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OSDn    Sprzedawca 

Załącznik nr 1 

do Generalnej Umowy Dystrybucji 

zawartej pomiędzy 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. (zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym dalej Sprzedawcą) 

 

WYKAZ UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH 

PRZEZ SPRZEDAWCĘ Z URD PRZYŁACZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDn 
 

1. Wykaz umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę: 

 

: 

Lp

.  

Nazwa URD  adres punktu poboru  Okres 

obowiązywania 

umowy 

sprzedaży 

energii 

elektrycznej  

nr PPE / FPP  

miejscowość  ulica  nr 

domu/lokalu 

1        
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Załącznik nr 2 

do  Genera lne j  U mo w y  Dy st ry bucj i  za w a rte j  po mię dzy  

PCC ENE RGETYK A BLAC HOWNI A Spó ł ka  z  o .o .  (zw a ny m da le j  O SD n)  

a  ............................................................. (zw a ny m da le j  Sprzeda w cą )  

 

OKREŚLENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE, 

KOD SPRZEDAWCY NADANY PRZEZ OSDn ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ 

STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

 

 

1 .  Sprzedawca oświadcza, że posiada umowę nr ............................................................., z dnia 

.............................................................. zawartą z .............................................................. 

której przedmiotem jest świadczenie usług bilansowania handlowego („Umowa Bilansowania”) z podmiotem odpowiedzialnym 

za bilansowanie handlowe (POB) Sprzedawcy. 
 

2. Sprzedawca oświadcza, że bilansowanie handlowe Sprzedawcy jest prowadzone przez POB w ramach jednostek grafikowych 

odbiorczych, zgodnie z danymi wskazanymi poniżej: 

 

 

Dane POB 

Nazwa   
Adres   
Kod URB  
Kody MB  

 

 

3. Kod Sprzedawcy nadany przez OSDp: 

 

………………………………………………………………………… 

 

4. Osoby wyznaczone przez strony do dokonywania bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy: 

 

1) OSDn 

Waldemar Bulla 
tel./fax: 77 488 68 73/ 77 488 67 90 

e-mail: Waldemar.bulla@pcc.eu 

Sobiesław Metzgier 
tel./fax: 77 488 67 74/ 77 488 67 90 

e-mail: sobieslaw.metzgier@pcc.eu 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  
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2)  Sprzedawca 

 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 

5. Dane kontaktowe osób przekazujących i otrzymujących dane pomiarowe oraz raporty:  

 

 

1) OSDn (wysyłający raporty i dane pomiarowe): 

 

Waldemar Bulla 
tel./fax: 77 488 68 73/ 77 488 67 90 

e-mail: Waldemar.bulla@pcc.eu 

Sobiesław Metzgier 
tel./fax: 77 488 67 74/ 77 488 67 90 

e-mail: sobieslaw.metzgier@pcc.eu 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 

2)  Sprzedawca (otrzymujący raporty i dane pomiarowe) 

 

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 
Tel  

Fax  



 

Strona 4 z 14 

OSDn    Sprzedawca 

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel  

Fax  

E-mail  

 

Tel.  

Fax:  

e-mail:  

 

6. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy w zakresie dokonywania zgłoszeń 

umów sprzedaży (zgłoszeń zmiany sprzedawcy):  

 

 

Telefon:  

Fax:  

Email:  
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7. Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy w zakresie przekazywania 

wniosków o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii:  

 

 

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

 

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

 

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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Załącznik nr 3 

do Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej pomiędzy  

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. (zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym dalej Sprzedawcą) 

 
FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD  

 

 

1. Sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z URD na zasadach określonych w 

Umowie i IRiESD.  
 

 

Pozycja 

nr 

Zawartość 

1.  
Data powiadomienia 

2.  Miejscowość 

3.  Dane Sprzedawcy 

3.1.  nazwa 

3.2.  kod nadany przez OSP lub OSDn (w przypadku kiedy OSDn nadał taki kod albo 

stosuje kod nadany przez OSP, w przypadku braku kodu pole pozostaje 

niewypełnione) 

4.  Dane URD (Odbiorcy końcowego) 

4.1.  nazwa 

4.2.  kod pocztowy* 

4.3.  Miejscowość* 

4.4.  ulica* 

4.5.  nr budynku* 

4.6.  nr lokalu* 

4.7.  NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców) 

5.  Dane punktu poboru 

5.1.  kod identyfikacyjny PPE albo dla URD przyłączonych do sieci elektroenergetycznej nN 

nr fabryczny licznika albo jeżeli nie są one znane Sprzedawcy i URD: 

