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NR 
 

Dzień miesiąc rok 

zawarta w dniu:      pomiędzy: 
 

 

ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. w skrócie „ESK”  

ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, NIP 769-19-19-493, REGON 590768681, tel. (44) 735-40-34, tel./faks (44) 735-40-35, e-mail: 

energia@es-k.pl, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000143043 w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez: 

 

…………………  - Prezes Zarządu 

…………………  - Wiceprezes Zarządu 
 

zwaną dalej Sprzedawcą lub OSD 

a 
Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorstwa 

 

1. 

 
2. 
 
               PESEL                                                REGON                          NIP 

1. 
 
               PESEL                                                                                       REGON 

2. 

  
 Reprezentowany przez: 

 

1. 
 

 

2. 

 

Adres zamieszkania / siedziby przedsiębiorcy     
ulica       nr  domu  nr lokalu 

 

 
miejscowość      kod pocztowy  poczta 

 
 

e-mail      telefon kontaktowy 

 

 

 
 Adres do korespondencji: tak jak wyżej   zgodnie z danymi poniżej 
 

ulica       nr domu  nr lokalu 

 

 
miejscowość      kod pocztowy  poczta 

 

 
zwanym dalej Odbiorcą lub Prosumentem 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii 
elektrycznej oraz świadczeniu usługi jej dystrybucji a także rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do 

sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z usługą jej odbioru i przesyłania, w myśl przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. t.j. z 2021 r. poz. 610  z późn.zm) zwanej dalej Ustawą OZE.  

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz.U. t.j. z 2021 r. poz. 716  z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi 

aktami wykonawczymi do ww. Ustawy, przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. t.j. z 1964 nr 16 
poz. 93, z późn. zm.) zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Koncesjach Sprzedawcy, 

obowiązującej Taryfie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ŚWIADCZENIA USŁUGI 

DYSTRYBUCJI ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI ODBIORU I ROZLICZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ WPROWADZONEJ DO SIECI OSD Z MIKROINSTALACJI  
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2. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. oświadcza, że zgodnie z posiadanymi koncesjami na obrót i dystrybucję energii elektrycznej, 

świadczy usługę kompleksową na rzecz Odbiorcy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jako Sprzedawca i świadczy usługi 

dystrybucyjne jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  

3. Odbiorca kupuje energię elektryczną w ilości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb własnych. Ilość pobranej energii będzie 

rozliczana  na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danego PPE, wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy. 
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej realizowanych w ramach Umowy, rozliczane będą według 

cen i opłat zawartych w Taryfie OSD Sprzedawcy, zgodnie z wybraną Grupą Taryfową Odbiorcy wskazaną w Załączniku                    

nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 

 

1. Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta z mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci według następujących zasad: 

- zgodnie z zapisami Dz.U.poz.2376, art. 4d ust 2 ustawy OZE, art. 4 ust. 1b ustawy OZE (wejście wżycie od 1 kwietnia 2022 r.). 

2. Od 1 lipca 2022 roku wyliczenia wartości depozytu prosumenckiego zależnie od ilości energii wprowadzonej w danym miesiącu 

do sieci będą dokonywane  na  podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji oraz średniej 

miesięcznej ceny energii  z Rynku Dnia Następnego publikowanej na TGE rozliczane w okresie 6 miesięcznym. W przypadku 

zmiany grupy taryfowej lub zaistnienia innych szczególnych okoliczności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania 

rozliczeń w innych okresach rozliczeniowych.  

3. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci w ciągu 365 dni. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej         

do sieci przyjmuje się datę odczytu okresu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej 

wprowadzonej wdanym okresie rozliczeniowym. 

4. Wartość wyprodukowanej energii będzie stanowić tzw. depozyt prosumencki. 

5. Jeżeli depozyt prosumencki nie zostanie w pełni wykorzystany na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej przez Prosumenta 

w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 20% nadwyżki wartości energii wprowadzonej z każdego miesiąca będzie zwracana do końca 

kolejnego miesiąca. 

6. W przypadku stosowania w Umowie dwustrefowej grupy taryfowej, w pierwszej kolejności rozliczenia dokonuje się odrębnie       

dla każdej ze stref, a w następnej kolejności nierozliczoną w danej strefie wprowadzoną energię, rozlicza się w innej strefie.  

7. Od ilości rozliczonej energii o której mowa w ust. 1, Prosument nie uiszcza opłat z tytułu jej rozliczenia oraz opłat za usługę jej 
dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez Prosumenta.  

8. Nadwyżką wartości energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej z tej sieci 

dysponuje Sprzedawca, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat o których mowa w ust. 5 i 7  

9. Sprzedawca informuje Prosumenta o ilości rozliczonej energii, zgodnie z okresem rozliczeniowym.  

10. Obowiązek rozliczenia o którym mowa w niniejszym paragrafie, powstaje od daty wprowadzenia po raz pierwszy energii 

elektrycznej z mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., 

chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie ulegną zmianie.  

11. Opisany sposób rozliczania ma zastosowanie dla energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez Prosumenta w/w okresach.  

12. Sprzedaż nadwyżek energii nie będzie objęta podatkiem VAT ani PIT.  

13. Nadwyżka ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez Prosumenta wobec ilości energii wprowadzonej do sieci oraz wszystkie 

opłaty niezależne od ilości pobranej energii, będą rozliczane w sposób o którym mowa w § 1 ust. 3.  

14. Zmiana sposobu rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez Prosumenta do sieci z mikroinstalacji wobec ilości 

energii pobranej z tej sieci, na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, będzie stosowana                           

w rozliczeniach od momentu wejścia w życie tych zmian i nie wymaga Aneksu do Umowy. 

