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UMOWA kompleksowa  

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

 nr ZE/___/____/SEE/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) (dalej Umowa) 

 

zawarta w dniu ___________ między  

 

ARCELORMITTAL POLAND Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, al. J. Piłsudskiego 92,           

41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000115891, NIP: 634-24-63-083, BDO: 000012617, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 

2 659 478 030,00 zł, adres e-mail: ………………………………. zwaną dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, 

reprezentowaną przez: 

 

1. ................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................ 

 

 

a  

 

………………………. zamieszkałą/ym w ………………………., legitymującą/ym się dowodem osobistym seria  

 i nr ………………………., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………………………., pod adresem 

………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, posiadająca numer PESEL …………………………., NIP ……………, REGON 

…………………….., BDO: …………………………., adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………, adres e-mail: ………………………………., 

zwaną dalej Odbiorcą reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………………. 

 

 

2. ……………………………………………………………. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz Odbiorcy usługi 

kompleksowej obejmującej zarówno sprzedaż energii elektrycznej jak i dystrybucję tej energii przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne do Odbiorcy, oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne posiada, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, koncesje na 

dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/91A/4336/W/OKA/2003/RK z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm. 

oraz obrót energią elektryczną nr OEE/92A/4336/W/OKA/2003/RK z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm. 

Ponadto decyzją z dnia 2 lipca 2013 r. nr DRE-4711-107(27)/2010/2013/k336/ŁG Przedsiębiorstwo 

energetyczne zostało wyznaczone operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej OSD) 

na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2025 r.  

3. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że jako OSD jest płatnikiem opłaty OZE w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, płatnikiem opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu 
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ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz 

płatnikiem opłaty mocowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.  

4. Wykonywanie Umowy odbywać się będzie zgodnie z jej treścią, z właściwymi przepisami prawa a w 

szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi 

nowelizacjami (dalej: „Ustawa”), wraz z aktami wykonawczymi, a ponadto zgodnie z: 

a. obowiązującą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) Taryfą 

dla energii elektrycznej w zakresie usług dystrybucji, zwaną dalej „Taryfą”. Aktualna na dzień wejścia 

w życie niniejszej umowy Taryfa została opublikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, a 

także jest dostępna na stronach internetowych http://www.ure.gov.pl/ oraz 

http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - skąd może być przez Odbiorcę 

pobrana, przechowywany i odtwarzany w zwykłym toku czynności.. Zmiana Taryfy następuje w trybie 

określonym w ustawie Prawo energetyczne, 

b. aktualnym cennikiem energii elektrycznej, zwanym dalej „Cennikiem” – w zakresie sprzedaży energii 

elektrycznej. Aktualny na dzień wejścia w życie niniejszej umowy cennik – stanowi dokument o nazwie 

„TARYFA-CENNIK ARCELORMITTAL POLAND S.A. dla energii elektrycznej Grupy taryfowej 

B,C,R.”, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dla-

odbiorcow-energii.html - skąd może być przez Odbiorcę pobrany, przechowywany i odtwarzany w 

zwykłym toku czynności. Aktualny na dzień wejścia w życie niniejszej umowy Cennik został wysłany 

na adres e-mail Odbiorcy, 

c. aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego (dalej 

„IRiESD”), która z mocy art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  prawo energetyczne stanowi 

część Umowy. IRiESD jest dostępna w siedzibie i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa 

energetycznego (http://poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-energii.html) - skąd może być przez 

Odbiorcę pobrana, przechowywany i odtwarzany w zwykłym toku czynności.. Zmiana IRiESD 

następuje w trybie określonym w Ustawie, 

d. aktualną Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

(„IRiESP”), dostępną w siedzibie oraz na stronie internetowej tego podmiotu (http://www.pse.pl ) - skąd 

może być przez Odbiorcę pobrana, przechowywany i odtwarzany w zwykłym toku czynności. Zmiana 

IRiESP następuje w trybie określonym w Ustawie. 

5. Odbiorca zobowiązany jest do stosowania w pełnym zakresie aktualnej IRiESD. Przedsiębiorstwo 

energetyczne jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o którym mowa w którym 

mowa w art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  prawo energetyczne jest zobowiązane do 

opracowania  IRIESD, przy czym IRiESD Przedsiębiorstwa energetycznego nie podlega obowiązkowi 

zatwierdzenia jej przez Prezesa URE przed wprowadzeniem jej w życie, tylko zgodność IRiESD z 

przepisami prawa jest kontrolowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki następczo, tj. po jej 

wprowadzeniu. IRiESD zamieszczona jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa energetycznego oraz 

udostępnienia w siedzibie Przedsiębiorstwa energetycznego do publicznego wglądu. Na podstawie art. 9g 

ust. 12 ustawy Prawo energetyczne - IRIESD Przedsiębiorstwa energetycznego jest częścią Umowy. 

Aktualna IRiESD dostępna jest na stronie internetowej http://poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-

energii.html - skąd może być przez Odbiorcę pobrana i przechowywana w zwykłym toku czynności. 

6. Określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w załącznikach do Umowy, o ile nie zostały odrębnie 

zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach powołanych w ust. 4. 

7.  Dokonane po wejściu w życie Umowy – wejście w życie lub zmiana IRiESD Przedsiębiorstwa 

energetycznego lub IRiESP, obowiązują Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

Jednocześnie Strony przyjmują, że Przedsiębiorstwo energetyczne będzie informowało o wejściu w życie i o 

zmianach IRiESD Przedsiębiorstwa energetycznego poprzez jej opublikowanie, na swojej stronie 

internetowej: http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html, skąd będzie ona mogła być 

przez Odbiorcę pobrana, przechowywana i odtwarzana w zwykłym toku czynności 
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§2 

Miejsce dostarczania energii 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczać będzie energię elektryczną w celu zasilania następujących 

obiektów Odbiorcy: ____________________________, dla celów _____________________. 

2. Energia elektryczna dostarczana będzie do następujących miejsc dostarczania, stanowiących równocześnie 

granicę eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym a Odbiorcą: 

a. ____________________ 

b. ___________ 

3. Miejsce dostarczania jest granicą obowiązków Przedsiębiorstwa energetycznego i Odbiorcy w zakresie 

eksploatacji, konserwacji i remontów. 

4. Odbiorca oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do korzystania z obiektów określonych w ust. 1 

_____________________ 

5. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 1 – Odbiorca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o tym fakcie.  

6. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych do któregokolwiek z obiektów określonych 

w ust. 1 innym tytułem prawnym Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Przedsiębiorstwa energetycznego. 

 

§3 

Sprzedawca rezerwowy 

1. Zgodnie z przepisami Ustawy Odbiorca wskazuje sprzedawcę rezerwowego dokonując jego wyboru 

spośród sprzedawców rezerwowych ujętych na liście publikowanej przez operatora systemu 

dystrybucyjnego. Konsekwencją dokonania takiego wyboru jest obowiązek zawarcia przez operatora 

systemu dystrybucyjnego w imieniu Odbiorcy umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą 

rezerwowym w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach Ustawy a w szczególności w art. 

5aa Ustawy – na wypadek konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne lub w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek, zawarcia 

w/w umowy kompleksowej rezerwowej nie dotyczy Odbiorcy w okresie wstrzymania dostarczania 

energii elektrycznej, o którym mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b Ustawy. Brak dokonania wyboru innego 

sprzedawcy rezerwowego niż Przedsiębiorstwo energetyczne – oznacza, że sprzedawcą rezerwowym 

dla Odbiorcy jest Przedsiębiorstwo energetyczne. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę oraz sprzedawcę rezerwowego (o ile będzie nim 

inny podmiot niż Przedsiębiorstwo energetyczne), o konieczności zaprzestania sprzedaży energii 

elektrycznej do Odbiorcy oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub 

możliwa do ustalenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 

dni od dnia powzięcia przez Przedsiębiorstwo energetyczne informacji o braku możliwości dalszego 

wywiązywania się z Umowy.  

