)

Uwagi

2. Dane niezbędne do rozliczeń

Grupa taryfowa
Styczeń

Luty

Marzec

Okres rozliczeniowy
Moc umowna [kW] w poszczególnych miesiącach
Kwiecień

Maj

Czerwiec

OSD

Lipiec

Sierpień Wrzesień Październik Listopad

Grudzień

Odbiorca

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OSD
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY
1.

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Odbiorcę na potrzeby realizacji Umowy jest OSD - PKP Energetyka S.A.
z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl
lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2.

W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.

3.

Zebrane dane:
a.

osób reprezentujących Odbiorcę, w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w szczególności imiona, nazwisko, nr PESEL, pełniona
funkcja; jak również pełnomocników ujawnione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym imię, nazwisko, nr PESEL;

b.

przedstawicieli Odbiorcy wskazanych do kontaktu w Umowie w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres
e-mail;

będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Umowy.
4.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących Odbiorcę oraz jego przedstawicieli, wynikającą z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (zwanego dalej RODO) jest:
a.

prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją wykonania postanowień
niniejszej Umowy oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających;

b.

wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi
podatków w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe stanowią element dokumentacji księgowej.

5.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej. Dane mogą być przekazywane do
spółek z GK PKP Energetyka, Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowego, w związku z realizacja przedmiotu Umowy. Dane mogą być przekazywane również
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A., w tym m.in.: pozyskującym dane do podpisania umów, odpowiedzialnym za
bilansowanie handlowe, obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, prowadzącym zewnętrzne archiwa
dokumentacji, realizującym audyty oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z PKP Energetyka S.A.i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

6.

Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową
oraz przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

7.

Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia
sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4 a powyżej.

8.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane
w pkt 1 i 2 powyżej).

9.

Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSD

Odbiorca

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 3
PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dotyczy odbiorców, dla których wielkość mocy umownej ustalona została powyżej 300 kW)
Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla okresu od …………………… do 31 sierpnia ……r
i dotyczy URD, który zamówi moc umowną w wysokości powyżej 300kW.
1. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest opracowywany na podstawie art. 9c ust. 2,
pkt. 13 ustawy Prawo energetyczne i §8 ust. 2 i ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepła oraz na podstawie IRiESD.
2. Plan, o którym mowa w pkt, 1 obowiązuje na okres od ………………..… do 31 sierpnia ………….r.
3. URD jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń w poborze energii elektrycznej dla swoich obiektów do wielkości mocy
przedstawionych w pkt. 4.
4. Plan ograniczeń w poborze energii elektrycznej przedstawia poniższa Tabela.
Miesiąc Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Stopień
zasilania
/ Moc
umowna
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Przedstawione wielkości dotyczą wielkości pobieranych w szczytach i pozaszczytach.
5. URD oświadcza, że moc ………….. jest mocą bezpieczną.
6. Jeżeli żadna ze Stron, w terminie do 30 dni przed upływem okresu obowiązywania ograniczeń poboru energii elektrycznej nie
zgłosi zmian do wielkości przedstawionych w Tabeli w pkt. 4, to przyjmuje się, że obwiązują one na kolejny rok.
7. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej o obowiązujących w 12 godzinach stopniach zasilania i przewidywanych
na następne 12 godzin będą przekazywane drogą radiową, na podstawie komunikatów od OSP, w tzw. komunikatach
energetycznych nadawanych w programie I Polskiego Radia S.A. o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach telefonicznie lub e-mailem lub faxem w postaci tzw. Komunikatów dyspozytorskich wydawanych
przez właściwą terenową dyspozyturę ruchu OSD.
Powiadomienia, o których mowa w pkt. 7, przekazywane w postaci komunikatów dyspozytorskich, posiadają moc nadrzędną
w stosunku do powiadomień w komunikatach energetycznych nadawanych w programie I Polskiego Radia S.A.

OSD

Odbiorca

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIA ODBIORCY W CELU USTALENIA JEGO STATUSU DLA CELÓW ROZLICZEŃ Z TYTYŁU
ŚWIADCZONYCH USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1.

Odbiorca oświadcza, że*:
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole)

płatnikiem opłaty OZE, o której mowa w Ustawie OZE, płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, o której mowa Ustawie
o promowaniu wysokosprawnej kogeneracji, oraz płatnikiem opłaty mocowej, o której mowa w Ustawie o rynku mocy
2.
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole)

odbiorcą przemysłowym, o którym mowa w art. 52 ust. 1 Ustawy OZE, umieszczonym w wykazie odbiorców
przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 tej ustawy.
3.
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole; w przypadku zaznaczenia „jest” wypełnić poniższe informacje)

przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej OSD, wykonującym działalność gospodarczą
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, dostarczającym energię do odbiorców przyłączonych do jego sieci.
Odbiorca posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr
nr koncesji

z

dnia

ważną do dnia
data wydania decyzji

okres ważności koncesji

4.
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole; w przypadku zaznaczenia „jest” wypełnić poniższe informacje)

operatorem systemu dystrybucyjnego.
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Odbiorca został wyznaczony do pełnienia funkcji operatora systemu elektroenergetycznego na obszarze sieci
dystrybucyjnej objętym koncesją, o której mowa w pkt. 3 zgodnie z decyzją Prezesa URE nr :

