Notatka wewnętrzna ze spotkań PTPiREE i TOE w sprawie
wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej w dniach
29 kwietnia i 27 maja 2008 r. w Warszawie
Miejsce, termin, uczestnicy, cel spotkań
W dniach 29 kwietnia 2008 r. i 27 maja 2008 r. w Warszawie w budynku NOT przy
ul. Czackiego 3/5 odbyły się spotkania dotyczące wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej
(dalej GUD), których celem było wypracowanie jednolitego, standardowego projektu GUD,
akceptowalnego przez zespoły PTPiREE i TOE, który następnie stanowiłby podstawę
zawieranych umów dystrybucji pomiędzy Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD)
oraz sprzedawcami energii elektrycznej (Sprzedawcami). Spotkania były kontynuacją dyskusji
oraz ustaleń ze spotkania przedstawicieli URE, PTPiREE oraz TOE w sprawie projektu GUD
w dniach 26 lutego 2008 r. oraz 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie URE.
Listy obecności z poszczególnych spotkań stanowią załączniki nr 1 i 2 do notatki.
W ramach spotkań przedstawicieli PTPiREE i TOE, na bazie wcześniej opracowanego
wariantu porównawczego (stanowiącego załącznik nr 3 do notatki) – z naniesionymi
rozbieżnościami stron (który był wynikiem wcześniejszych dyskusji oraz wymiany
korespondencji), omówiono szczegółowo poszczególne zapisy projektu wzorca GUD oraz
przedyskutowano pojawiające się rozbieżności stron. Na spotkaniu w dniu 29 kwietnia
2008 r. omówiono szczegółowo zapisy GUD od początku wzorca do końca par. 3. Dyskusję
kontynuowano podczas kolejnego spotkania w dniu 27 maja 2008 r. Dalsze prace, zgodnie
z ustaleniami z drugiego spotkania warunkowane są przedstawieniem jednolitego stanowiska
PTPiREE dot. poruszanych na drugim spotkaniu zagadnień i wątpliwości.

Przebieg spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r.

ad. 1. Omówienie spraw organizacyjnych.
Uczestników spotkania przywitał kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE, przedstawiając
informację nt. przebiegu dyskusji oraz głównych ustaleń z wcześniejszych spotkań i wymiany
korespondencji pomiędzy Zespołami PTPiREE i TOE, pracującymi nad opracowaniem wzorca
GUD. Zgodnie z wnioskami ze spotkania w URE w lutym 2008 r. Strony zadeklarowały
przyspieszenie prac nad wzorcem GUD, w tym podjęcie wspólnych starań w celu
opracowania wzorca w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. W ramach spotkania w URE
ustalono także m.in., że w przypadku nieusuwalnych rozbieżności stanowisk, Strony wystąpią
do URE o pomoc w rozstrzygnięciu spornych kwestii. W wyniku wymiany korespondencji oraz
kolejnego spotkania w URE w dniu 15 kwietnia 2008 r. powstały dwie wersje GUD,
uwzględniające rozbieżne stanowiska PTPiREE i TOE, na bazie których opracowano wariant
porównawczy, stanowiący punkt wyjścia do dalszych prac. Po uzgodnieniu treści, wzorzec
GUD ma zostać opublikowany na stronach internetowych PTPiREE i TOE. Wszyscy
Członkowie PTPiREE i TOE uzyskają informację, że uzgodniony wzorzec GUD jest dostępny
w internecie i zalecany do stosowania.
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Po przedstawieniu się uczestników spotkania kol. Kulesa zaproponował, a wszyscy
członkowie zaakceptowali, dalszą pracę na bazie przygotowanej wcześniej wersji wariantu
porównawczego, którego wydruk otrzymali wszyscy uczestnicy bezpośrednio przed
spotkaniem. Przyjęto kierunkowo, że ustalenia poczynione na każdym ze spotkań należy
traktować jako „zamknięte” oraz akceptowalne przez oba Zespoły, zarówno poprawki
i uzupełnienia, jaki i ewentualne rozbieżności będą zgłaszane podczas spotkania i nanoszone
(w postaci komentarzy) bezpośrednio w tekście (wyświetlonym podczas spotkania).
W przypadku rozbieżności uczestnicy spotkań opracują wspólnie protokół rozbieżności
zestawiający poszczególne punkty (paragrafy, ustępy lub/i podpunkty) z zaznaczeniem
przedmiotu rozbieżności oraz propozycji stanowisk każdego z Zespołów. Protokół
rozbieżności, zgodnie z wcześniejszym ustaleniami ze spotkań w siedzibie URE, zostanie
przekazany Prezesowi URE w celu przedstawienia argumentów i rozbieżności oraz (docelowo)
zajęcia stanowiska URE w poszczególnych kwestiach.

