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OGÓLNE WARUNKI LICENCJI (OWU) 

NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI  
I IMPLEMENTACJI REFERENCYJNEJ PROTOKOŁU DCSAP 

 

1. DEFINICJE 

1.1. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w OWU wielką literą, nadaje się mu poniżej wskazane 

znaczenie. 

PROTOKÓŁ 
DCSAP 

Data Concentrator Simple Acquisition Protocol, protokół 

komunikacji przeznaczony do komunikacji pomiędzy systemem 

akwizycji danych pomiarowych a koncentratorami danych z 

liczników energii elektrycznej pośredniczącymi w komunikacji z 

licznikami energii elektrycznej. 

DOKUMENTACJA  
DCSAP 

a) dokumentacja opisująca założenia dla komunikacji za pomocą 

Protokołu DCSAP, syntaktykę i semantykę komunikacji, 

strukturę obiektów koncentratora (globalnych i sesyjnych), 

przykłady wykorzystania Protokołu DCSAP (przypadki użycia), 

rekomendacje dla implementacji Protokołu DCSAP, 

opracowaną implementację referencyjną serwera protokołu 

DCSAP,  

b) inne dokumenty publikowane przez Energa-Operator z 

wskazaniem, że należą do Dokumentacji DCSAP. 

IMPLEMENTACJA 
REFERENCYJNA 

a) oprogramowanie komputerowe komunikujące się za pomocą 

Protokołu DCSAP z systemem akwizycji danych pomiarowych, 

wchodzącym w skład systemu aplikacyjnego AMI,  

b) aktualizacje i nowe wersje Implementacji Referencyjnej 

publikowane przez Energa-Operator. 

LICENCJOBIORCA 

a) operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w 

rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne, lub 

b) podmiot zajmujący się produkcją – wykorzystywanych w 

systemach inteligentnego opomiarowania (smart metering) lub 

inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (smart grid) – 

urządzeń pomiarowych, urządzeń sieciowych lub 

oprogramowania, 

 

który zaakceptował warunki opisane w niniejszych OWU i przyjął 

ofertę zawarcia umowy licencji złożoną przez Energa-Operator. 

  

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

2.1. Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki udzielania licencji na korzystanie z Dokumentacji 

DCSAP oraz Implementacji Referencyjnej  

2.2. Licencja udzielana jest przez ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. 

Marynarki Polskiej 130, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 33455, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 583-000-11-90, 

REGON: 190275904, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 221 110 400,00 zł, opłaconym w 

całości, zwaną dalej „Energa-Operator”. 
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3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

3.1. Na warunkach opisanych w niniejszych OWU, Energa-Operator udziela Licencjobiorcy licencji na 

korzystanie z Dokumentacji DCSAP i Implementacji Referencyjnej. Licencja obejmuje prawo do 

korzystania z Dokumentacji DCSAP i Implementacji Referencyjnej w następującym zakresie: 

3.1.1. w części, w jakiej Dokumentacja DCSAP i Implementacja Referencyjna stanowią 

oprogramowanie komputerowe, licencja obejmuje prawo do: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego;  

b) udostępniania programu komputerowego podmiotom trzecim będącym 

podwykonawcami, konsultantami lub doradcami prawnymi Licencjobiorcy – 

wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością Licencjobiorcy 

zgodną z OWU, a wymagającą wykorzystania Protokołu DCSAP. 

3.1.2. w części, w jakiej Dokumentacja DCSAP i Implementacja Referencyjna nie mają 

charakteru oprogramowania komputerowego, licencja obejmuje prawo do:  

a) zwielokrotniania ich, w tym wytwarzania egzemplarzy dowolną techniką,  

b) udostępniania ich podmiotom trzecim będącym podwykonawcami, 

konsultantami lub doradcami prawnymi Licencjobiorcy  – wyłącznie w celu 

bezpośrednio związanym z działalnością Licencjobiorcy zgodną z OWU, a 

wymagającą wykorzystania Protokołu DCSAP. 

