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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 

Niniejsze Porozumienie, zwane dalej „Porozumieniem”, zostało zawarte w dniu 

………………… roku, w Warszawie, pomiędzy: 

 

Zarządcą Rozliczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52, 00-679 

Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP 
701-009-57-09, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000292313, reprezentowaną przez: 
 

Jana Bogolubowa – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zarządcą Rozliczeń S.A.” ;  

oraz 

 

…………………………………… z siedzibą w …………., ul. ………….nr……., …-

………….., o kapitale zakładowym w wysokości…………….., opłaconym w całości, NIP 
………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….., ………… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………..,  reprezentowaną przez: 

  

……………………….. - ……………………………. 
 

………………………. - …………………………….  

zwaną dalej „OSD”,   

 

Zarządca Rozliczeń S.A. i OSD są również w Porozumieniu zwani „Stroną”, a łącznie 
„Stronami”. 

 

Zważywszy, że: 

1) Zarządca Rozliczeń S.A. pełni funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

2) zgodnie z art. 92 ust. 11 Ustawy, Zarządca Rozliczeń S.A. uzyskał prawo dostępu do 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej, niezbędnych do rozliczeń tzw. ujemnych sald w rozumieniu 

przepisów Ustawy, 

3) OSD jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego 

sieci przyłączeni są wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła 
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, których 
oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej określanego jako 
”Prezes URE”), 



 

 2 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Porozumienia 

1. Przedmiotem Porozumienia są zasady udostępniania Zarządcy Rozliczeń S.A. 
posiadanych przez OSD informacji o ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

OSD z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii. 

2. Porozumienie dotyczy danych pomiarowych wytwórców energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, przyłączonych do sieci 
dystrybucyjnej OSD, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii, organizowaną przez Prezesa URE. 

3. Wykaz podmiotów i instalacji, o których mowa w ust. 2, zwany dalej „Wykazem”, 
sporządza i aktualizuje na bieżąco Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie informacji 

otrzymanych od Prezesa URE po rozstrzygnięciu przez niego aukcji. Zarządca Rozliczeń 
S.A. przekazuje do OSD w formacie xls lub xlsx lub innym formacie właściwym dla 
arkusza kalkulacyjnego Excel na adresy poczty elektronicznej wskazane w Załączniku nr 

2, Wykaz według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do Porozumienia.  

4. Zarządca Rozliczeń przesyła Wykaz do OSD niezwłocznie po otrzymaniu od Prezesa 
URE informacji o rozstrzygnięciu aukcji. W celu ułatwienia identyfikacji instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 
500 kW, Zarządca Rozliczeń S.A. posługuje się kodem Punktu Poboru Energii (dalej jako 

„PPE”) nadanym przez OSD. 

5. Zmiana Wykazu nie stanowi zmiany Porozumienia i dokonuje się z dniem przekazania 

przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do OSD aktualnego Wykazu, w trybie określonym w ust. 

3.  

6. Zarządca Rozliczeń S.A. oświadcza, że posiada upoważnienia od wszystkich podmiotów 
objętych Wykazem, na udostepnienie ich danych pomiarowych przez OSD do Zarządcy 
Rozliczeń S.A. Na każde żądanie OSD, Zarządca Rozliczeń S.A. będzie zobowiązany 
niezwłocznie przedstawić oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem dokument 
upoważnienia pod rygorem zaprzestania udostępniania przez OSD danych pomiarowych. 

 

§ 2 

Przekazywanie danych 

1. OSD będzie udostępniał Zarządcy Rozliczeń S.A. dane, o których mowa w § 1 ust. 2, 

odrębnie dla każdego PPE danej instalacji, w oparciu o rzeczywiste wskazania urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych, o ile to możliwe w układzie godzinowym. Dane dotyczące 
miesiąca kalendarzowego będą udostępniane do 10 dnia następnego miesiąca. Dane 

dotyczące ilości energii elektrycznej  będą  udostępniane w kWh. 