3. Przedsiębiorstwo energetyczne publikuje na swojej stronie internetowej 

http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html oraz udostępnia w swojej siedzibie 

aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym 

do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na 

których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. 

4. Odbiorca może wskazać, jako sprzedawcę rezerwowego tylko sprzedawcę wymienionego na liście 

sprzedawców rezerwowych, o której mowa w ust. 3.  

5. Wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym nie może być Przedsiębiorstwo energetyczne. 

Wymóg, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy przypadku gdyby na obszarze, na którym 
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Przedsiębiorstwo energetyczne pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego jest tylko jeden 

podmiot pełniący funkcję sprzedawcy rezerwowego, którym jest Przedsiębiorstwo energetyczne. 

6. Z uwzględnieniem postanowień powyżej - Odbiorca wskazuje, że wybranym przez niego sprzedawcą 

rezerwowym jest: ………………………………….  

7. Odbiorca wyraża zgodę i upoważnia Przedsiębiorstwo energetyczne do zawarcia na jego rzecz i w jego 

imieniu umowy kompleksowej energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym (dalej: umowa 

kompleksowa rezerwowa) wskazanym przez Odbiorcę, na warunkach określonych przez sprzedawcę 

rezerwowego. Przedsiębiorstwo energetyczne jest uprawnione do udzielenia w tym zakresie dalszego 

umocowania swoim pracownikom. 

8. Jeżeli wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym jest Przedsiębiorstwo energetyczne – to 

Odbiorca upoważnia Przedsiębiorstwo energetyczne do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy 

umowy kompleksowej rezerwowej z tym samym Przedsiębiorstwem energetycznym jako sprzedawcą 

rezerwowym. 

9. Przedsiębiorstwo energetyczne będzie upoważnione do zawarcia umowy kompleksowej rezerwowej ze 

sprzedawcą rezerwowym - w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie oraz IRiESD. 

10. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta ze sprzedawcą rezerwowym obowiązuje od dnia 

zaprzestania wykonywania niniejszej umowy i zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku 

wskazania przez Odbiorcę jako sprzedawcy rezerwowego Przedsiębiorstwa energetycznego umowa 

kompleksowa rezerwowa opierać się będzie na następujących zasadach. Sprzedaż energii następować 

będzie z zastosowaniem ceny energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej -  ustalanej jako cena 

wynikająca z aktualnego cennika Przedsiębiorstwa energetycznego, Aktualny na dzień wejścia w życie 

niniejszej Umowy cennik – stanowi dokument o nazwie „TARYFA-CENNIK ARCELORMITTAL 

POLAND S.A. dla energii elektrycznej Grupy taryfowej B,C,R.”, który dostępny jest na stronie 

internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - skąd może być przez 

Odbiorcę pobrany, przechowywany i odtwarzany w zwykłym toku czynności. Zmiana Cennika 

Przedsiębiorstwa energetycznego wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu 

niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o 

wypowiedzeniu niniejszej umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o 

wprowadzeniu do stosowania nowego lub zmienionego Cennika z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca Nowy Cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca od 

dnia jego opublikowania na stronie internetowej chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o 

wypowiedzeniu niniejszej umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania niniejszej 

umowy – obowiązuje Cennik dotychczasowy. 

11. Umowa kompleksowa rezerwowa pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym i Odbiorcą może ulec 

rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia Stron lub w drodze wypowiedzenia przez 

Odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy 

czym Odbiorca może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania. Odbiorca nie może zostać obciążony 

przez Przedsiębiorstwem energetycznym kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 

12. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym i Odbiorcą 

także traci moc z chwilą rozpoczęcia realizacji obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do 

Przedsiębiorstwa energetycznego umowy sprzedaży z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą 

umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę. 

13. Przedsiębiorstwo energetyczne informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy 

kompleksowej rezerwowej, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych teleadresowych 

sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków 

umowy kompleksowej rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 
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14. Przedsiębiorstwo energetyczne przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy rezerwowemu dane 

dotyczące ilości zużytych przez Odbiorcę energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 

sprzedaży rezerwowej na podstawie umowy kompleksowej rezerwowej Odbiorcy, w celu umożliwienia 

dokonania rozliczeń z Odbiorcą.  

15. W przypadku gdyby umowa kompleksowa rezerwowa przestanie obowiązywać lub ulegnie 

rozwiązaniu, a Odbiorca nie będzie posiadał obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do 

Przedsiębiorstwa energetycznego umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej z wybranym 

sprzedawcą umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę, to z chwilą utraty 

mocy przez umowę kompleksową rezerwową Przedsiębiorstwo energetyczne fizycznie zaprzestanie 

dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy. Jeżeli fizyczne zaprzestanie dostarczania energii 

elektrycznej nastąpi z opóźnieniem w stosunku do daty utraty mocy umowy kompleksowej rezerwowej, 

to rozliczenie z tytułu energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę w tym okresie nastąpi na zasadach 

wynikających z umowy kompleksowej rezerwowej. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdyby Odbiorca 

swoim działaniem lub zaniechaniem uniemożliwił Przedsiębiorstwu energetycznemu fizyczne 

wyłączenie Odbiorcy. W tym ostatnim przypadku rozliczenie zostanie dokonane według zasad 

określonych w Taryfie dla nielegalnego pobierania energii elektrycznej. 

16. W przypadku gdy Przedsiębiorstwo energetyczne zaprzestało sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy 

a sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał 

sprzedaży rezerwowej to Przedsiębiorstwo energetyczne, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy, 

zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową. Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo 

energetyczne na obszarze na którym pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego – pełni także 

funkcję sprzedawcy z urzędu – to w takim przypadku Odbiorca upoważnia Przedsiębiorstwo 

energetyczne do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy kompleksowej z tym samym 

Przedsiębiorstwem energetycznym jako sprzedawcą z urzędu. 

17. Umowa kompleksowa, o której mowa w ust. 17 jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od 

dnia zaprzestania wykonywania niniejszej umowy albo zaprzestania wykonywania umowy 

kompleksowej rezerwowej lub niepodjęcia sprzedaży przez sprzedawcę rezerwowego. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy, 

o której mowa w ust. 17, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych teleadresowych sprzedawcy 

rezerwowego, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

 

§4  

Moc 

1. Moc przyłączeniowa w poszczególnych miejscach dostarczania wynosi: 

a. ____________ kW. 

b. ____________ kW. 

2. Zmiana mocy przyłączeniowej wymaga wydania przez Przedsiębiorstwo energetyczne nowych 

warunków przyłączenia oraz zawarcia i realizacji przez Strony odrębnej umowy o przyłączenie. 

3. Moc minimum technicznego przy dwudziestym stopniu zasilania (moc bezpieczna), tj. minimalna moc 

czynna określona jako średnia wartość tej mocy w poszczególnych okresach 15-minutowych, której 

niezapewnienie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia 

obiektów technologicznych – wynosi: __________kW. 

4. Moc umowna jest określana odrębnie dla poszczególnych miejsc dostarczania i wynosi: 

a. _________________kW. 

b. _________________kW. 

5. Moc umowna określona w ust. 4 może ulec zmianie wskutek zamówienia przez Odbiorcę innej mocy, z 

tym, że: 

a. maksymalna moc umowna jest równa mocy przyłączeniowej.  
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b. minimalna moc umowna jest określona przez własności metrologiczne zainstalowanych 

przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej. 

6. Zamówienie mocy o parametrach nie spełniających warunków określonych  w ust. 5 jest traktowane 

jako niedokonane, o czym Przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie zawiadomi Odbiorcę. 