ad. 2. Przebieg spotkania
Zgodnie z ustaleniami uczestnicy spotkania szczegółowo omawiali (punkt po punkcie) zapisy
przygotowanego wzorca GUD oraz rozbieżności stron.
W ramach dyskusji podczas spotkania nie udało się znaleźć konsensusu w następujących
głównych sprawach:
1) zakres stosowania i obowiązywania (czy i w jakim zakresie) IRIESD w GUD - zdaniem
PTPiREE obowiązująca i przytoczona w GUD powinna być cała IRiESD, TOE stało na
stanowisku, że podstawę GUD powinna stanowić jedynie zatwierdzania przez Prezesa
URE część tzw. IRiESD-Bilansowanie, przy czym Strony zwracały uwagę, że ostatni,
dostępny projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne wprowadza obowiązek
zatwierdzania całości IRiESD przez Prezesa URE co rozwiązałoby sporną kwestię;
2) informowanie OSD o zaprzestaniu niezależnie od przyczyn, sprzedaży energii
elektrycznej do URE oraz informowanie OSD o zaprzestaniu działalności na RB
(w rozumieniu IRiESP) przez wskazanego przez Sprzedawcę URB odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe Sprzedawcy (również w przypadku gdy funkcję URB
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe pełni sam Sprzedawca) - PTPIREE
proponuje wprowadzenie obowiązku takiego zgłoszenia przez Sprzedawców; TOE
natomiast wskazuje, że OSD otrzyma znacznie wcześniej tego typu informacje ze
strony OSP;
3) jaki powinien być tryb wprowadzania – rozszerzenia umów o kolejnych odbiorców
i zasady przekazywania informacji dotyczących zmiany sprzedawcy – zdaniem
PTPIREE w związku z faktem, że OSD musi otrzymać formalne zgłoszenie zmiany
sprzedawcy na odpowiednim formularzu zgłoszenia zmiany sprzedawcy, podpisanym
przez sprzedawcę i odbiorcę podstawą zmiany powinna być „papierowa” wersja
formularza podpisana przez odbiorcę (jako URD); TOE mając na uwadze potencjalnie
zwiększającą się liczbą zmian sprzedawców preferuje docelowo (możliwy jest okres
przejściowy) aby informacja mogła być przekazywana elektronicznie przez
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Sprzedawcę do OSD przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub innej formy
elektronicznej certyfikacji.

ad. 3. Ustalenie Stron spotkania
a) Wersja z naniesionymi poprawkami oraz rozbieżnościami stron wynikającym
z dyskusji i ustaleń ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r. zostanie przekazana
w postaci elektronicznej do PTPiREE. Towarzystwa przekażą wersję do Członków
Zespołów.
b) Dyskusja oraz negocjacje wzorca GUD będą kontynuowane podczas kolejnego
spotkania, ustalonego wstępnie na 27 i 28 maja 2008 r. Strony dołożą starań, aby na
tym spotkaniu zakończyć negocjację GUD.
c) W przypadku rozbieżności strony sporządzą wspólnie protokół rozbieżności, który
zostanie przekazany do Prezesa URE z prośbą zajęcia stanowiska w poszczególnych
sprawach, w których Strony miały odrębne zdania.

