
 

 

 
POROZUMIENIE 

w sprawie refaktury należności za zużytą energię elektryczną 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Strony łączy Umowa świadczenia usług w zakresie zapewnienia dostawy energii elektrycznej nr _________________________ z  
dnia ___________ roku. 

2. Zgodnie z § 2 ust. 6 umowy, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu przez Usługodawcę koncesji na dystrybucję energii 
elektrycznej, statusu OSD oraz zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy na dystrybucję energii 
elektryczne nastąpi rozpoczęcie rozliczania Klienta za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie cen  
i stawek opłat określonych w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie na dystrybucję energii 
elektrycznej. W tym celu Strony zobowiązały się zawrzeć w formie dokumentowej umowę kompleksową zapewnienia 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą 
energii elektrycznej, który będzie miał zawartą z Usługodawcą generalną umowę dystrybucji (w tym przypadku przy 
jednoczesnym zawarciu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) nie później niż na 14 
dni przed rozpoczęciem takiego rozliczania.  

3. Wraz z zawarciem niniejszego Porozumienia Strony zawierają Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej, a w związku ze złożeniem przez Usługodawcę wniosku o zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki taryfy, która będzie stanowiła podstawę rozliczeń za usługę dystrybucji energii elektrycznej i zostanie 
wprowadzona do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne, w rozliczeniach za świadczone usługi 
dystrybucji energii elektrycznej znajdzie zastosowanie zaliczkowy sposób rozliczeń, zgodny z art. 47 ust. 1b Ustawy Prawo 
energetyczne.  

4. Klient zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą, który będzie miał zawartą z 
Usługodawcą generalną umowę dystrybucji w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. 

5. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad rozliczania kosztów zużytej przez Klienta energii 
elektrycznej w okresie od uzyskania przez Usługodawcę statusu operatora systemu dystrybucyjnego i zawarciu pomiędzy 
Stronami umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do dnia dokonania przez Klienta wyboru 
sprzedawcy i zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

§ 2 
Obowiązki stron 

1. Do czasu zawarcia przez Klienta umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z wybranym przez 
niego sprzedawcą Klient będzie rozliczany według ceny zakupu energii elektrycznej przez Usługodawcę u 
Sprzedawcy energii elektrycznej posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną na obszarze działania 
Usługodawcy w oparciu o refakturę. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do: 
a. Prowadzenia ewidencji zużytej energii elektrycznej przez Klienta usługi; 
b. Przekazywania informacji o zużyciu energii elektrycznej oraz poprawnego wystawiania refaktury rozliczeniowej 

za zużytą przez Klienta energię elektryczną. 
3. Klient zobowiązuje się do: 

a. Dokonania wyboru sprzedawcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia (celem 
zawarcia przez Usługodawcę z tym Sprzedawcą generalnej umowy dystrybucyjnej, o ile wcześniej taka nie została 
zawarta); 

b. Korzystania z energii elektrycznej zapewnionej przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa; 
c. Regulowania w terminie należności wynikających z refaktur wystawianych przez Usługodawcę. 

4. Klient za usługę dystrybucji energii elektrycznej będzie rozliczany zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Taryfą na dystrybucję energii elektrycznej, na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucji zawartej z Usługodawcą działającym jako operator systemu dystrybucyjnego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia traci moc Umowa świadczenia usług w 
zakresie zapewnienia dostawy energii elektrycznej nr _________________________. 

6. Na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia refaktura za zużytą energię elektryczną będzie uwzględniała cenę 529 zł 
za MWh netto (0,529 zł/ kWh netto, tj. 0,6507 zł/kWh brutto). Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że z 
uwagi na  ciągły wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu oraz innych nośników  energetycznych i aktualną sytuację 
na rynku energetycznym, cena ta może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a co za tym idzie 
uzasadnione i wskazane jest niezwłoczne podjęcie przez Klienta działań zmierzających do dokonania skutecznego 
wyboru Sprzedawcy i zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej bezpośrednio  przez Klienta, co Klient 
niniejszym potwierdza i przyjmuje. Do czasu dokonania przez Klienta wyboru Sprzedawcy będzie o rozliczany za 
zużytą energię elektryczną w oparciu o refakturę. 

 
§ 3 

Zasady rozliczeń 
1. Rozliczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych, na 

podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i z uwzględnieniem aktualnej ceny energii elektrycznej, o 
której mowa w § 2 ust. 1 i ust. 6. 

2. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za wystawiane przez Usługodawcę refaktury w terminie wskazanym na 
fakturze VAT, nie wcześniej niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 

3. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są przez przedstawicieli Usługodawcy. 



 

 

4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas określony do dnia wejścia w życie umowy 

sprzedaży zawartej przez Klienta z wybranym przez niego Sprzedawcą. 
6. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku braku technicznych warunków dostarczania energii elektrycznej, w 

szczególności w przypadku niedokonania wyboru Sprzedawcy przez Klienta w terminie określonym w § 1 ust. 2 
Porozumienia. 

7. Strony dopuszczają dokonywanie korekty rozliczeń, w szczególności, w przypadku dokonania korekty rozliczeń za 
energię elektryczną pomiędzy Usługodawcą i Sprzedawcą, z którym ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej 
lub umowę kompleksową. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
1. Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą Porozumienie 

bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, jeśli nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na 
podstawie przepisów o CEiDG, ma prawo do odstąpienia od Porozumienia w terminie 14 dni od daty jego zawarcia, na 
zasadach wskazanych w Pouczeniu o prawie do odstąpienia, stanowiącym załącznik do Porozumienia. 

2. Klient, o którym mowa w ust. 1, ⎕ wnioskuje / ⎕ nie wnioskuje o rozpoczęcie refaktury kosztów dostarczania energii 
elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od Porozumienia, tj. przed upływem 14 dni od daty zawarcia 
Porozumienia. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany, iż rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej 
przed upływem terminu do odstąpienia od Porozumienia skutkować będzie w przypadku odstąpienia od tej 
Porozumienia obowiązkiem zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której 
poinformuję Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszego Porozumienia 

3. Odstąpienie od niniejszego Porozumienia spowoduje konieczność zaprzestania rozliczania i refaktury kosztów energii 
elektrycznej na Klienta, co będzie równoznaczne z brakiem dostępu do energii elektrycznej w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku zawarcia umowy kompleksowej zapewnienia sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą energii 
elektrycznej, który będzie miał zawartą z Usługodawcą generalną umowę dystrybucji (§ 1 ust. 2 Porozumienia) .  

4. Klient ⎕ wyraża  zgodę / ⎕ nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie refaktury w formie elektronicznej na adres 
e – mail: _______________________@____________________ . Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z rezygnacją przez 
Klienta z otrzymywania faktur w formie papierowej. 

5. Klient ⎕ wyraża  zgodę / ⎕ nie wyraża zgody na weryfikację przez pracownika Usługodawcy danych podanych przy 
rejestracji przez Klienta konta e - BOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz wyraża zgodę na przesyłanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Klient ⎕ wyraża  zgodę / ⎕ nie wyraża zgody używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  
i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (np. tel. lub SMS). 

7. Niniejsze Porozumienie może zostać zawarte w formie pisemnej lub dokumentowej, tj. np. poprzez wymianę za 
pośrednictwem korespondencji e – mail skanów podpisanego Porozumienia lub dokumentów z podpisem 
elektronicznym. Zmiana lub rozwiązanie Porozumienia wymaga takiej samej formy jak ta, w jakiej Porozumienie zostało 
zawarte z/ na adres mailowy: biuro@nowaenergia-dystrybucja.com. 

8. W związku z możliwością zawarcia Porozumienia w formie dokumentowej Klient ⎕ wyraża  zgodę / ⎕ nie wyraża 
zgody  na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail ___________________________@_______________ 
na temat usług oferowanych przez Usługodawcę. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 

9. Załącznikami do Porozumienia, stanowiącym jej integralną część, są: 
a. Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna RODO, 
b. Załącznik nr 2 - Pouczenie o prawie odstąpienia, 
c. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 
d. Załącznik nr 4 – Regulamin e- BOK. 

10. Klient potwierdza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z jej treścią, a także otrzymał 
dokumenty, o których mowa w ust. 9 powyżej, miał możliwość zapoznać się z ich treścią, rozumie ją i nie wnosi co do 
niej zastrzeżeń. 

 
 

________________________________       _________________________________________ 
data i czytelny podpis Klienta      data i czytelny podpis Usługodawcy 

Zgody marketingowe (dobrowolne) 

☐ Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów z 
branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz Usługodawcy, a także na ich udostępnianie przez Usługodawcę podmiotom realizującym ww. 
cele marketingowe na rzecz Usługodawcy. 