7. Zamówienie przez Odbiorcę mocy umownej obejmuje okres roku kalendarzowego.  

8. Zamówienie mocy umownej jest dokonywane pisemnie (pod rygorem nieważności) w taki sposób by 

zamówienie zostało doręczone Przedsiębiorstwu energetycznemu najpóźniej w terminie do dwóch 

miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego dystrybucji energii elektrycznej.  

9. Nie złożenie przez Odbiorcę zamówienia mocy umownej w terminie określonym powyżej (w tym 

również złożenie zamówienia mocy o parametrach niespełniających warunków określonych  w ust. 5) 

jest równoznaczne z zamówieniem mocy umownej na okres kolejnego roku kalendarzowego 

dystrybucji energii elektrycznej w wielkości takiej samej jak w okresie poprzedniego roku 

kalendarzowego dystrybucji energii elektrycznej.  

10. Odbiorca może dokonać zmiany zamówionej mocy umownej w inny sposób niż poprzez złożenie 

zamówienia z zachowaniem terminu określonego w ust. 8 - wyłącznie za zgodą Przedsiębiorstwa 

energetycznego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli Odbiorca za zgodą 

Przedsiębiorstwa energetycznego, dokona zmniejszenia mocy umownej to skutkować to  będzie 

zwiększeniem o 10% składnika stałego stawki sieciowej wynikającego z nowej wielkości mocy umownej 

dla całego okresu objętego korektą. 

11. Niedopuszczalne jest złożenie zamówienia lub wniosku o zmianę mocy umownej obejmującego okres 

przypadający przed datą złożenia zamówienia lub wniosku. 

12. Zmiana mocy umownej – wymaga aneksu do Umowy. 

 

§5 

Ilość  i przeznaczenie energii elektrycznej 

1. Planowana przez Odbiorcę średnia miesięczna ilość energii elektrycznej dostarczanej przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania Umowy wynosi: ____________kWh. 

2. Ilość energii elektrycznej, która będzie podstawą rozliczeń ustalana będzie na podstawie wskazań 

układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku awarii układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub 

w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego – na zasadach określonych w § 6.  

3. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Przedsiębiorstwo 

energetyczne. 

4. Odbiorca oświadcza, że energię nabywaną na podstawie Umowy kupuje na własny użytek, tj. nie jest 

ona przeznaczona do odsprzedaży ani nie będzie używana na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej. 

5. Odbiorca oświadcza że: 

a. nie posiada koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej, a w razie jej 

uzyskania zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

b. nie prowadzi działalności obejmującej wytwarzanie lub obrót energią elektryczną w zakresie 

niewymagającym koncesji, a w razie rozpoczęcia takiej działalności zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania o tym Przedsiębiorstwa energetycznego. 

6. W przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie określonym w ust. 5 – Strony dostosują 

postanowienia Umowy do zmienionego stanu faktycznego i prawnego. W szczególności w takim 

wypadku zmianie może ulec cena energii elektrycznej z uwagi na przepisy dotyczące przedstawienia 

do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających 

z przepisów prawa oraz z uwagi na przepisy o podatku akcyzowym. 
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§6 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

1. Pomiar pobieranej energii elektrycznej odbywa się po stronie napięcia: _________V. 

2. Miejscami zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych są: miejsca określone w Załączniku nr 

1 do umowy. 

3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe składają się z elementów określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością _______________________i ich właściciel odpowiada za 

ich utrzymywanie, a w szczególności za ich konserwacje, legalizację oraz niezwłoczną naprawę lub 

wymianę w przypadku niesprawności, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

5. Jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe znajdują się na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu 

Odbiorcy, to Odbiorca zobowiązany jest do ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych przed 

ingerencją osób nieupoważnionych do tego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Koszty związane z 

naprawą urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego lub ich ponowną zabudową, spowodowane 

ingerencją takich osób ponosi Odbiorca, chyba że ingerencja ta nastąpiła z przyczyn za które Odbiorca 

odpowiedzialności nie ponosi, tj. pomimo dołożenia należytej staranności przez Odbiorcę w zakresie 

ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych.   

6. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa energetycznego o 

zauważonych wadach lub usterkach w układach pomiarowo-rozliczeniowych i o innych 

okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń. 

7. Podjęcie prac wymagających zdjęcia plomb przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym wymaga 

obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa energetycznego, chyba że Przedsiębiorstwo energetyczne 

wyrazi zgodę na piśmie dla innych warunków prowadzenia prac. 

8. W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzony zostanie protokół w którym 

ujęte będą numery i stany wskazań wymienionego i nowego licznika. Protokół zostanie przesłany 

Odbiorcy. Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego podstawą do rozliczeń z tytułu pobranej mocy i energii elektrycznej są wskazania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego skorygowane o stwierdzoną wielkość błędów odczytu lub 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach określonych w Taryfie oraz w aktualnym 

rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji Taryf oraz rozliczeń w 

obrocie energią elektryczną.  

 

§7 

Grupa przyłączeniowa i grupa taryfowa 

1. Odbiorcę zalicza się do grupy przyłączeniowej ______ 

2. Odbiorcę zalicza się do grupy taryfowej _________. Odbiorca w trakcie obowiązywania umowy będzie 

kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana 

grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy, co nie 

wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu dostosowującego treść Umowy do zmienionej grupy 

taryfowej. 

3. Jeżeli ze względu na przyjęty w Taryfie podział odbiorców na grupy taryfowe Odbiorca może być dla 

danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, to 

Odbiorca ma prawo wyboru jednej z tych grup i  może wystąpić do Przedsiębiorstwa energetycznego 

o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat - w 

okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy. 
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§8 

Sposób prowadzenia rozliczeń 

1. Obciążenie Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną obejmuje zapłatę ceny energii elektrycznej 

oraz zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucji tej energii. 

2. Rozliczeniu podlega także energia bierna: 

1) indukcyjna, określona jako ponadoptymalny pobór ponad ilość odpowiadającą wartości 

optymalnego współczynnika tgϕ0 =0,40,   

2) pojemnościowa, określona jako ilość kVArh wprowadzonych do sieci Przedsiębiorstwa 

energetycznego.  

3. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej - będą się 

odbywać wg stawek opłat zgodnie z aktualną Taryfą. 

4. Rozliczenia między Stronami z tytułu ceny energii elektrycznej - będą się odbywać wg cen i stawek 

opłat zgodnie z aktualnym Cennikiem.  

5. Ceny i opłaty określone zgodnie z Taryfą i Cennikiem zostaną powiększone o wysokość podatku od 

towarów i usług (VAT) ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Ceny energii elektrycznej określone w Cenniku – będące postawą ustalenia należności Odbiorcy - 

zawierają koszty wykonywania obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub 

uiszczania opłaty zastępczej odnośnie energii ze źródeł odnawialnych, pozyskania i przedstawienia do 

umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych 

wynikających z obowiązujących przepisów , a także inne koszty określone w Cenniku oraz  stawkę 

podatku akcyzowego. 

7. W przypadku wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa, których wynikiem będzie w 

szczególności wprowadzenie określonych zasad kształtowania cen lub zmiany w zakresie podatku 

akcyzowego, obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, świadectw efektywności energetycznej 

lub  wykonywania innego podobnego obowiązku przez przedsiębiorstwa energetyczne, cena określona 

w ust. 6 Umowy ulegnie zmianie, w takim zakresie, w jakim zmiany przepisów prawa będą miały 

wpływ na poziom tej ceny. Zmieniona cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmienionych 

przepisów prawa bez konieczności sporządzania przez Strony odrębnego aneksu do Umowy. 

Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę o wejściu w życie zmienionych cen, w ten 

sposób, że do faktury za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym obowiązywać będą zmienione ceny, 

Przedsiębiorstwo energetyczne dołączy pismo zawierające informację o wejściu w życie nowych 

przepisów prawnych oraz o zakresie, w jakim wpłynęły na zmianę cen. 

8. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, w oparciu o fakturę VAT, wystawioną na podstawie wyliczonej opłaty za pobraną 

energię elektryczną i świadczoną usługę dystrybucyjną. 

9. Należności za dostarczoną energię elektryczną będą regulowane przelewem bankowym na konto 

Dostawcy wskazane każdorazowo na fakturze  VAT, w terminie określonym w fakturze, który nie 

może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Przedsiębiorstwo 

energetyczne dostarczy Odbiorcy fakturę VAT nie później niż 7 dni przed terminem płatności 

oznaczonym w fakturze VAT. W przypadku, gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie 

zachowany, Przedsiębiorstwo energetyczne na wniosek Odbiorcy odstąpi od naliczenia odsetek za 

opóźnienie, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. W przypadku gdyby Odbiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie określonym w ust. 9 – Odbiorca 

zobowiązany jest następnego dnia roboczego zawiadomić o tym Przedsiębiorstwo energetyczne 

faksem, lub pocztą elektroniczną na nr telefonu lub adres e-mail wskazany w Umowie, chyba że 

Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę o zmianie tych danych. W przypadku gdy 
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Odbiorca nie otrzymał  faktury VAT w terminie określonym w ust. 10  - z przyczyn zależnych od 

Odbiorcy, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca - to sytuacja ta nie może być podstawą do 

żądania przez Odbiorcę zmiany terminu płatności ani podstawą wniosku o odstąpienie od naliczania 

odsetek. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Przedsiębiorstwo energetyczne ma 

prawo obciążyć Odbiorcę odsetkami za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących 

przepisów z zastrzeżeniem ust. 9.. 

12. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Przedsiębiorstwa 

energetycznego. 

13. W przypadku zmiany stawek opłat w aktualnie obowiązującej Taryfie lub wprowadzenia nowej Taryfy 

w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej dostarczonej Odbiorcy w okresie od 

dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia życie taryfy, może być wyliczona w 

oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o ile 

Odbiorca nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany taryfy. W takim przypadku opłata wynikająca ze 

składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana jest w 

wysokości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata 

wynikająca ze składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, opłata OZE, opłata mocowa 

oraz opłata kogeneracyjna, na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby 

dni przed i po zmianie stawek. 

14. W przypadku zmiany cen energii elektrycznej w obowiązującym Cenniku w czasie trwania okresu 

rozliczeniowego cena energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym jest ustalana na podstawie 

rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie cen w oparciu o 

średniodobowe zużycie energii elektrycznej Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca 

nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany Cennika. 

15. Rozliczenia pomiędzy Przedsiębiorstwem energetycznym a Odbiorcą są dokonywane przy określeniu 

poboru energii elektrycznej z dokładnością do 1 kWh lub 1 kVArh, a mocy z dokładnością do 1 kW. 

16. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości energii 

elektrycznej zużytej faktycznie przez Odbiorcę, Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty 

faktury. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur są zasady korekty błędów w pomiarze lub 

odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, określone w aktualnym rozporządzeniu w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. 

17. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną podlega ona zaliczeniu na poczet 

płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 

 

§9 

Parametry techniczne energii elektrycznej 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do świadczenia usług dystrybucji i sprzedaży energii 

elektrycznej do miejsc dostarczania określonych w §2 o napięciu znamionowym: ________i pozostałych 

parametrach technicznych zgodnych z treścią właściwych przepisów prawa.  

2. Na dzień zwarcia niniejszej umowy parametry techniczne określa rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego z późn. zm., zwane dalej „Rozporządzeniem systemowym”. 

3. Ustala się następujące parametry jakościowe energii elektrycznej - w przypadku sieci funkcjonującej 

bez zakłóceń: 

1) wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale: 

a) 50 Hz ±1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia, 

b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia; 
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2) w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia 

zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego; 

3) przez 95% czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światła Pu 

spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1; 

4) w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10- minutowych średnich wartości skutecznych: 

a) składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego powinno mieścić się w 

przedziale od 0% do 2% wartości składowej kolejności zgodnej, 

b) dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom 

określonym w poniższej tabeli: 

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste 

niebędące krotnością 

3 
będące krotnością 3 

Rząd 

harmonicznej 

(h) 

Wartość względna 

napięcia w 

procentach 

składowej 

podstawowej (uh) 

Rząd 

harmonicznej 

(h) 

Wartość 

względna 

napięcia w 

procentach 

składowej 

podstawowej 

Rząd 

harmonicznej 

(h) 

Wartość 

względna 

napięcia w 

procentach 

składowej 

podstawowej (uh) 

5 6% 3 5% 2 2% 

7 5% 9 1,5% 4 1% 

11 3.5% 15 0.5% >4 0.5% 

13 3% >21 0,5%   

17 2%     

19 1,5%     

23 1,5%     

25 1,5%     

 

5) współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego THD uwzględniający 

wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub równy 8 %; 

6) warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w pkt 1-5 jest 

pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tg <p nie 

większym niż 0,4. 

 

 

§10 

Standardy jakościowe dostarczanej energii elektrycznej i warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości 

dostarczania energii  

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do zachowania parametrów jakościowych 

dostarczanej energii elektrycznej określonych w Umowie w IRiESD i w Rozporządzeniu systemowym.  

2. Warunkiem dotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne parametrów jakościowych dostarczanej 

energii elektrycznej jest dotrzymanie przez Odbiorcę: 

 - współczynnika tg ϕ (stanowiącego iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach 

czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej i energii czynnej pobranej 

całodobowo lub w strefach czasowych) nieprzekraczającego 0,4. 

 - mocy pobranej - nieprzekraczającej mocy umownej. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zapewnienia niezawodności i ciągłości 

dostarczania energii elektrycznej z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia dopuszczalnych prawem 
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przerw planowanych i nieplanowanych w dostarczaniu tej energii. Wystąpienie dopuszczalnych 

prawem przerw nie stanowi nienależytego wykonywania Umowy.  

4. Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej  oraz przerw w 

ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich – nie 

może przekroczyć czasu określonego w Rozporządzeniu systemowym. 

5. Zasady obliczania czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określa Rozporządzenie 

systemowe. 

 

§11 

Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorcy: 

1) przyjmuje od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii 

elektrycznej z sieci. Reklamacje te można składać: telefonicznie przez całą dobę pod numerem 

telefonu: ____________, lub pisemnie na adres: ______________; 

2) bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 

3) udziela Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

4) powiadamia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: ogłoszeń prasowych, internetowych, 

komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie, 

5) informuje Odbiorcę na piśmie z co najmniej: 

a) tygodniowym wyprzedzeniem o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce 

zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z 

siecią, 

b) rocznym wyprzedzeniem - o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do 

zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, 

zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci, 

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania, 

przez Odbiorcę prac w obszarze oddziaływania tej sieci; 

7) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfie i Cenniku; 

8) rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, z wyłączeniem spraw 

określonych w pkt 9, które są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli 

i pomiarów. Reklamacje te można składać telefonicznie w godzinach: _______ na podany numer 

telefonu: _________, lub pisemnie na adres ___________.; 

9) na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia 

dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez 

wykonanie odpowiednich pomiarów mających na celu sprawdzenie dotrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa 

energetycznego. W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami - koszty 

sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca na zasadach określonych w Taryfie; 

10) rozpatruje reklamacje dotyczące kwestii związanych ze wstrzymaniem dostarczania energii 

elektrycznej dokonanym z inicjatywy Przedsiębiorstwa energetycznego w terminie 14 dni od jej 

otrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne; 

11) rozpatruje reklamację w innym zakresie niż określonym w pkt. 8 i 10 w terminie 30 dni od daty jej 

otrzymania; 
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12) na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udziela bonifikaty w 

wysokości określonej w Taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej - 

w przypadkach, w których przepisy prawa przewidują złożenie takiego wniosku. 