5.2.  kod pocztowy 

5.3.  miejscowość 

5.4.  ulica 

5.5.  nr budynku 

5.6.  nr lokalu tego punktu poboru 

6.  Okres obowiązywania umowy sprzedaży 
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7.  Planowaną średnioroczną ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w podziale 

na poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż rok 

planowaną ilość energii elektrycznej objętą umową w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh 

(w przypadku, gdy poszczególne punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile 

zużycia i są rozliczane w różnych grupach taryfowych OSDn, a także o ile jest to 

wymagane przez OSDn , również w podziale na zagregowane dla danego profilu grupy 

PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w przypadku nie podania tej wartości zostanie ona 

określona przez OSDn i taktowana według takich samych zasad jak podana przez odbiorcę 

i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku OSDn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

skutki określenia tej wartości 

8.  Kod MB do którego ma być przypisany URD* 

9.  Oświadczenie URD, że wnioskuje o zawarcie/aktualizację umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z OSDn (jeżeli procedura zmiany umowy jest prowadzona 

jednocześnie z procedurą zmiany sprzedawcy, w pozostałych przypadkach pole pozostaje 

niewypełnione) 

10.  Imię, nazwisko oraz podpis (-y) osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej, wersja 

elektroniczna powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią weryfikację zgłaszającego 

przy składaniu formularza) 

* OSDn wskaże czy wypełnienie pozycji jest obowiązkowe (jeżeli wypełnienie nie jest 
obowiązkowe pole pozostaje niewypełnione) 
 
Uwaga – nie należy zmieniać nr pozycji; w przypadku nie wymagania przez OSDn 
podawania którejś z pozycji należy przy niej wstawić gwiazdkę (*) z wyjaśnieniem pod tabelą 
– pozycja niewymagana. 
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Załącznik nr 4 

do Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej pomiędzy  

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. (zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym dalej Sprzedawcą) 

 

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZMIANIE PODMIOTU 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE SPRZEDAWCY 
 

1. Przekazany do OSDn formularz powinien być podpisany  przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę 

wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę do OSDn w wersji papierowej lub 

elektronicznej na adresy osób upoważnionych przez Sprzedawcę wymienione w Załączniku nr 2 do 

Umowy. 

 
 

Powiadomienie o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

 

Nazwa Sprzedawcy ………………………………………… 

 

Adres Sprzedawcy ………………………………………… 
 

Dane dotychczasowego POB Dane nowego POB 

Nazwa 

 

 Nazwa   

Adres 

 

 Adres   

Kod URB (nadany przez 

OSP) 

 Kod URB  

Kody MB 

 

 Kody MB  

 

Termin obowiązywania umowy z POB: 

od ………………….………   do ………………….……… 

 

Oświadczam, iż powyższe dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne 

ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 

………………….…………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 
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Załącznik  nr 5 

do Generalnej Umowy Dystrybucji 

zawartej pomiędzy 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. (zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym dalej Sprzedawcą) 

 
 

WZORY ŻĄDANIA WSTRZYMANIA I WNIOSKU O WZNOWIENIE DOSTARCZANIA 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD 

 

2. Składanie przez Sprzedawcę do OSDn  żądania wstrzymania lub wniosku o wznowienie dostarczania 

energii elektrycznej dla URD odbywa się na zasadach określonych w Umowie na wymienionych poniżej 

formularzach. 

 

3. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę 

upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 

 

4. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adresy wskazane w Załączniku nr 2. 
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Żądanie wstrzymania dostarczania energii 

  

Dane Sprzedawcy Dane URD, do którego Sprzedawca żąda  

wstrzymania dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa 

 

 Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między 

OSDn a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe osoby 

upoważnionej ze strony 

Sprzedawcy 

 Dane wyłączanego 

obiektu {miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Proponowana data wstrzymania dostarczania energii 

elektrycznej 

 

Sprzedawca oświadcza, że URD nie dokonał zapłaty należności za pobraną energię elektryczną wynikających z zawartej 

pomiędzy nimi umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z potwierdzeniem, że Sprzedawca dopełnił wszelkich 

obowiązków wynikających z art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, który został wyłączony na 

wniosek Sprzedawcy, jak i wobec OSDn, w przypadku gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z 

naruszeniem przez Sprzedawcę procedury, o której mowa w art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne. 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OSDn połowę opłaty z tytułu wstrzymania i wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej określonej w Taryfie OSDn, tytułem pokrycia kosztów działań OSDn związanych z 

wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej do URD w przypadku, gdy URD okaże przedstawicielom OSDn dowód 

zapłaty zaległych należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w wysokości odpowiadającej kwocie określonej na 

wezwaniu do zapłaty, przesłanym przez Sprzedawcę do URD i okazanym przez URD przedstawicielom OSDn 

dokonującym czynności wyłączenia tego URD, a na podstawie których OSDn nie dokona wstrzymania dostaw energii 

elektrycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Sprzedawcy 
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Wniosek o wznowienie dostarczania energii 

