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Karta nr 1/2020  
Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZEUP SA 
 
Numer Karty Aktualizacji:  1/2020  
 
 Treść zmian IRiESD  
  

1. Data sporządzenia i udostepnienia karty aktualizacji na stronie internetowej  - 02.01.2020 r.  
2. Termin  przekazywania  uwag  do  proponowanych  zmian – 16.01.2020 r.  
3. Planowany termin wejścia w życie - 17.01.2020 r.  
4. Opis zakresu aktualizacji:  

Wprowadzenie zmian do zapisów aktualnie obowiązującej Instrukcji wynikają z konieczności 
wyprostowania rozbieżności pomiędzy pkt. B.1.2 Część Bilansowanie i  pkt. F.1.5 Część Bilansowanie – 
gdzie stwierdza się sprzeczność:  

 w pkt. F.1.5 Część Bilansowanie, że proces zmiany sprzedawcy rozpoczyna się dopiero po 
pozytywnej weryfikacji, sprzecznie z zapisem z pkt.  

 B.1.2 Część Bilansowanie - gdzie rozpoczyna się od dnia złożenia powiadomienia o zawartej umowie 
sprzedaż,  

oraz w pkt. F.1.5 Część Bilansowanie - błędnie podano, że zmiana sprzedawcy odbędzie się „nie wcześniej 
niż 21 dni” od daty pozytywnej weryfikacji, a powinno być „nie później niż 21 dni od daty powiadomienia”.  
 
Zapis aktualny jest oczywistą pomyłką, konieczną do zweryfikowania, której nie wychwycono w procesie 
przygotowania zapisów IRIESD, oraz zmianą konieczną do uporządkowania aby nie było wątpliwości 
interpretacyjnych w przyszłej praktyce.  

 
5. Zakres zmian w treści postanowień IRiESD:  

F.1.5 Część Bilansowanie otrzymuje brzmienie:  
 
„F.1.5. Zmiana Sprzedawcy tj. wejście w życie nowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy URD 
a Sprzedawcą, dokonywana jest nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia 
zawarcia umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą (zgłoszenia zmiany sprzedawcy), pod warunkiem 
pozytywnej weryfikacji (przeprowadzanej przez OSDn) z uwzględnieniem zapisów obowiązujących umów 
o świadczenie usług dystrybucji oraz przy zachowaniu terminów, o których mowa w pkt B.1.2.” 

 