3.1.3. Licencjobiorca ma prawo korzystać z Dokumentacji DCSAP i Implementacji 

Referencyjnej w celu: 

a) opracowywania, rozwoju i wprowadzania do obrotu urządzeń pomiarowych, 

urządzeń sieciowych lub oprogramowania komputerowego, wykorzystujących 

Protokół DCSAP, przeznaczonych do stosowania wykorzystywanych w 

systemach inteligentnego opomiarowania (smart metering) lub inteligentnych 

sieciach elektroenergetycznych (smart grid), 

b) prowadzenia testów Protokołu DCSAP i rozwiązań technicznych (sprzętu i 

oprogramowania) wykorzystujących Protokół DCSAP, 

c) opracowywania specyfikacji, projektów technicznych i podobnych 

dokumentów, 

d) wykorzystywania Dokumentacji DCSAP i Implementacji Referencyjnej w 

postępowaniach zakupowych, w tym przekazywania jej potencjalnym 

kontrahentom lub podawania jej do wiadomości publicznej w ramach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i innych analogicznych 

publicznych postępowań. 

3.1.4. Licencja obejmuje także prawo modyfikowania, a także tworzenia oraz korzystania z 

opracowań  (utworów zależnych) Dokumentacji DCSAP i Implementacji Referencyjnej na 

polach eksploatacji opisanych powyżej. 

3.2. Licencja ma charakter niewyłączny i obejmuje prawo Licencjobiorcy do korzystania z Dokumentacji 

DCSAP oraz Implementacji Referencyjnej bez ograniczeń terytorialnych. 

3.3. Licencja jest udzielana nieodpłatnie. 

3.4. Licencja udzielana jest w chwili zawarcia umowy (tj. w chwili, w której oświadczenie Licencjobiorcy 

o przyjęciu oferty zawarcia umowy na warunkach opisanych w OWU dotarło do Energa-Operator w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią) i obowiązuje przez czas nieoznaczony. 

3.5. Jeżeli Licencjobiorca, w ramach uprawnień przyznanych zgodnie z niniejszymi OWU, udostępnia 

osobom trzecim zmodyfikowaną wersję, w tym opracowanie Dokumentacji DCSAP i Implementacji 

Referencyjnej, ma on obowiązek:  
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3.5.1. niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Energa-Operator i przekazania Energa-

Operator takiej zmodyfikowanej wersji lub opracowania Dokumentacji DCSAP i 

Implementacji Referencyjnej – w formie elektronicznej, przesyłając na adres: 

dcsap@energa.pl powiadomienie oraz zmodyfikowaną wersję lub opracowanie w postaci 

edytowalnych plików 

3.5.2. pozostawienia wszelkich, zawartych w Dokumentacji DCSAP i Implementacji 

Referencyjnej, wzmianek o prawach autorskich oraz klauzul dotyczących 

odpowiedzialności, 

3.5.3. pozostawienia wszelkich, zawartych w Dokumentacji DCSAP i Implementacji 

Referencyjnej, wskazań lokalizacji (adresu URL), z którego można pobrać 

niezmodyfikowaną wersję danego utworu, 

3.5.4. wyraźnego oznaczenia modyfikacji lub poprawek wprowadzonych w stosunku do wersji 

udostępnianej przez Energa-Operator,  

3.5.5. poinformowania odbiorcy (osoby trzeciej), że przekazanie Dokumentacji DCSAP lub 

Implementacji Referencyjnej nie stanowi udzielenia dalszej licencji, a zatem korzystanie z 

Dokumentacji DCSAP i Implementacji Referencyjnej jest dopuszczalne tylko w zakresie 

dozwolonym przez prawo autorskie. 

3.6. Licencjobiorca nie ma prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) ani przenoszenia praw 

wynikających z licencji na podmioty trzecie. 

4. ROZWÓJ PROTOKOŁU DCSAP 

4.1. Licencjobiorca ma prawo zgłaszać Energa-Operator uwagi lub sugestie modyfikacji  Dokumentacji 

DCSAP lub Implementacji Referencyjnej. Uwagi mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na 

adres dcsap@energa.pl, chyba że Energa-Operator poda do wiadomości publicznej inny adres. 

4.2. Energa-Operator może wziąć pod uwagę uwagi lub sugestie Licencjobiorcy przy rozwoju Protokołu 

DCSAP, w tym przy tworzeniu nowych wersji lub aktualizacji Dokumentacji DCSAP oraz 

Implementacji Referencyjnej. 

