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I. Przedmiot i przyczyna zmian: 
Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany IRiESD wynikają m.in. z rozmów prowadzonych 
przez PTPiREE (w imieniu wszystkich OSDp) z TOE i KIGEIT (organizacji reprezentujących sprzedawców 
energii elektrycznej) oraz OSDnEE (organizacji reprezentującej OSDn) przy udziale przedstawicieli 
URE. Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD. 
 
II. Nowe brzmienie zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego 
1. Dodano nowy punkt I.1.22. i nadano mu następujące brzmienie: 

I.1.22. Odpowiedzialność ZUT Sp. z o.o.  oraz sprzedawców za niewykonanie bądź niewłaściwe 
wykonanie obowiązków wynikających z IRiESD jest określona w umowach, o których mowa 
w pkt A.4.3.6. oraz A.4.3.7. IRiESD-Bilansowanie. 

 
2. W punkcie I.4.. dodano na końcu (za ppkt. i) zdanie o następującym brzmieniu: 

I.4.4. ZUT Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie świadczonych 
usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej zawartej przez odbiorcę ze sprzedawcą na 
zasadach i w terminach określonych w rozdziale H. 
 

 
3. Dodano nowy punkt A.1.5. i nadano mu następujące brzmienie: 
A.1.5. Tryb i zasady powiadamiania OSD o zawartych umowach kompleksowych określone w IRiESD-

Bilansowanie, nie dotyczą umów kompleksowych zawieranych przez sprzedawcę z urzędu z 
URD w gospodarstwie domowym, który nie skorzystał z prawa wyboru sprzedawcy. Zwolnienie 
z powiadomienia OSD o zawartej umowie kompleksowej nie dotyczy URD w gospodarstwie 
domowym, który dokonuje zmiany sprzedawcy i zawiera umowę kompleksową ze sprzedawcą 
z urzędu lub zastępuje umowę sprzedaży i umowę dystrybucji umową kompleksową. 

 
4. Dodano nowy punkt A8  i nadano mu następujące brzmienie: 
 
A.8. ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD KTÓRZY MAJĄ ZAWARTE 

UMOWY DYSTRYBUCJI 
A.8.1. Działając na podstawie upoważnienia zawartego w umowie dystrybucyjnej ZUT Sp. z o.o. 

zawrze w imieniu i na rzecz URD, rezerwową umowę sprzedaży ze wskazanym przez URD w 
umowie dystrybucyjnej sprzedawcą rezerwowym, w następujących przypadkach: 
1) trwałej lub przemijającej utraty przez sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe wskazany przez sprzedawcę możliwości działania na rynku 
bilansującym, 

2) utraty przez sprzedawcę możliwości sprzedaży energii elektrycznej, 
3) utraty przez sprzedawcę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, 
4) zakończenia umowy sprzedaży zgodnie z IRiESD-Bilansowanie przez dotychczasowego 

sprzedawcę i niedokonania lub nieskutecznego dokonania przez nowego sprzedawcę 
powiadomienia ZUT Sp. z o.o o zawarciu z URD umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży 
- określonego w pkt. D.2.1., z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt. A.8.2. Zawarcie 
rezerwowej umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez ZUT Sp. z o.o. sprzedawcy 
rezerwowemu oświadczenia, o którym mowa w pkt. A.8.5. 



A.8.2. ZUT Sp z o.o.  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 (w tym także 
wówczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do zakończenia umowy sprzedaży), albo 
rozwiązania sporu przez Koordynatora dotyczącego wstrzymania dostarczania na niekorzyść 
odbiorcy w gospodarstwie domowym lub wydania niekorzystnej dla tego odbiorcy decyzji 
przez Prezesa URE, 