nr decyzji

Odbiorca oświadcza, że posiada zawartą umowę na świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z OSP, której
przedmiotem jest co najmniej rozliczenie opłaty przejściowej pobieranej od odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej Odbiorcy oraz rozliczenia za pobraną opłatę OZE, opłatę kogeneracyjną oraz opłatę mocową.
Odbiorca oświadcza, że nie posiada punktu przyłączenia do sieci przesyłowej i realizuje swoje obowiązki na podstawie
art 9c ust. 3a Prawa energetycznego.
5.
jest
nie jest
(*wstawić „x” w odpowiednie pole; w przypadku zaznaczenia „jest” wypełnić poniższe informacje)

przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej OSD, wytwarzającym energię elektryczną.
Odbiorca posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej nr
nr koncesji

z

dnia

ważną do dnia
data wydania decyzji

okres ważności koncesji

Odbiorca:
1.

sprzedaje
nie sprzedaje
(*wstawić „x” w odpowiednie pole)

energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu
usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej
lub opłaty mocowej, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci Odbiorcy
Rodzaj źródła wytwórczego:

wpisać rodzaj źródła

Odbiorca

…………………..
…………………...
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ZAŁĄCZNIK NR 6
OŚWIADCZENIE ODBIORCY DOTYCZĄCE WIELKOŚCI MOCY DOTYCZĄCEJ POTRZEB WŁASNYCH ODBIORCY
ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INNĄ NIŻ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO ROZLICZENIA OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ
[WZÓR]
1. Odbiorca oświadcza, że Moc umowna na potrzeby własne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach wynosi:
Miesiąc

Nr PPE 1: ……
[kW]

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

2. Odbiorca zobowiązany jest do przekazywania wielkości Mocy umownej o której mowa w ust 1, w terminie do 30 września
każdego roku na następny rok kalendarzowy. W przypadku braku przekazania przez Odbiorcę informacji, OSD przyjmuje
do rozliczeń na rok następny kalendarzowy wielkości Mocy umownej określone w Załączniku nr 1.
3. Każda zmiana danych, o których mowa w ust. 1 wymaga Wniosku w formie pisemnej.
Odbiorca

…………………..
…………………...
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ZAŁĄCZNIK NR 7
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
OSD ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ O WIELKOŚCI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO NALICZANIA OPŁATY WYNIKAJĄCEJ ZE STAWKI
JAKOŚCIOWEJ ZA MIESIĄC ……. /20….
[WZÓR]
Nazwa Odbiorcy (przedsiębiorstwa
energetycznego)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej
Nr PPE
Ilość energii elektrycznej zakupiona od osób
trzecich i zużywana jednocześnie na własny
użytek przez Odbiorcę posiadającego
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej,
wytwórcę lub posiadającego własne
jednostki wytwórcze [kWh]
Ilość energii elektrycznej zużyta przez
odbiorców końcowych przyłączonych do
sieci Odbiorcy posiadającego koncesję na
dystrybucję energii elektrycznej, wytwórcy
lub odbiorcy posiadającego własne jednostki
wytwórcze [kWh]

……………………
……………………
……………………

……………………..

……………………..

……………………..

……………………..

Odbiorca

…………………..
…………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 8
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO NALICZANIA OPŁATY
OZE, OPŁATY KOGENERACYJNEJ ORAZ OPŁATY MOCOWEJ ZA MIESIĄC ……. /20….
[WZÓR]
Nazwa Odbiorcy (przedsiębiorstwa energetycznego)
………………….
Miejsce dostarczania energii elektrycznej
………………….
Nr PPE
………………….
Dane do naliczania opłaty OZE:
1. Ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:
a) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem
energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w
zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
………………….
niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego do
sieci OSD [kWh]
b) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem
energetycznym wytwarzającym energię elektryczną
przyłączonego do sieci OSD bezpośrednio lub poprzez
………………….
sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na
ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej [kWh]
2. Ilość energii elektrycznej zużywanej przez:
a) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii ………………….
elektrycznej niebędące płatnikami opłaty OZE [kWh]
b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
………………….
[kWh]
- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, przesyłania
lub dystrybucji
Dane do naliczania opłaty kogeneracyjnej:
1. Ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:
a) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem
energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w
zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
………………….
niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej,
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD [kWh]
b) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem
energetycznym wytwarzającym energię elektryczną
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD bezpośrednio
………………….
lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego
świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej [kWh]
2. Ilość energii elektrycznej zużywanej przez:
a) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii ………………….
elektrycznej niebędące płatnikami opłaty kogeneracyjnej
[kWh]
b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
………………….
[kWh]
- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, przesyłania
lub dystrybucji
Dane do naliczania opłaty mocowej:
1. Ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:
a) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem
energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w
zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
………………….
niebędącego płatnikiem opłaty mocowej, przyłączonego do
sieci dystrybucyjnej OSD [kWh]
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b) do sieci Odbiorcy będącego przedsiębiorstwem

energetycznym wytwarzającym energię elektryczną
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSD bezpośrednio
lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego
świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej [kWh]
2. Ilość energii elektrycznej zużywanej przez:
a) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej niebędące płatnikami opłaty mocowej [kWh]
b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
[kWh]
- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, przesyłania
lub dystrybucji

………………….

………………….
………………….

Odbiorca

…………………..
…………………..

Strona - 15 - z 15

