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1. Lista działań podjętych przez ENERGA-OPERATOR SA i użytkowników systemu w procesie 
konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD  

 

Działania ENERGA-OPERATOR SA jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w ramach procesu 
konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Działania ENERGA-OPERATOR SA podjęte w procesie konsultacji 
 

Lp. Data Opis działań 

1. 08.07.2021 
Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu Karty Aktualizacji 
nr 2/2021 IRiESD  

2. 08.07.2021 
Opublikowanie przez ENERGA-OPERATOR SA komunikatu 
dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty 
Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD  

3. 
08.07.2021÷ 
08.08.2021 

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD  

4. 24.08.2021 
Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu 
Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD  

5. wrzesień 2021 

Przedłożenie Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD Prezesowi Urzędu 
Regulacji Energetyki do zatwierdzenia z informacją o zgłoszonych 
przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 
uwzględnienia. 

 
2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 

IRiESD 
 
Użytkownicy systemu, którzy zgłosili uwagi do projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD. 
 

Lp. Podmiot 

1. TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 

2. ENERGA OBRÓT S. A. , al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 
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3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu i sposobu ich uwzględnienia. 
 

Uwagi ogólne  

L.p. 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 

Zgłaszający 
uwagi 

Stanowisko OSD 

1.  Instalacja zasilająca ogólnodostępne stacje ładowania instalowane przez EOB nie jest 
wyposażona w dodatkowe urządzenia pomiarowe, które umożliwiłyby bieżące odczyty 
całkowitego zużycia energii elektrycznej dla potrzeb stacji ładowania oraz świadczenia usługi 
ładowania. Takie dane posiada Energa Operator jako OSD, natomiast Energa Obrót nie jest w 
stanie dostarczyć wskazanych danych pomiarowych. 

ENERGA-
OBRÓT 

Uwaga nie została uwzględniona 
Uzasadnienie: 
Zapisy są zgodne z ustawą z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz. U. 2021 poz. 110) 

2.  Wnioskujemy, o aktualizację punktu A.11.4, aby wprowadzić jedynie w przypadku kiedy role 
Dostawcy Usług Ładowania (DUŁ) oraz Operatora Ogólnodostępnej Stacji Ładowania (OOSŁ) 
pełnią dwa odrębne podmioty. Jeżeli ten sam podmiot jest jedynym OOSŁ i DUŁ na stacji 
ładowania nie widzimy potrzeby przekazywania danych wskazanych w punkcie A.11.4. 

ENERGA-
OBRÓT 

Uwaga nie została uwzględniona 
Uzasadnienie: 
Zapisy są zgodne z art. 3 ust.1 pkt 6) ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych  

3.  Wnioskujemy, żeby dane dotyczące zużycia energii elektrycznej na potrzeby sesji ładowania na 
poszczególnych punktach ładowania były przekazywane raz do roku – w terminie do 31.01 roku 
następnego. 

ENERGA-
OBRÓT 

Uwaga nie została uwzględniona 
Uzasadnienie: 
Zapisy są zgodne z ustawą z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Ponadto przekazywanie 
danych raz do roku jest niezasadne również 
ze względu na zasady funkcjonowania Rynku 
Bilansującego i terminów stąd wynikających, 
a także zasad współpracy ze sprzedawcami 
wskazanymi przez dostawców usług 
ładowania (DUŁ). 
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UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

L.p. 
Punkt Uwagi i propozycje zmian w treści Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSD 

1.  B.7. Zaproponowany zapis powinien zostać doprecyzowany w ten sposób, aby 
jednoznacznie wskazywał, że nie mając oświadczeń od klienta  w zakresie 
woli zawarcie UD wraz ze zgłoszeniem, sprzedawca nie może dokonać 
zgłoszenia umowy sprzedaży, ale tylko takiej gdzie klient żąda zawarcia UD 
wraz z powiadomieniem.  
Zaproponowany zapis może sugerować, że sprzedawca w każdym przypadku 
zgłaszania US musi mieć oświadczenie klienta o chęci zawarcia UD wraz z 
powiadomieniem.  
 
Sprzedawca, który nie dysponuje oświadczeniem, o którym mowa powyżej, 
nie może dokonać powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z 
pkt D.2.4.  
 
 
Proponowany zapis 
 
W przypadkach o których mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca, który nie 
dysponuje oświadczeniem, o którym mowa powyżej, nie może dokonać 
powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt D.2.4. 

Tauron 
Sprzedaż  

Uwaga została uwzględniona i przyjęto 
następującą treść: 
„W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, sprzedawca, który nie dysponuje 
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, nie 
może dokonać powiadomienia o zawarciu 
umowy sprzedaży zgodnie z pkt D.2.4.” 

 
 

4. Specyfikacja zmian do projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD  
 

W wyniku procesu konsultacji zostały wprowadzone zmiany do projektu Karty Aktualizacji nr 2/2021 IRiESD.  
 
W części IRiESD-Bilansowanie: 
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W punkcie B.7. 
akapit drugi i 
trzeci otrzymują 
następujące 
brzmienie 

W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, sprzedawca, który nie dysponuje oświadczeniem, o którym mowa powyżej, nie może dokonać 

powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt D.2.4. Pod warunkiem złożenia przez sprzedawcę oświadczenia, o którym mowa 

w pierwszym zdaniu, zawarcie umowy dystrybucyjnej pomiędzy URDO a ENERGA-OPERATOR SA następuje, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń, z dniem rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży zgłoszonej zgodnie z pkt D.2. IRiESD-Bilansowanie. W terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, ENERGA-OPERATOR SA wysyła do URDO potwierdzenie treści zawartej umowy dystrybucyjnej. W 

przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej, dotyczy URDO będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a 

ustawy o prawach konsumenta tj. zawierającą umowę dystrybucyjną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy ta umowa nie 

posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wówczas złożenie przez sprzedawcę tego oświadczenia jest równoznaczne z dysponowaniem 

przez sprzedawcę oświadczeniem URDO będącego konsumentem lub ww. osobą fizyczną, że ten URDO żąda rozpoczęcia świadczenia przez 

ENERGA-OPERATOR SA usług dystrybucji energii elektrycznej przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy dystrybucyjnej zawartej 

na odległość albo poza lokalem ENERGA-OPERATOR SA, liczonego od dnia jej zawarcia. 

 
Oświadczenie złożone przez URDO zgodnie ze wzorem, o którym mowa powyżej, może być także złożone za pomocą środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Na każde uzasadnione żądanie ENERGA-OPERATOR SA, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania 
ENERGA-OPERATOR SA oświadczenia URDO, nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, w formie w jakiej to 
oświadczenie zostało złożone sprzedawcy. Przedłożenie może nastąpić za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką kurierską lub w inny 
sposób ustalony między ENERGA-OPERATOR SA a sprzedawcą. 
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