2. Odpowiedź na reklamacje nastąpi w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzania prawidłowości działania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym w drodze badania laboratoryjnego. Sprawdzenie lub 

badanie przeprowadza się w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku. W przypadku stwierdzenia, że układ 

pomiarowo-rozliczeniowy działa prawidłowo, lub jego nieprawidłowe działanie jest wynikiem 

nielegalnego pobierania energii elektrycznej, koszty demontażu, montażu oraz sprawdzenia i badania 

ponosi Odbiorca, w wysokości określonej w Taryfie. 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek Odbiorcy, kierowany do Przedsiębiorstwa energetycznego 

w terminie 30 dni od daty otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 3 

umożliwia odpłatne przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu 

pomiarowo- rozliczeniowego. Koszty ekspertyzy pokrywa Odbiorca. W przypadku stwierdzenia, że 

układ pomiarowo-rozliczeniowy nie działa prawidłowo, a jego nieprawidłowe działanie nie jest 

wynikiem nielegalnego pobierania energii elektrycznej, poniesione przez Odbiorcę koszty badania i 

dodatkowej ekspertyzy zostaną mu zwrócone przez Przedsiębiorstwo energetyczne. 

5. W przypadku gdy w wyniku uznania reklamacji Odbiorcy zostanie stwierdzona nadpłata - 

Przedsiębiorstwo energetyczne zalicza nadpłatę na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 

rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć znaczenie dla 

prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej eksploatacji, a także do 

przekazywania informacji niezbędnych do kształtowania i kalkulacji taryf oraz w zakresie 

informowania i obsługi odbiorców. Zakres, format, tryb i terminy przekazywania informacji określa 

IRiESD. 

7. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania informacji o zdarzeniach mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 

Stron. 

 

§12 

Bonifikaty 

1. W przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi 

odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej, z przyczyn za które Przedsiębiorstwo 

energetyczne ponosi odpowiedzialność - Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest  do 

udzielenia Odbiorcy na jego pisemny wniosek bonifikat w przypadkach i wysokości zgodnej z treścią 

właściwych przepisów prawa. Przyznanie bonifikaty następuje na wniosek Odbiorcy w przypadkach, 

w których przepisy prawa przewidują złożenie takiego wniosku.  

2. Przypadki w których Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcy 

bonifikat oraz wysokość tych bonifikat określa aktualna Taryfa oraz aktualne rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji Taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną. 

 

§13 

Inne obowiązki Odbiorcy 

1. Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. 

2) Utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z 

wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 
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3) Terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z 

dostarczeniem tej energii. 

4) Utrzymywania użytkowanych obiektów w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących 

urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych, budowy dróg i sadzenia drzew na 

trasach linii kablowych oraz przestrzegania zakazu włączania przez Odbiorcę do należącej do niego 

sieci lub wewnętrznej instalacji - urządzeń prądotwórczych w taki sposób, by wytwarzany przez nie 

prąd elektryczny mógł wpływać do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego. 

5) Powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacjach elektrycznych osobom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

6) Umożliwienia upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego dostępu, wraz z 

niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na 

terenie lub obiekcie Odbiorcy w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii 

w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku gdy ten znajduje się na terenie 

Odbiorcy w celu dokonania odczytu wskazań tego układu, jego kontroli, kontroli dotrzymania 

warunków Umowy oraz prawidłowości rozliczeń, a także w celu kontroli stanu plomb. 

7) Dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, 

podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków 

funkcjonowania sieci, o których został uprzednio powiadomiony w terminie określonym w §11 

Umowy.   

8) Niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o zauważonych wadach lub 

sposobie rozliczeń i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego 

rozliczania za energie elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej 

lub niewłaściwych jej parametrach. 

9) Niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o wszelkich zmianach celu 

wykorzystania energii elektrycznej oraz innych okolicznościach mających wpływ na właściwe 

rozliczenie za energię elektryczną i zapewniane usługi dystrybucji.  

10) Uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących 

własnością Odbiorcy zgodnie z Umową i IRiESD. 

11) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w 

układzie pomiarowo – rozliczeniowym, jeżeli układ pomiarowo-rozliczeniowy, zabezpieczenia 

główne lub inne elementy sieci Przedsiębiorstwa energetycznego znajdują się na terenie lub w 

obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy. 

12) Użytkowanie urządzeń prądotwórczych przyłączonych do sieci lub wewnętrznej instalacji 

Odbiorcy - w taki sposób, by wytwarzany przez nie prąd elektryczny nie mógł wpływać do sieci 

Przedsiębiorstwa energetycznego - chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej między 

stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§14 

Kontrole 

1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa energetycznego mają prawo wykonania kontroli 

legalności pobierania energii elektrycznej, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania 

zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, która to kontrola ma na celu w szczególności: 

1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń 

zużycia energii elektrycznej, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn 

ich powstania, 

2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub 

całkowitym pominięciem układu pomiarowego, 
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3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności sposobu 

wykorzystywania, energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie. 

2. Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po doręczeniu Odbiorcy lub osobie przez niego 

upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przedsiębiorstwo 

energetyczne oraz po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje w szczególności prawo: 

a) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie jest przeprowadzana kontrola 

b) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 

c) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowych, 

d) przeprowadzania, w ramach kontroli, niezbędnych przeglądów urządzeń będących własnością 

Przedsiębiorstwa energetycznego, a także wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub 

naprawą oraz przeprowadzania ich badań i pomiarów; 

e) zbierania i zabezpieczania dowodów dotyczących nielegalnego pobierania energii elektrycznej, 

naruszania przez Odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz 

warunków umowy, w szczególności wykonywania  w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji 

fotograficznej. 

3. W razie nieobecności Odbiorcy albo jego organu uprawnionego do reprezentowania Odbiorcy lub 

osoby przez Odbiorcę upoważnionej przedstawiciele, o których mowa ust. 1 i 2 mogą okazać 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową pracownikowi Odbiorcy, 

znajdującemu się  obiekcie, w którym dokonywana jest kontrola lub przywołanemu świadkowi. W 

takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie Odbiorcy, nie później niż trzeciego dnia od 

wszczęcia kontroli. 

4. W związku z przeprowadzaną kontrolą Odbiorca jest zobowiązany w szczególności do: 

a) umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa energetycznego, wraz 

z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy w celu 

przeprowadzenia kontroli określonej powyżej, 

b) zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wgląd do dokumentów i 

materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 

c) udzielenia kontrolującym niezbędnych wyjaśnień. 

5. Przebieg przeprowadzonej kontroli przedstawiciele określeni w ust. 1 przedstawiają w protokole 

kontroli.  

 

§15 

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej bez 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu u Odbiorcy w następujących 

przypadkach, gdy:  

a) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii 

elektrycznej w rozumieniu Ustawy. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej 

przez Odbiorcę, Przedsiębiorstwo energetyczne może pobierać podwyższone opłaty w wysokości 

określonej w Taryfie. 

b) Odbiorca zwleka z zapłatą za energię elektryczną albo świadczone usługi dystrybucji co najmniej 

30 dni po upływie terminu płatności.  

c) Odbiorca nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo 

rozliczeniowego w przypadkach określonych w ustawie Prawo energetyczne. 

d) Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego, 

wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu 

przeprowadzenia kontroli określonej w § 14 lub w inny sposób uniemożliwia jej skuteczne 

przeprowadzenie. 
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2. Przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, gdy w wyniku 

przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca 

się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.  

3. Przedsiębiorstwo energetyczne wznowi dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie, po ustaniu 

przyczyny wstrzymania jej dostarczania do Odbiorcy. Koszt wstrzymania i wznowienia dostarczania 

energii ponosi Odbiorca. 

4. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza utraty mocy przez Umowę i nie zwalnia 

Odbiorcy z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Taryfy. 

 

§16 

Odpowiedzialność 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana wobec drugiej Strony do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest 

następstwem okoliczności niezależnych od Strony, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. W 

szczególności Przedsiębiorstwo energetyczne nie jest zobowiązane do naprawienia szkody, jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy: 

a) jest następstwem działania siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo energetyczne 

nie ponosi odpowiedzialności, 

b) jest spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Odbiorcę w tym 

zwłaszcza za skutki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami 

Umowy, 

c) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej nie 

przekraczającymi dopuszczalnych przerw planowanych i nieplanowanych określonych w w 

Rozporządzeniu systemowym, 

d) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych 

awarią sieci i urządzeń będących własnością Odbiorcy,  

e) jest spowodowaną przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej związanych z 

wystąpieniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska,  

f) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej powstałych na 

skutek działania automatyki sieciowej, niezbędnych przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci,  

g) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych 

przez Radę Ministrów, przez Operatora Systemu Przesyłowego lub przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego posiadającego bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, do którego sieci jest 

przyłączona sieć Przedsiębiorstwo energetycznego,  

h) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu energii elektrycznej do sieci 

Przedsiębiorstwa energetycznego wskutek awarii sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

posiadającego bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, do którego sieci jest przyłączona sieć 

Przedsiębiorstwa energetycznego, lub wskutek awarii sieci Operatora Systemu Przesyłowego. 

- o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie jest w/w przypadkach równocześnie 

następstwem okoliczności zależnych od Przedsiębiorstwa energetycznego, za które odpowiedzialność 

ponosi Przedsiębiorstwo energetyczne. 

2. Nie stanowią naruszenie warunków Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej 

wprowadzone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Radę Ministrów, przez 

Operatora Systemu Przesyłowego lub przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego posiadającego 

bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, do którego sieci jest przyłączona sieć Przedsiębiorstwo 

energetycznego, o ile wprowadzenie przerw lub ograniczeń nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych 

od Przedsiębiorstwa energetycznego, za które odpowiedzialności nie ponosi Przedsiębiorstwo 

energetyczne. 
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3. Nie stanowią naruszenie warunków Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej 

spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy z przyczyn, o których mowa w 

§15 ust. 1 i 2 Umowy, jak również przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej 

nieprzekraczające  dopuszczalnego czasu trwania zgodnie z przepisami prawa. 

4. W przypadku gdy nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego, który 

znajduje się na terenie lub obiekcie Odbiorcy, co uniemożliwia dokonanie odczytu wskazań lub poprawną 

pracę układu pomiarowo- rozliczeniowego, Odbiorca ponosi koszty jego demontażu, zakupu i montażu 

nowego urządzenia pomiarowego, chyba że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-

rozliczeniowego jest następstwem okoliczności niezależnych od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. W przypadku uszkodzenia lub zerwania plomb nałożonych przez uprawnione podmioty lub 

Przedsiębiorstwo energetyczne, znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, Odbiorca ponosi 

koszty sprawdzenia stanu technicznego układu pomiarowo rozliczeniowego oraz założenia nowych plomb, 

zgodnie z obowiązującą Taryfą chyba, że uszkodzenie lub zerwanie plomb jest następstwem okoliczności 

niezależnych od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy lub wadliwej eksploatacji urządzeń Odbiorcy - 

wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego lub u innych odbiorców 

przyłączonych do tej sieci - Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek powstałej 

awarii chyba, że awaria i szkoda jest następstwem okoliczności niezależnych od Odbiorcy, za które 

Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne muszą być poprzedzone zmianą zapisów umowy w formie aneksu, pod 

rygorem zwolnienia Przedsiębiorstwa energetycznego z odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody - o 

ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie jest w takim przypadku równocześnie 

następstwem okoliczności zależnych od Przedsiębiorstwa energetycznego, za które odpowiedzialność 

ponosi Przedsiębiorstwo energetyczne. 

 

§17 

Poufność 

1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z zawarciem 

oraz z realizacją Umowy, co do których które dana strona wyraźnie zastrzegła, że są poufne, oraz inne 

informacje wyraźnie zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron jako poufne - mają charakter poufny, w 

związku z czym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek 

inny sposób w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.  

2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w 

ujawnianiu informacji podmiotom działającym w imieniu Strony lub na zlecenie Strony przy wykonaniu 

Umowy lub w ramach normalnego prowadzenia przez Stronę swojej działalności (np. obsługa prawna, 

księgowa, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej), z zastrzeżeniem zachowania przez nich 

zasady poufności uzyskanych informacji, oraz informacji na ujawnienie których druga Strona wyrazi zgodę 

na piśmie lub informacji należących do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie 

jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu 

dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i zleceniobiorców. 

 

 

§18 

Współpraca służb eksploatacyjno-dyspozytorskich 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć znaczenie dla 
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prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej eksploatacji, a także do przekazywania 

informacji niezbędnych do kształtowania i kalkulacji taryf oraz w zakresie informowania i obsługi 

odbiorców. Zakres, format, tryb i terminy przekazywania informacji określa IRiESD. 

2. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania informacji o zdarzeniach mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 

Stron. 

3. Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz 

z zakresem udzielonego im upoważnienia zawiera Załącznik nr 2. Zmiana tych podmiotów oraz ich 

danych teleadresowych wymaga zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zawiadomienie odnosi swój skutek z chwilą 

jego doręczenia drugiej Stronie. 

§19 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Przedsiębiorstwa energetycznego to 

Odbiorca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Odbiorca musi poinformować Przedsiębiorstwo 

energetyczne o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 

przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - dane do kontaktu z Przedsiębiorstwem 

energetycznym znajdują się w nagłówku Umowy oraz w załączonym formularzu odstąpienia od Umowy 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy). 

3. Odbiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby 

Odbiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od Umowy 

przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

4. Skutkiem odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może być zaprzestanie dostarczania energii 

elektrycznej do Odbiorcy. 

5. Jeżeli Odbiorca chce, aby wykonywanie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od 

Umowy, o którym mowa ust. 1, to musi złożyć Przedsiębiorstwu energetycznemu wyraźne oświadczenie 

zawierające takie żądanie (np. przez podpisanie i złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do 

Umowy). 

6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 spowoduje, że wykonanie Umowy rozpocznie się 14 dni 

od dnia jej zawarcia i skutkować może zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy. 

7. Jeżeli Odbiorca zażądał rozpoczęcia wykonania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, a 

następnie wykonał prawo odstąpienia od Umowy, to zapłaci Przedsiębiorstwu energetycznemu kwotę 

proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Odbiorca poinformował 

Przedsiębiorstwo energetyczne o odstąpieniu od Umowy, obliczoną zgodnie z Taryfą i Cennikiem. 

 

§20 

Warunki rozwiązania umowy 

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie.  

2. Umowa  może być rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Przedsiębiorstwo energetyczne z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę obowiązków 

określonych w §1 lub §13 Umowy, nie stosowania się przez Odbiorcę do aktualnie obowiązującej IRiESD 

lub gdy Odbiorca nie wykonuje innych obowiązków określonych w Umowie lub w przepisach prawa 

pomimo uprzedniego wystosowania odpowiedniego pisemnego wezwania i wyznaczenie mu 

dodatkowego terminu na wykonanie danego obowiązku (chyba, że niewykonanie lub nienależyte 
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wykonanie przez Odbiorcę tych obowiązków nastąpiło z przyczyn niezależnych od Odbiorcy, za które 

Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności), lub zajścia przyczyn przewidzianych przepisami prawa, w 

szczególności jeżeli dalsza realizacja Umowy naraziłaby Przedsiębiorstwo energetyczne na 

odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także w przypadku odłączenia miejsca dostarczania od sieci 

dystrybucyjnej powyżej 30 dni.  

4. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Przedsiębiorstwo energetyczne po 

upływie 2 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego pisemnie Odbiorcy przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie dotyczącym 

następujących okoliczności - chyba, że okoliczności te są następstwem przyczyn niezależnych od Odbiorcy, 

za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności: 

a) wprowadzania do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego zakłóceń przekraczających dopuszczalne 

poziomy określone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pomimo uprzedniego 

wyznaczenia Odbiorcy  terminu 3 dni roboczych na usunięcie tych zakłóceń;  

b) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa energetycznego dostępu, 

wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i urządzeń, będących własnością 

Przedsiębiorstwa energetycznego, znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu 

usunięcia awarii w sieci lun wykonania w stosunku do niej innych czynności eksploatacyjnych - 

pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 24-godzinnego terminu na umożliwienie tego dostępu 

- w przypadku usunięcia awarii albo 7-dniowego terminu na umożliwienie tego dostępu - w 

przypadku innych czynności eksploatacyjnych, 

c) Odbiorca będąc właścicielem układu pomiarowego lub jego elementu nie usunął jakiejkolwiek 

niesprawności tego układu pomiarowego lub elementu - przez okres miesiąca od dnia wykrycia tej 

niesprawności, pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 14-dniowego dodatkowego terminu 

do usunięcia tej niesprawności, 

d) Urządzenia Odbiorcy zakłócają dostarczanie energii elektrycznej innym odbiorcom przyłączonym 

do sieci dystrybucyjnej a Odbiorca nie zastosował się do pisemnego wezwania skierowanego przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne, informującego w swojej treści o zakłóceniach, których jako 

przyczynę stwierdzono działanie urządzeń Odbiorcy oraz wskazującego termin 3 dni roboczych na 

usunięcie tych zakłóceń,  

e) Odbiorca utrzymuje nieruchomość/obiekt, w tym własną sieć lub instalacje, w sposób zagrażający 

prawidłowemu funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego, 

pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 14-dniowego terminu do zmiany sposobu utrzymania 

nieruchomości/obiektu, 

f) Odbiorca, pomimo prawidłowego powiadomienia, nie dostosował swoich urządzeń i instalacji do 

zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju 

przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci, pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 

dodatkowego 14-dniowego terminu do powyższego dostosowania. 

5. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Przedsiębiorstwo energetyczne 

jeżeli Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego, wraz 

z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli 

określonej w §14 lub w inny sposób uniemożliwia jej skuteczne przeprowadzenie pomimo uprzedniego 

wstrzymania dostarczania energii elektrycznej z przyczyn określonych w §15 ust. 1 lit. d) Umowy - chyba, 

że okoliczności te są następstwem przyczyn niezależnych od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo energetyczne z co najmniej jednomiesięcznym 

wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu, do którego dostarczana jest energia 

elektryczna. Jeżeli z oświadczenia o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu nie będzie wynikać nic 

innego oświadczenie takie będzie traktowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne, jako oświadczenie 
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Odbiorcy o rozwiązaniu niniejszej umowy w zakresie dotyczącym danej nieruchomości/obiektu z dniem 

opuszczenia nieruchomości/obiektu. 

7. W dniu upływu okresu obowiązywania Umowy Odbiorca  zobowiązany jest do umożliwienia odczytu 

końcowego wskazań oraz demontażu układów pomiarowo-rozliczeniowych, chyba że Odbiorca jest 

właścicielem układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania za porozumieniem Stron Odbiorca zobowiązany 

jest do pokrycia należności za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz z tytułu jej sprzedaży 

do dnia rozwiązania Umowy, a także do zapłaty kosztów i odszkodowań, o ile wynikają one z treści 

Umowy. 

9. Umowa może być ponadto rozwiązana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy okoliczności faktyczne wskazują na trwałe zaprzestanie zajmowania 

obiektu, o którym mowa w §2 ust. 1 i realizacji Umowy przez dotychczasowego Odbiorcę, w szczególności 

w razie przedłożenia przez nowego odbiorcę pisemnego oświadczenia o zajmowaniu obiektu 

dotychczasowego Odbiorcy oraz bezskutecznej próby kontaktu z dotychczasowym Odbiorcą.  

10. Z chwilą utraty mocy przez Umowę – Przedsiębiorstwo energetyczne zaprzestaje dostarczania energii 

elektrycznej. 

11. Jeżeli w okresie pomiędzy utratą mocy przez niniejszą Umowę, a chwilą fizycznego odłączenia Odbiorcy od 

sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego – Odbiorca pobierze z sieci dystrybucyjnej 

energię elektryczną – to Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Przedsiębiorstwu energetycznemu 

odszkodowania w wysokości wartości energii pobranej z sieci w okresie po utracie mocy przez niniejszą 

Umowę, która to wartość będzie ustalona zgodnie z Cennikiem obowiązującym przed dniem utraty mocy 

przez Umowę.  Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy Odbiorca swoim działaniem lub zaniechaniem 

uniemożliwił Przedsiębiorstwu energetycznemu odłączenie nieruchomości/obiektu od sieci 

elektroenergetycznej. W tym ostatnim przypadku stosuje się zasady rozliczeń dotyczące nielegalnego 

pobierania energii elektrycznej. 

12. Utrata mocy przez Umowę w szczególności wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia - nie powoduje 

utraty mocy ust. 11 niniejszego paragrafu. 

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

14. Zaniechanie poboru energii elektrycznej lub zbycie nieruchomości lub innego obiektu do którego 

dostarczana jest energia elektryczna, nie zwalnia Odbiorcy z jego obowiązków wynikających z Umowy oraz 

obowiązku uiszczania na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego opłat wynikających z obowiązującej 

Taryfy i Cennika. 

 

§21 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.  

 

§ 22 

Dane osobowe 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony, jako niezależni administratorzy danych osobowych 

udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, osób wskazanych w 

Umowie do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w wykonanie Umowy oraz innych osób w 

związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych. 
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3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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”) przekazanych: 

a. Przedsiębiorstwo energetycznemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiębiorstwo 

energetyczne,  

b. Odbiorcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Odbiorca. 

 

 

§23 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zmiany postanowień Taryfy, Cennika oraz IRIESD, na które powołuje się Umowa, ulegają 

automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia Umowy bez potrzeby stosowania aneksów, co nie 

wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu do umowy w celu usunięcia lub zmiany nieaktualnych 

postanowień Umowy. Jednakże: 

a) Taryfa Przedsiębiorstwa energetycznego, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki oraz jest ogłaszana w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi w życie w terminie 

określonym przez Przedsiębiorstwo energetyczne w granicach przewidzianych w Ustawie – Prawo 

energetyczne - tj. nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania w 

Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Przy czym o ile ze szczególnego oświadczenia 

Przedsiębiorstwa energetycznego nie będzie wynikać nic innego - Taryfa Przedsiębiorstwa 

energetycznego, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wejdzie w 

życie 15 dnia od ogłoszenia w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. W takim przypadku Odbiorcy 

przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o 

wprowadzeniu do stosowania nowej lub zmienionej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z 

obowiązku stosowania cen i stawek opłat określonych w nowej Taryfie w okresie wypowiedzenia. 

b) Zmiana Cennika Przedsiębiorstwa energetycznego wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o 

wprowadzeniu do stosowania nowego lub zmienionego Cennika z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Nowy Cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca 

od dnia jego opublikowania na stronie internetowej chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o 

wypowiedzeniu Umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania Umowy – obowiązuje 

Cennik dotychczasowy. 

c) IRiESP, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - wchodzi w życie z 

chwilą jej ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki chyba że z jej treści lub z decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynikać będzie inny termin jej wejścia w życie. 

d) IRIESD, wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia na stronie internetowej Przedsiębiorstwa 

energetycznego http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html oraz udostępnienia 

w siedzibie Przedsiębiorstwa energetycznego do publicznego wglądu, chyba że z treści IRiESD 

wynikać będzie inna data. Przedsiębiorstwo energetyczne nie jest zobowiązane do odrębnego 

informowania o wprowadzeniu nowej IRiESD lub zmianach w IRiESD ani do przesyłania Odbiorcy 

IRiESD w formie pisemnej. W takim przypadku Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w 

terminie 14 dni od dnia zamieszczenia nowej lub zmienionej IRiESD na stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa energetycznego, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie, ze skutkiem 

na koniec miesiąca. Jeżeli okres wypowiedzenia zakończy się po wejściu w życie nowej lub zmienionej 
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IRiESD - wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku stosowania IRiESD w nowym lub 

zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia. 

