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Umowa może zostać zawarta
zasadniczo w trzech trybach

ofertowym

negocjacji

aukcji lub przetargu

Do zawarcia umowy może dojść również przez przystąpienie do umowy są to tzw.
umowy adhezyjne ‐ umowy, w której jedna strona określa wszystkie istotne warunki
w taki sposób, że druga strona może albo w całości je przyjąć, albo zrezygnować
z zawarcia umowy

Rodzaje umów
w prawie
energetycznym

o przyłączenie
do sieci

sprzedaży

o świadczenie usług

przesyłania

o świadczenie usług
magazynowania
paliw gazowych

o świadczenie usług
skraplania
gazu ziemnego

dystrybucji

Generalna Umowa
Dystrybucji

kompleksowa

Umowa sprzedaży
rezerwowej

Przyłączenie do sieci
Dystrybutor energii (OSD) jest zobowiązany do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją
techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tej energii, a żądający zawarcia
umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest zobowiązane
niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.
Dystrybutor energii (OSD) nie ma obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, gdy ubiegający się
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
obiektu lub lokalu, do którego energia ma być dostarczana.
Przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci i po spełnieniu warunków
przyłączenia do sieci.
Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do
dystrybutora energii (OSD), który ustala wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia.
Dystrybutor energii (OSD) jest obowiązany wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku o określenie warunków przyłączenia przez konsumenta przyłączanego do sieci o napięciu
znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

Umowa o przyłączenie powinna zawierać
postanowienia określające co najmniej:


termin realizacji przyłączenia,



wysokość opłaty za przyłączenie,



miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,



zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,



wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo‐rozliczeniowego i jego parametrów,



harmonogram przyłączenia,



warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu
budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,



przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii,



ilości energii przewidzianych do odbioru,



moc przyłączeniową,



odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac
w stosunku do ustalonego w umowie,



okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dystrybutor
ustala w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE.

Umowa sprzedaży powinna zawierać
postanowienia określające co najmniej:
•

miejsce dostarczenia energii do konsumenta,

•

ilość tej energii w podziale na okresy umowne,

•

moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,

•

cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach,

•

warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,

•

sposób prowadzenia rozliczeń,

•

wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi konsumentów,

•

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

•

okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania,

•

informację o prawach konsumenta, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów,

•

informację o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci
elektroenergetycznej,

•

informację o miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w tym opłatami
za utrzymanie systemu elektroenergetycznego,

•

informację o sposobie postępowania w razie utraty przez konsumenta możliwości wywiązywania się z obowiązku
zapłaty za dostarczoną energię elektryczną lub usługi związane z jej dostarczaniem.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji powinna
zawierać co najmniej postanowienia określające:
•

moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian,

•

ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne,

•

miejsca dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci,

•

standardy jakościowe,

•

warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,

•

stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy
taryfowej,

•

sposób prowadzenia rozliczeń,

•

wybranego przez konsumenta sprzedawcę energii elektrycznej,

•

sprzedawcę rezerwowego, oraz zgodę konsumenta na zawarcie przez dystrybutora energii (OSD) umowy sprzedaży z tym
sprzedawcą w imieniu i na rzecz konsumenta,

•

parametry techniczne energii,

•

wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi konsumentów,

•

odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

•

okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania;

•

informację o sposobie postępowania w razie utraty przez konsumenta możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za
dostarczoną energię elektryczną, lub usługi związane z jej dostarczaniem.

Usługa kompleksowa
Umowa
sprzedaży

Umowa
kompleksowa

Umowa
o świadczenie
usług dystrybucji

Przedsiębiorstwo energetyczne będące stroną umowy kompleksowej, świadczy na rzecz odbiorcy tzw.
usługę kompleksową, w ramach której występuje:
w imieniu własnym jako sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej,
w imieniu przedsiębiorstwa świadczącego usługę dystrybucji energii elektrycznej na danym terenie.
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projekty

umów

zmian cen lub
stawek opłat
zawartych w taryfach

zmian umów

powinny być

niezwłocznie
przesłane odbiorcy

+

za wyjątkiem

tu sprzedawca
powinien

powiadomić odbiorców, w sposób
przejrzysty i zrozumiały o podwyżce cen
lub stawek opłat za dostarczane paliwa
gazowe lub energię w ciągu jednego okresu
rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

z pisemną informacją
o prawie do
wypowiedzenia umowy

Rozwiązanie umowy
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, warunki rozwiązania umowy określone są przez strony w
umowie. W większości przypadków strona umowy może ją rozwiązać poprzez złożenie oświadczenia o jej
wypowiedzeniu z zachowaniem określonego w tej umowie okresu wypowiedzenia.
Umowy zawarte na czas nieoznaczony (nieokreślony)
Przepisy ustawy – Prawo energetyczne stanowią, że odbiorca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas
nieoznaczony, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mu energię, bez ponoszenia kosztów,
składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, który wypowiada umowę zawartą
na czas nieoznaczony, jest obowiązany pokryć należności za energię elektryczną oraz świadczone usługi dystrybucji
energii.
Umowy zawarte na czas oznaczony (terminowe)
Odbiorca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych
niż wynikające z treści umowy, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie.
Oznacza to, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki ta umowa została zawarta, odbiorca
może być obciążony karami umownymi, których wysokość i sposób naliczenia powinien być określony w umowie.

W przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym (konsumentów), umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie konsumenta dotarło do przedsiębiorstwa
energetycznego . Konsument ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

Warto przeczytać

art. 4j Ustawy – Prawo energetyczne
art. 5 Ustawy – Prawo energetyczne
Artykuły:
J. Skrago, P. Furdzik, Aspekty zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na przykładach
z życia wziętych, Biuletyn URE 2012, Nr 4, s. 10 in.,
J. Skrago, Rozliczanie za dostarczane ciepło – dwie płaszczyzny budzące emocje,
Biuletyn URE 2009, Nr 1, s. 22 in.

W prezentacji
wykorzystano również ogólnodostępne
informacje zawarte na stronach internetowych
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