Przebieg spotkania w dniu 27 maja 2008 r.

ad. 1. Przebieg spotkania
Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r. na kolejnym spotkaniu
27 maja 2008 r. (niestety nie udało się zorganizować wcześniej planowanego spotkania
dwudniowego) kontynuowano dyskusję dot. wzorca GUD od par. 4 na bazie przygotowanego
na spotkania projektu (patrz powyżej) przy uwzględnieniu ustaleń i zmian wprowadzonych
podczas poprzedniego spotkania. Szczegółowo omówiono zapisy par. 4 i 6 oraz kierunkowo
zakres i formę załącznika nr 3 (formularza zgłaszania zmian nowych odbiorców przez
Sprzedawców). Spotkanie prowadził kol. Marek Kulesa. Lista obecności ze spotkania stanowi
załącznik nr 2.
W ramach dyskusji podczas spotkania nie udało się znaleźć konsensusu w kolejnych
następujących obszarach:
4) terminy i formy przekazywania przez OSD danych pomiarowych – TOE stoi na
stanowisku, że jeżeli OSD posiada pozyskane dane w trybie n+1 powinny one być
przekazywane do nowych sprzedawców, w uzgodnionej formie w miarę możliwości
poprzez udostępnienie na serwer ftp (szczególnie jeżeli OSD przekazuje je już dziś do
sprzedawcy z urzędu działającego na terenie danego OSD), szczegółowe zapisy
zaproponowano w omawianej na spotkaniach wersji projektu; PTPiREE przedstawi
swoje stanowisko do dnia 9 czerwca 2008 r.;
5) przedstawiciele TOE uważają, że podstawą zwiększenia znaczenia TPA i zmian
sprzedawcy jest ujednolicenie dokumentów formalnych związanych z tym procesem,
w związku z tym formularz w załączniku nr 3 powinien mieć taką samą formę na
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terenach wszystkich OSD, PTPiREE przedstawi swoje stanowisko do dnia 9 czerwca
2008 r.

ad. 2. Ustalenie Stron spotkania
d) Wersja z naniesionymi poprawkami oraz rozbieżnościami stron wynikającym
z dyskusji i ustaleń ze spotkań w dniu 29 kwietnia 2008 r. oraz 27 maja 2008 r.
zostanie przekazana w postaci elektronicznej do PTPiREE. Towarzystwa przekażą
wersję do Członków Zespołów.
e) PTPiREE niezwłocznie przedstawi swoje stanowisko dot. kwestii 4 i 5 ze spotkania
w dniu 27 maja 2008 r. (zgodnie z ustaleniami ze spotkania w URE strony obowiązuje
14-to dniowy termin odpowiedzi na pytania, uwagi, kolejne wersje, itp. co zostało
przez TOE wskazane na spotkaniu w dniu 27 maja 2008 r. i korespondencji wysłanej
do PTPiREE); TOE bez jednoznacznego stanowiska w ww. sprawach nie widzi
możliwości dalszej pracy nad dokumentem.
f) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r. strony sporządzą
wspólnie protokół rozbieżności, który zostanie przekazany do Prezesa URE z prośbą
zajęcia stanowiska w poszczególnych sprawach, w których Strony miały odrębne
zdania.

Załączniki:
1. Lista obecności ze spotkania w dniu 29 kwietnia 2008 r.
2. Lista obecności ze spotkania w dniu 27 maja 2008 r.
3. Wersja projektu GUD (w wariancie porównawczym) przygotowana na spotkanie 29
kwietnia 2008 r.
4. Wersja projektu GUD (w wariancie porównawczym) po spotkaniach
5. Protokół rozbieżności dot. projektu GUD

Podpisy przedstawicieli poszczególnych stron:

…………………………………………

…………………………………………

Przedstawiciel PTPiREE

Przedstawiciel TOE
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