2. O wprowadzeniu nowej lub zmienionej Taryfy Przedsiębiorstwo energetyczne powiadomi także Odbiorcę 

pisemnie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od daty wejścia w życie nowej Taryfy lub albo jej 

zmiany, która to nowa/zmieniona Taryfa będzie mogła być pobrana przez Odbiorcę ze strony  internetowej 

http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - i przechowywana w zwykłym toku 

czynności. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może również zostać dokonane na 

adres e-mail Odbiorcy wskazany w nagłówku niniejszej umowy lub na inny adres e-mail Odbiorcy, o ile 

Odbiorca go wskaże Przedsiębiorstwu Energetycznemu w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

(pod rygorem nieważności). 

3.  O wprowadzeniu nowego lub zmienionego Cennika  Przedsiębiorstwo energetyczne powiadomi także 

Odbiorcę mailowo niezwłocznie po jego wprowadzeniu lub zmianie przesyłając nowy lub zmieniony 

Cennik na adres e-mail Odbiorcy wskazany w petitumnagłówku niniejszej  Uumowy lub na inny adres e-

mail Odbiorcy, o ile Odbiorca go wskaże Przedsiębiorstwu Energetycznemu w formie pisemnej albo w 

formie elektronicznej (pod rygorem nieważności). Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym może również zostać dokonane pisemnie. 

4. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie Umowy przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne muszą być poprzedzone zmianą zapisów Umowy w formie aneksu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo energetyczne, postanowienia 

rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe 

przepisy prawa. 

6. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie 

ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony 

zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi 

postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy 

to również sytuacji, gdy w Umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy okaże się 

niewykonalne. 

7. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana Umową, oraz wszelkie oświadczenia związane z Umową 

będą kierowane na adresy, w tym adres e-mail, wskazane w nagłówku Umowy, chyba, że Strona 

poinformuje drugą stronę w formie pisemnej lub elektronicznej (pod rygorem nieważności) o zmianie 

swojego adresu. Jednakże Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo dokonywać wszelkich doręczeń do 

Odbiorcy pod adres, w którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z Umową.  

8. Spory powstające przy wykonaniu Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej, chyba że 

rozstrzygnięcie sporu leży w kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

9. Wszelkie zmiany Umowy, jak i oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy, 

wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Odbiorca nie jest uprawniony do zbywania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności 

przysługujących mu wobec Przedsiębiorstwa energetycznego,  jak i do udzielenia osobie trzeciej 

pełnomocnictwa (upoważnienia) inkasowego do ich dochodzenia, oraz do zbywania innych praw 

i obowiązków, wynikających z Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Przedsiębiorstwa energetycznego 

pod rygorem nieważności.  

11. Wszelkie dokumenty wystawiane przez Odbiorcę stwierdzające istnienie wierzytelności wynikających z 

Umowy muszą powoływać się na Umowę oraz musza zawierać wzmiankę o zastrzeżeniu określonym w 

ust. 10.  

12. Przeniesienie przez Odbiorcę wierzytelności wynikających z Umowy - bez uprzedniej pisemnej zgody 

Przedsiębiorstwa energetycznego określonej w ust. 10, na podstawie dokumentu nie spełniającego 

wymogów określonych w ust. 11 - powoduje zwolnienie Przedsiębiorstwa energetycznego z długu i w 

konsekwencji wierzytelność ta wygasa. 
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13. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne 

tracą ważność, zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa bez 

konieczności zawierania aneksu do Umowy. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

15. Integralną część Umowy stanowi: 

a) Załącznik nr 1: Schemat zasilania i rozmieszczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej; 

b) Załącznik nr 2: Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do występowania w imieniu Stron oraz 

wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia; 

c) Załącznik nr 3: Formularz odstąpienia od umowy; 

d) Załącznik nr 4: Oświadczenie Odbiorcy umożliwiające rozpoczęcie dostarczania energii i świadczenia 

usług dystrybucyjnych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy 

 

 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE: ODBIORCA: 

 

 

………………………………………….    ……………………………………… 

 

 

 

………………………………………….    ……………………………………… 
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Załącznik Nr 1 do Umowy kompleksowej 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

nr ZE/___/____/SEE/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 

 

 

Schemat zasilania i rozmieszczenia układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE: ODBIORCA: 

 

……………………………………….    ……………………………… 

 

………………………………………                                          ……………………………… 
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Załącznik Nr 2 do Umowy kompleksowej 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

 nr ZE/___/____/SEE/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 

 

Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do występowania w imieniu Stron oraz wymiany informacji 

związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia 

 

1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, oraz otrzymania informacji o terminie wejścia 

w życie i terminie rozwiązania Umowy, jednak bez prawa jej zmiany, Odbiorca wyznacza: 

 

 

Tel.  

GSM  

Fax  

E-mail  

lub inną osobę wskazaną Przedsiębiorstwu energetycznemu na piśmie. 

2. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej zmiany, Przedsiębiorstwo 

Energetyczne wyznacza: 

 

 

 

 

Tel.:  

GSM:  

Fax:  

E-mail:  

 

lub inną osobę wskazaną Odbiorcy na piśmie. 

3. Osobą upoważnioną przez Odbiorcę do wykonywania poleceń ruchowych w zakresie czynności 

łączeniowych urządzeń zasilanych z Podstacji _________ jest : _______ – tel. ________________. 

4. W przypadku awarii zasilania, Odbiorca powiadomi Dyspozytora mocy – tel.  ___________________. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE: ODBIORCA: 

 

………………………………………….    ……………………………… 

 

………………………………………….                                    ………………………........... 
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Załącznik Nr 3 do Umowy kompleksowej 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

 nr ZE/___/____/SEE/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 

 

ARCELORMITTAL POLAND Spółka Akcyjna 

al. J. Piłsudskiego 92 

41-308 Dąbrowa Górnicza 

 

Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucyjnych nr _________________ 

 

1. Data sporządzenia umowy:  

_________________________________ 

 

2. Imię i nazwisko Odbiorcy:  

_________________________________ 

 

3. Adres Odbiorcy:  

_________________________________ 

 

4. Telefon kontaktowy Odbiorcy:  

_________________________________ 

 

 

Czytelny podpis Odbiorcy oraz data  

 

…………………………………………………………...... 
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Załącznik Nr 4 do Umowy kompleksowej  

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

 nr ZE/___/____/SEE/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 

 

Oświadczenie Odbiorcy 

umożliwiające rozpoczęcie dostarczania energii i świadczenia usług dystrybucyjnych przed upływem 14 dni 

od zawarcia Umowy 

 

Odbiorca oświadcza, że jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych 

ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w §19 ust. 1 Umowy, to 

wyraźnie żąda wykonania dostarczenia energii i świadczenia usług dystrybucyjnych przez Przedsiębiorstwo 

Energetyczne jeszcze przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy.  

 

Odbiorca oświadcza, że został pouczony o skutkach powyższego oświadczenia, określonych w §19 ust. 5-8 

Umowy. 

 

Czytelny podpis Odbiorcy oraz data  

 

………….………………………………  

 