2) wyprowadzenia URD z PPE, 
3) gdy okoliczności, o których mowa w pkt. A.8.1. wystąpią w odniesieniu do rezerwowej 

umowy sprzedaży realizowanej ze wskazanym przez URD sprzedawcą rezerwowym, 
4) gdy okoliczności, o których mowa w pkt. A.8.5 dotyczą URD innego niż URD w gospodarstwie 

domowym. 
Dla przypadków określonych powyżej w ppkt. 1), 3) i 4) ZUT Sp. z o.o. zaprzestaje dostarczania 

energii elektrycznej dla tego URD. 
A8.3. Sprzedawca, który zawarł z ZUT Sp z o.o.  GUD, która umożliwia -zawieranie rezerwowych 

umów sprzedaży na obszarze ZUT Sp. z o.o. , składa ZUT Sp z o.o.  ofertę zawarcia rezerwowych 
umów sprzedaży obejmującą w szczególności: 
a) cennik sprzedaży rezerwowej, 
b) wzór rezerwowej umowy sprzedaży. 
Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania ZUT Sp z o.o. dokumentów, o których mowa 
powyżej, w chwili zawarcia GUD - umożliwiającej zawieranie rezerwowych umów sprzedaży 
oraz dodatkowo publikuje te dokumenty na swojej stronie internetowej. Sprzedawca może 
zmieniać powyższą ofertę i w takim przypadku zobowiązany jest do przekazywania ZUT Sp. z 
o.o.  aktualizacji powyższych dokumentów wraz z odnośnikiem do miejsca ich opublikowania 
na stronie internetowej sprzedawcy - z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem przed 
datą początku ich obowiązywania. Zaprzestanie pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego 
wymaga zmiany GUD. Sprzedawca wykonujący na obszarze ZUT Sp. z o.o.  zadania sprzedawcy 
z urzędu - jest zobowiązany do złożenia oferty zawierania rezerwowych umów sprzedaży w 
sposób określony powyżej - dla URD w gospodarstwach domowych i w okresie, w którym pełni 
zadania sprzedawcy z urzędu - nie może tej oferty wycofać. 

A.8.4. Warunkiem zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży przez ZUT Sp z o.o.., jest wskazanie przez 
URD sprzedawcy rezerwowego wybranego z wykazu, o którym mowa w pkt. A.3.8., innego niż 
sprzedawca będący stroną umowy sprzedaży. Wymóg by sprzedawcą rezerwowym mógł być 
tylko inny sprzedawca niż sprzedawca będący stroną zawartej umowy sprzedaży - nie dotyczy 
przypadku, gdy ofertę, o której mowa w pkt. A.8.3 złożył tylko jeden sprzedawca.  Dokonując 
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt. D.2.1. - sprzedawca wskazuje 
sprzedawcę rezerwowego, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w przedmiocie 
dokonania przez URD wyboru sprzedawcy rezerwowego. 

A.8.5. W razie zaistnienia podstaw do rozpoczęcia przez sprzedawcę sprzedaży rezerwowej na rzecz 
URD – ZUT Sp z o.o.  złoży sprzedawcy w imieniu i na rzecz tego URD oświadczenie o przyjęciu 
oferty zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży określonej w pkt. A.8.3. (aktualnej na datę 
złożenia przez ZUT Sp z o.o.  oświadczenia o przyjęciu oferty): 
1) w przypadku, o którym mowa w pkt. A.8.1. 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.8.1. – nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od stwierdzenia którejkolwiek z przesłanek do zawarcia rezerwowej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej.  

Sposób przekazania oświadczenia o przyjęciu oferty zawarcia rezerwowej umowy sprzedaży 
oraz jego wzór określa GUD. W razie rozbieżności między treścią oferty zawarcia 
rezerwowych umów sprzedaży opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy, a treścią 
dokumentów przekazanych ZUT Sp z o.o. zgodnie z pkt. A.8.3. - rezerwowa umowa sprzedaży 
jest zawarta na warunkach zgodnych z treścią dokumentów przekazanych ZUT Sp z o.o. 



zgodnie z pkt. A.8.3. W przypadku gdy URD jest konsumentem warunkiem rozpoczęcia 
sprzedaży rezerwowej jest zawarcie w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, żądania URD 
rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej przed upływem 14-dniowego okresu 
odstąpienia od umowy.  