4.3. Zgłaszając uwagi lub sugestie modyfikacji Dokumentacji DCSAP lub Implementacji Referencyjnej, 

Licencjobiorca: 

4.3.1. zapewnia, że korzystanie z nich przez Energa-Operator nie będzie naruszało praw 

autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw osób trzecich, w tym że osoby 

uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą ich wykonywać przeciwko 

Energa-Operator, 

4.3.2. udziela Energa-Operator niewyłącznej licencji na korzystanie z nich na warunkach 

określonych w Załączniku nr 1 do OWU.  

4.4. W przypadku opublikowania przez Energa-Operator nowej wersji lub aktualizacji Dokumentacji 

DCSAP lub Implementacji Referencyjnej, opracowanych w wyniku uwag lub sugestii zgłoszonych 

przez Licencjobiorcę, Energa-Operator oznaczy zakres zmian oraz wskaże podmiot zgłaszający 

uwagę lub sugestię, chyba że podmiot ten zastrzeże przy zgłaszaniu danej uwagi lub sugestii, że 

jego wkład nie powinien być ujawniany. 

4.5. W przypadku opublikowania przez Energa-Operator nowej wersji lub aktualizacji Dokumentacji 

DCSAP lub Implementacji Referencyjnej, licencja udzielona Licencjobiorcy na podstawie 

niniejszych OWU obejmuje także taką nową wersję lub aktualizację bez potrzeby składania 

dodatkowych oświadczeń. 

5. ZASADY OZNACZANIA PRODUKTÓW 

5.1. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu wykorzystującego Protokół DCSAP, 

Licencjobiorca ma obowiązek:  
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5.1.1. niezwłocznie poinformować Energa-Operator o tym fakcie, przesyłając wiadomość 

zawierającą wskazanie typu produktu, jego nazwy handlowej, sposobu wykorzystania w 

nim Protokołu DCSAP. Wiadomość powinna być przesłana na adres dcsap@energa.pl, 

chyba że Energa-Operator poda do wiadomości publicznej inny adres. 

5.1.2. w przypadku produktu będącego urządzeniem (np. koncentratorem danych 

pomiarowych), umieścić na jego obudowie oznaczenie „Data Concentrator Simple 

Acquisition Protocol provided by Energa-Operator” 

Oznaczenie powinno zostać umieszczone w miejscu widocznym przy normalnym 

korzystaniu z urządzenia, wraz z innymi oznaczeniami graficznymi wskazującymi na 

producenta lub technologie wykorzystane w produkcie. Licencjobiorca ma obowiązek 

przedstawienia Energa-Operator projektu (wizualizacji) produktu zawierającego komplet 

oznaczeń i uzyskania zgody Energa-Operator na daną postać oznaczenia. 

5.1.3. w każdym wypadku w dokumentacji produktu (w szczególności w instrukcji użytkownika, 

dokumentacji techniczno-ruchowej, pliku pomocy oprogramowania komputerowego), 

umieścić następującą klauzulę wraz z pozostałymi informacjami o technologiach 

wykorzystanych w produkcie lub w innym widocznym miejscu: 

W produkcie zastosowano protokół DCSAP (Data Concentrator Simple Acquisition Protocol) 

opracowany na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA i udostępniony bez opłat licencyjnych. 

DCSAP to otwarty protokół komunikacji przeznaczony do komunikacji pomiędzy systemami 

akwizycji danych pomiarowych a koncentratorami danych. Więcej informacji na temat protokołu 

DCSAP i zasad korzystania z nich można uzyskać pod adresem: dcsap@energa.pl lub na 

stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA: www.energa-operator.pl. 

Klauzula powinna być umieszczona w języku angielskim oraz w wiernym tłumaczeniu na język, 

w którym sporządzono dokumentację. 

5.2. Energa-Operator ma prawo podawać do publicznej wiadomości fakt wykorzystania Protokołu 

DCSAP w produkcie Licencjobiorcy, w tym informacje przekazane zgodnie z punktem 5.1.1.  