  

Dane Sprzedawcy Dane URD, dla którego Sprzedawca wnosi o 

wznowienie dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa 

 

 Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między 

OSDn a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe osoby 

upoważnionej ze strony 

Sprzedawcy 

 Dane załączanego 

obiektu (miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Planowany termin załączenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Sprzedawcy 
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Załącznik  nr 6  

do Generalnej Umowy Dystrybucji 

zawartej pomiędzy 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. 

(zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym 

dalej Sprzedawcą) 

WZORY FORMULARZY POWIADOMIEŃ OSDn LUB SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, 
ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMÓW 

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 

1. Powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów 

sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz powinno być dokonane na odpowiednich 

formularzach. OSDn dostarczy formularze w formie dokumentu elektronicznego na adres poczty 

elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy wymienionego w Załącznika nr 2 do Umowy 

niezwłocznie po zawarciu Umowy. Wzór formularza został dołączony do Załącznika nr 6. 

2. Przekazany do OSDn lub Sprzedawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz, o którym 

mowa w ust. 1 powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę upoważnioną przez 

OSDn lub Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSDn lub Sprzedawcy oraz wysłany pocztą 

elektroniczną na adres osoby upoważnionej wymieniony w Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Zmiana przez OSDn wzoru formularzy, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aktualizacji Umowy 

w formie aneksu do Umowy, przy czym OSDn, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, 

zobowiązuje się do przekazywania nowego formularza przy zachowaniu formy pisemnej oraz 

w formie elektronicznej na adres wymieniony w Załączniku nr 2 do Umowy. 

 

PODPISY STRON 

 

OSDn Sprzedawca 

 

 

 

1.  

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

2. 
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Da - -  
 
DANE SPRZEDAWCY  
 
Pełna nazwa Sprzedawcy: 
.........................................................................................................................  
 
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do składania powiadomienia:  
1. ………………………………………….……  
 
Kod Sprzedawcy nadany przez OSDp: .......................................................  
 
Nr Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSDn:  
 
……………………………………………………………………….  
 
Niniejszym informuję o utracie mocy przez umowę sprzedaży energii elektrycznej dla niżej 
wymienionego URD 

: 
Lp
.  

Nazwa URD  adres punktu poboru  data utraty 
mocy przez 

umowę 
sprzedaży 

energii 
elektrycznej  

nr PPE / FPP  

miejscowość  ulica  nr 
domu/lokal

u 

1        

 
 

 Podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Sprzedawcy: 

 

1. ………………………………  

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik  nr 7  

do Generalnej Umowy Dystrybucji 

zawartej pomiędzy 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. (zwanym dalej OSDn) 

a ............................................................. (zwanym dalej Sprzedawcą) 

 
Lista kodów, którymi OSDn informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów 

sprzedaży energii elektrycznej 

Nr kodu  Objaśnienie 

W-00 Weryfikacja pozytywna 

W-01 W-01 Weryfikacja negatywna - brak kompletnego 

wypełnienia formularza powiadomienia o którym 

mowa w pkt. F.1.1. IRiESD-Bilansowanie 

W-02 W-02 (x) Weryfikacja negatywna - błąd w formularzu 

powiadamiania w pozycji „x” 

W-03 W-03 Weryfikacja negatywna - brak wyznaczenia 

sprzedawcy rezerwowego posiadającego generalną 

umowę dystrybucji z OSDn 

W-04 W-05 Weryfikacja negatywna - brak umowy 

dystrybucji pomiędzy OSDn a URB  sprzedawcy lub 

URD 

W-05 W-06 Weryfikacja negatywna - zmiana wybranego 

sprzedawcy dla danego PPE już występuje w 

zgłaszanym okresie 

 

W-06 Weryfikacja negatywna - brak generalnej umowy 

dystrybucji pomiędzy OSDn a danym Sprzedawcą 

W-07 Weryfikacja negatywna - brak dostosowania układów 

pomiarowo-rozliczeniowych 

W-08 Weryfikacja negatywna – powiadomienie wpłynęło po 

zamknięciu bramki czasowej 

W-09 Weryfikacje negatywna – brak lub błędne wskazanie 

POB, MB lub MDD 

W-10 Weryfikacja negatywna – inne. Kod ten będzie 

uzupełniony każdorazowo o przyczynę odrzucenia 

powiadomienia przez OSDn 

 

 