2. W przypadku, gdy udostępnione Zarządcy Rozliczeń S.A. dane, o których mowa w ust. 1, 

okażą się błędne lub nieaktualne, OSD niezwłocznie po ujawnieniu powyższego udostępni 
Zarządcy Rozliczeń S.A. skorygowane dane. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
działań Zarządcy Rozliczeń S.A. opartych na danych pomiarowych udostępnianych przez 
OSD, chyba że udostępnione dane będą błędne lub nieaktualne w wyniku umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa OSD. 
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3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, będą udostępniane na serwerze wymiany danych 

pomiarowych należącym do OSD w formacie …………. lub poprzez dedykowany 

system informatyczny OSD. OSD niezwłocznie po zawarciu Porozumienia przekaże 
Zarządcy Rozliczeń S.A. niezbędne dane, umożliwiające Zarządcy Rozliczeń S.A. dostęp 
do ww. serwera lub systemu. OSD poinformuje Zarządcę Rozliczeń S.A. o zmianie 
powyższego formatu lub systemu z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

Wymagania dokumentowe i zasady wymiany informacji  

 

1. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie pisma adresowane do Stron będą przesyłane lub 
składane w oryginałach. Na równi z oryginałem traktuje się dokumenty przesyłane w 

formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być podpisane przez osoby uprawnione 
do ich podpisania zgodnie z zasadą reprezentacji Stron lub przez prawidłowo 
umocowanych pełnomocników lub przez osoby upoważnione przez Strony do realizacji 

Porozumienia wskazane w Załączniku nr 2 do Porozumienia. 

 

3. Przesyłanie dokumentów dokonywane będzie odpowiednio na adresy wskazane w 

Załączniku nr 2 do Porozumienia. 

 

4. Zmiana danych adresowych lub osób upoważnionych przez Strony do realizacji 

Porozumienia nie wymaga zawarcia aneksu do Porozumienia, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony przed dokonaniem zmiany i obowiązuje od dnia 
następnego po doręczeniu Stronie powiadomienia drugiej Strony. 

 

 

§ 4 

Klauzula poufności 
 

1. Wszelkie dokumenty, dane określone  w § 2 ust. 1 i inne wrażliwe informacje 

udostępnione przez Strony w związku z realizacją Porozumienia mogą być wykorzystane 
tylko w celu jego realizacji. Strony będą zachowywać zasadę poufności w stosunku do 
wszystkich ww. informacji. W okresie obowiązywania Porozumienia oraz po jego 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Strony nie będą publikować, przekazywać, ujawniać ani 
udzielać żadnych informacji, które uzyskały w związku z jego realizacją. 

2. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Stron 
w ujawnianiu informacji: 

1) na której ujawnienie pozostałe Strony wyraziły zgodę,  
2) która należy do informacji powszechnie znanych,  
3) której obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawnych. 

3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich 

pracowników. 
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4. Porozumienie nie obejmuje powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym 
mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2016, poz. 922). 

5. OSD jest spółką zależną spółki giełdowej …ABC… zatem, przekazywane w trakcie 

realizacji Porozumienia informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z 
powyższym Strony Porozumienia, członkowie ich organów, ich pracownicy, doradcy, 

osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze są zobowiązani do: 
1) nieujawniania przekazywanych w związku z Porozumieniem informacji („Informacje 

Zastrzeżone”) oraz 

2) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu prowadzenia negocjacji 
lub realizacji celu wykonania Porozumienia. 

Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez …ABC… lub 

otrzymania potwierdzenia od …ABC…, iż żadna z Informacji Zastrzeżonych nie stanowi 
informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, 
wykorzystywanie ani dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować 
odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  
w tym odpowiedzialnością karną. 

6. Strony oświadczają, iż w związku z posiadaniem przez …ABC… – statusu spółki 
publicznej oraz spółki dominującej w stosunku do OSD wyrażają zgodę na przekazanie 
treści tego porozumienia …ABC…, w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem 

wykonania przez …ABC… obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 1382 z późn. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.). 

 

§ 5 

     Postanowienie końcowe  

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i zostało zawarte na czas nieokreślony, 

z możliwością jego rozwiązania z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. W 

przypadku zmian prawnych skutkujących zaprzestaniem przekazywania danych do 
Zarządcy Rozliczeń S.A., Porozumienie może zostać rozwiązane z krótszym okresem 
wypowiedzenia. 

2. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i § 3 ust. 4 Porozumienia, wszelkie zmiany Porozumienia 

dokonywane będą poprzez zawarcie przez Strony aneksu, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania, o zdarzeniach 
mogących mieć wpływ na wykonanie Porozumienia. 

4. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem stosuje się przepisy Ustawy, ustawy 

Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego. 
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5. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Porozumienia stanowią: 

 

Załącznik Nr 1 – Wykaz podmiotów oraz instalacji uprawnionych do pokrywania 

ujemnego salda - wzór, 

Załącznik Nr 2 – Dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji 
Porozumienia. 

 

 

 

W imieniu Zarządcy Rozliczeń S.A.    W imieniu  OSD  

 

 

 

......................................................    ......................................................

     

...................................................... 

 