 

§ 3 

 
1. Faktury za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną regulowane będą przez Odbiorcę w obrocie bezgotówkowym (polecenie 

przelewu) z konta Odbiorcy na konto Dostawcy podane na fakturze. 

2. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony powinny wzajemnie zawiadamiać się pod rygorem poniesienia kosztów 
związanych z opóźnieniami w zapłacie należności. 

3. Należności wynikające z faktur są płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu 

środków na rachunek bankowy Dostawcy. 
4. Każda ze Stron umowy może dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności. 

5. Za przekroczenie terminu płatności faktur częściowych i rozliczeniowych za każdy dzień opóźnienia naliczane są odsetki ustawowe. 

6. Reklamacje nie zwalniają od obowiązku płatności należności za energię elektryczną i usługę dystrybucyjną. 

 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Sprzedawca może 

zlecić wykonywanie obowiązków w zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia 

elektryczna będzie określana i rozliczana według rzeczywiście pobranej energii elektrycznej oraz standardowego profilu zużycia. 

2. Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej oraz obsługi Odbiorców jest określona         

w Taryfie Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. oraz Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców energii 

elektrycznej z przyłączoną mikroinstalacją, będących prosumentami w rozumieniu ustawy OZE - stanowiącym Załącznik                    
do niniejszej umowy.  

3. Warunki zmiany mocy umownej wskazanej w Załączniku Nr 1, określa Taryfa Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. oraz Regulaminie 

wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców energii elektrycznej z przyłączoną mikroinstalacją, będących prosumentami     
w rozumieniu ustawy OZE. 



                
 

 

 

§ 5 

1. Odbiorca oświadcza, że: 

a) jest Prosumentem, 

b) w zakresie PPE określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,  nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej                  

w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1479 z późn.zm.), 

c) wyraża/nie wyraża zgody* na kontaktowania się Sprzedawcy drogą telefoniczną, 

d) wyraża/nie wyraża zgody* na kontaktowania się Sprzedawcy drogą elektroniczną, na wskazany w Umowie adres e-mail, 

e) Odbiorca wyraża/nie wyraża* zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celach marketingowych 

produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz 
Sprzedawcy, a także na ich udostępnianie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym powyższe cele na rzecz Sprzedawcy. 

f) zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdej zmianie danych wskazanych w Umowie, w tym 

danych osobowych, poprzez przedłożenie Sprzedawcy stosownej informacji. 

g) zobowiązuje się do informowania Sprzedawcy o zmianie rodzaj odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji lub jej mocy 

zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmian tych danych oraz o zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 

miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 45 
dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy       

w tym zakresie ulegną zmianie. 

 

§ 6 

 

 

1. Strony ustalają, że niniejsza Umowa obowiązuje od:  

 

a) dnia  
 

 

b) dnia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego/ 
dnia podania napięcia do miejsca dostarczania energii 

elektrycznej 

 
c) daty odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego 

i zawarta jest na czas:  nieokreślony  

2. Strony zgodnie ustalają, że jako podstawę do rozpoczęcia rozliczeń w oparciu o niniejszą Umowę, przyjmuje się wskazania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach świadczenia usług kompleksowych, stanowiących 

Załącznik Nr 1 do Umowy. 

3. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Energoserwis Kleszczów           
Sp. z o.o.  W celu realizacji Umowy dane są udostępniane także innym podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi           

w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i doręczania korespondencji /w tym faktur/. Odbiorca ma prawo dostępu         
do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie         

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego                     

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Odbiorca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku                     

do Sprzedawcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej 
Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków 

informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych                             

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. jak i również obowiązków informacyjnych wynikających                
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady                             

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach 
określonych w Regulaminie wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców energii elektrycznej z przyłączoną 

mikroinstalacją, będących prosumentami w rozumieniu ustawy OZE. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne przypadki 

rozwiązania Umowy reguluje Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców energii elektrycznej z przyłączoną 
mikroinstalacją, będących prosumentami w rozumieniu ustawy OZE. 

5. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, 

określa Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców energii elektrycznej z przyłączoną mikroinstalacją, 
będących prosumentami w rozumieniu ustawy OZE. 

6. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej www.es-k.pl 

7. Odbiorca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 
danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i aby chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

8. Odbiorca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych                         

i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie 

administratora danych. 
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9. Odbiorca dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje oraz w stosunku do Sprzedawcy, 

wynikających  z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO. 

10. Przekazywane przez Odbiorcę dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją 

umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji.  

11. Oświadczenie Odbiorcy wskazane w §5 ust. 7 niniejszej umowy ma zastosowanie w przypadku osób fizycznych. 

12. Oświadczenia Odbiorcy wskazane w §5 ust. 7-11 niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą. 

13. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, tracą ważność dotychczasowa umowa kompleksowa, umowa o świadczenie usługi 

dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej, zawarte dla PPE określonego w niniejszej Umowie.  

 

§ 7 

 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Odbiorca oświadcza, że otrzymał wraz z umową Załącznik Nr 1 i  Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla odbiorców 
energii elektrycznej z przyłączoną mikroinstalacją, będących prosumentami w rozumieniu ustawy OZE i wyraża zgodę na ich 

włączenie do Umowy.  Odbiorca oświadcza że zapoznał się z treścią Taryfy Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. dostępną w siedzibie 

Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sprzedawcy www.es-k.pl.  

W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a dokumentami wymienionymi w zdaniu 1, postanowienia Umowy                                  

są rozstrzygające. 
 

 

 

                     Imię, nazwisko i podpis/y Odbiorcy/ów    Podpis i pieczątka przedstawiciela Sprzedawcy 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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