☐ Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przez Usługodawcę, 
na adres email lub numer telefonu wskazany w umowie. 

☐ Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przez osoby 
współpracujące z Usługodawcą na adres email lub numer telefonu wskazany w umowie. 

 
________________________________ 
data i czytelny podpis Klienta 

mailto:biuro@nowaenergia-dystrybucja.com


 
 

 

 
Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o.   e – mail:  biuro@nowaenergia-dystrybucja.com 
Al. Grunwaldzka 163  Nr tel.: +48 573 000 565 
80-266 Gdańsk 

 

 
Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest NOWA ENERGIA DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 163, 80-266 Gdańsk, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000538945, posiadającą NIP: 5851470205, 
REGON: 360549359, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. 

2. Z ADO możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@nowaenergia-dystrybucja.com lub 
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).  

3. ADO przetwarza Twoje dane osobowe: 
a. aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę oraz w innych celach, na które się zgodzisz (sprzedawca), 
b. w celu realizacji obowiązku prawnego, jaki polega m.in. na dystrybucji energii elektrycznej (Usługodawca), 
c. w celu swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj.: marketingu produktów (sprzedawca) oraz ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które wynikają z prawa (sprzedawca i Usługodawca). 
4. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę. 
5. Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które: 

a. są uprawnionymi organami publicznymi, 
b. są częścią naszej grupy kapitałowej, są z nami powiązane osobowo lub kapitałowo, 
c. dostarczają korespondencję, 
d. świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, 

doradztwa prawnego oraz usługi techniczne, 
e. wybranemu przez Klienta Sprzedawcy i Sprzedawcy rezerwowemu. 

6. ADO przetwarza Twoje dane osobowe: 
a. przez okres trwania umowy, a jeśli wyrazisz dodatkowe zgody – do czasu, aż je wycofasz (sprzedawca), 
b. przez okres, jaki wynika z prawa, które dotyczy dystrybucji prądu w związku z umową oraz po jej 

zakończeniu do upływu okresu, który przysługuje do obrony przed roszczeniami i – ewentualnie – 
dochodzenia roszczeń (Usługodawca). 

7. ADO przechowa dane na czas realizacji roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z umowy. 
8. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać: 

a. dostępu do nich, 
b. uzyskania ich kopii, 
c. ich sprostowania, 
d. ograniczenia ich przetwarzania, 
e. ich przenoszenia, 
f. ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu przetwarzania, 
g. cofnięcia swoich wcześniejszych zgód. 

9. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie 
uzasadnionych interesów, które realizuje ADO. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO 
lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1. 

10. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
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Załącznik nr 2 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, mają Państwo prawo odstąpić od 
niniejszego Porozumienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy 
wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Porozumienia, muszą Państwo poinformować nas, tj. Nowa Energia Dystrybucja 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców (KRS) pod 
nr: 0000538945, posiadającą nr NIP: 5851470205, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, biuro@nowaenergia-
dystrybucja.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszego Porozumienia w drodze jednoznacznego oświadczenia.  

Oświadczenie od odstąpieniu może być złożone poprzez wysłanie pisma pocztą (na adres: Nowa Energia Dystrybucja 
Sp. z o.o.,  Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk) lub pocztą elektroniczną biuro@nowaenergia-dystrybucja.com.  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Porozumienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od Porozumienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą 
wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od 
Porozumienia. 

W przypadku, odstąpienia od Porozumienia zawartego poza lokalem przedsiębiorstwa  lub na odległość Porozumienie 
uważa się za nie zawarte. W przypadku odstąpienia od niniejszego Porozumienia zwracamy Państwu wszystkie 
otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszego Porozumienia. Zwrotu 
płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej 
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo 
żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
  
Jeżeli wykonacie Państwo prawo odstąpienia od Porozumienia po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia dostaw energii 
elektrycznej energii przed upływem terminu do odstąpienia od Porozumienia, będziecie Państwo zobowiązani do 
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Porozumienia.  
 

 
 
 

 
Załącznik nr  3 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA 

O ODSTĄPIENIU OD POROZUMIENIA 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Porozumienia) 

 

Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o.  
Al. Grunwaldzka 163 
80-266 Gdańsk 
 
 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Porozumienia do umowy o świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej nr _______________ z dnia _________________ roku. 

 

 

________________________ 

data i podpis Klienta / - ów 
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