A.8.6.Rezerwowa umowa sprzedaży jest realizowana przez ZUT Sp. z o.o. z dniem rozpoczęcia, 
zgodnie z IRiESD, sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym 
przez URD sprzedawcą. 

A.8.7.Sprzedawca zobowiązuje się powiadamiać ZUT Sp. z o.o. o zakończeniu rezerwowej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z pkt. D.2.7. 

A.8.8. ZUT Sp. z o.o. udostępni Sprzedawcy rezerwowemu odczyty wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy sprzedaży energii elektrycznej.  

A.8.9. W przypadku zakończenia obowiązywania rezerwowej umowy sprzedaży i niezgłoszenia lub 
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej, ZUT Sp z o.o.. 
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej. 

 
5. Dodano  treść punktu D.2.6. i nadano mu następujące brzmienie: 
 
D.2.6.Sprzedawca nie później niż na 21 oraz nie wcześniej niż na 90 dni kalendarzowych przed 

zaprzestaniem sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, informuje 
ZUT Sp z.o.o o dacie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży lub rezerwowej umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej lub rezerwowej umowy kompleksowej. 

 
6. Dodano treść  punktu D.2.7. i nadano mu następujące brzmienie: 
 
D.2.7. W przypadku niedotrzymania przez sprzedawcę terminu, o którym mowa w pkt. D.2.5. lub 

D.2.6., ZUT Sp z.o.o będzie realizowała dotychczasową umowę sprzedaży lub rezerwową umowę 
sprzedaży lub umowę kompleksową lub rezerwowa umowę kompleksową do 21 dnia od 
uzyskania tej informacji przez ZUT Sp z.o.o od sprzedawcy, chyba że w terminie wcześniejszym 
zostanie dokonane zgłoszenie nowych warunków umowy zgodnie z pkt. D.2.6. lub 
powiadomienie, o którym mowa w pkt. D.2.1.. 

 
7. Dodano nowe punkty D.2.8.  i nadano im następujące brzmienie: 
 
D.2.8.W przypadku otrzymania przez ZUT Sp z.o.o, dla tego samego PPE, więcej niż jednego 

powiadomienia do realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej od tego samego lub 
różnych sprzedawców na ten sam termin rozpoczęcia sprzedaży lub świadczenia usługi 
kompleksowej, ZUT Sp z.o.o przyjmie do realizacji umowę sprzedaży lub umowę kompleksową 
którą otrzymał jako pierwszą, z zachowaniem terminów o których mowa w punkcie D.2.1. i 
D.2.3..D.2.10.Sprzedawca który dokonał powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1., może w 
terminie do pięciu dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, złożyć w imieniu swoim i URD 
oświadczenie o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych 
przez niego w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. Dokonanie przez sprzedawcę 
powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1., jest równoznaczne z dysponowaniem przez niego 
pełnomocnictwem do złożenia oświadczenia o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu 
wszystkich oświadczeń złożonych przez niego w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. W 
takim przypadku ZUT Sp z.o.o nie przyjmuje do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej 
lub umowy kompleksowej objętej tym powiadomieniem. Złożenie oświadczenia o anulowaniu 
tego powiadomienia po wskazanym terminie będzie nieskuteczne wobec ZUT Sp z.o.o. 
Sprzedawca, informuje URD – w imieniu którego złożył oświadczenie o anulowaniu tego 
powiadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych przez niego w imieniu URD w 



ramach procesu zmiany sprzedawcy - o anulowaniu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 
D.2.1. 

 
8. Zmieniono treść punktu E.7. i nadano mu następujące brzmienie: 
 
E.7. Jeżeli sprzedaży energii URDo, w przypadku o którym mowa w pkt. E.6., nie przejmie sprzedawca 

rezerwowy lub URDo utraci sprzedawcę rezerwowego albo sprzedawca rezerwowy utraci 
wskazanego przez siebie POB jako odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, wówczas URDo 
traci sprzedawcę rezerwowego. 

 

 