5.3. W pozostałym zakresie Licencjobiorca może użyć znaku towarowego, firmy lub nazwy handlowej 

należącej do Energa-Operator lub podmiotu z grupy kapitałowej Energa, lub też podobnego 

oznaczenia na jakichkolwiek materiałach, w tym materiałach drukowanych, kopertach, papierach 

firmowych, broszurach, plakatach, stronach internetowych, wyłącznie po przedstawieniu Energa-

Operator projektu takich materiałów oraz po uzyskaniu zgody Energa-Operator na wykorzystanie w 

określony sposób danego materiału, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. WYPOWIEDZENIE I WYGAŚNIĘCIE LICENCJI 

6.1. Licencjobiorca może wypowiedzieć licencję w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.  

6.2. Energa-Operator może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji lub innych zobowiązań opisanych w OWU. 

6.3. Licencja wygasa bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w przypadku:  

6.3.1. utraty przez Licencjobiorcę statusu operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego lub zaprzestania przez niego prowadzenia działalności 

polegającej na produkcji – wykorzystywanych w systemach inteligentnego 

opomiarowania (smart metering) lub inteligentnych sieciach elektroenergetycznych 

(smart grid) – urządzeń pomiarowych, urządzeń sieciowych lub oprogramowania, przy 

czym w razie stwierdzenia, że doszło do zdarzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Licencjobiorca poinformuje o tym fakcie Energa-Operator; 

6.3.2. utraty przez Energa-Operator prawa do udzielania licencji na korzystanie z Dokumentacji 

DCSAP oraz Implementacji Referencyjnej na warunkach określonych w niniejszym 

dokumencie, przy czym w razie stwierdzenia, że doszło do zdarzenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Energa-Operator poinformuje o tym fakcie Licencjobiorcę. 
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6.4. W razie wygaśnięcia licencji na jakiejkolwiek podstawie Licencjobiorca ma obowiązek zaprzestać 

korzystania z Dokumentacji DCSAP oraz Implementacji Referencyjnej, jak również ich opracowań 

oraz niezwłocznie zniszczyć lub trwale usunąć wszelkie kopie Dokumentacji DCSAP oraz 

Implementacji Referencyjnej. 

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

7.1. Mając na uwadze, że niniejsza licencja udzielana jest nieodpłatnie, Energa-Operator udostępnia 

Licencjodawcy Dokumentację DCSAP oraz Implementację Referencyjną w takiej formie w jakiej 

zapoznał się z nimi Licencjobiorca, a tym samym:  

7.1.1. Energa-Operator nie składa żadnych zapewnień co do możliwości korzystania z 

Dokumentacji DCSAP oraz Implementacji Referencyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem, 

ani co do tego, że nie naruszają one praw innych osób. 

7.1.2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wyłączona jest 

odpowiedzialność Energa-Operator związana z Dokumentacją DCSAP i Implementacją 

Referencyjną, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania lub z tytułu odpowiedzialności deliktowej, nawet 

jeżeli Energa-Operator powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód, a także 

odpowiedzialność Energa-Operator z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.  

7.1.3. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona jest odpowiedzialność 

Energa-Operator za wady lub usterki Dokumentacji DCSAP oraz Implementacji 

Referencyjnej, w tym za ewentualne wady prawne. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Niniejsze OWU zostały opracowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie 

jakichkolwiek rozbieżności, rozstrzygające znaczenie ma tekst wersji polskiej. 

8.2. W sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się przepisy prawa polskiego,  

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

8.3. Licencjobiorca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z umowy licencyjnej ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez 

uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Energa-Operator. 

8.4. Wszelkie spory pozostające w związku z umową licencyjną będą rozwiązywane w drodze 

wzajemnych uzgodnień Stron. Jeśli rozwiązanie sporu nie zostanie uzgodnione w ciągu 30 dni, 

spór będzie mógł być poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Energa-Operator. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OWU  

1. WZAJEMNA LICENCJA NA RZECZ ENERGA-OPERATOR!

1.1. W celu umożliwienia Energa-Operator rozwoju Protokołu DCSAP i dalszego licencjonowania 

nowych wersji Dokumentacji DCSAP lub Implementacji Referencyjnej, z chwilą zgłoszenia 

uwagi lub sugestii modyfikacji Dokumentacji DCSAP lub Implementacji Referencyjnej, 

Licencjobiorca nieodpłatnie udziela Energa-Operator niewyłącznej licencji na korzystanie z 

takich uwag, sugestii i innych przekazanych w związku z nimi materiałów, zgodnie z warunkami 

opisanymi w niniejszym załączniku. 

1.2. Licencja obejmuje prawo korzystania z uwag, sugestii i innych materiałów przekazanych przez 

Licencjobiorcę na polach eksploatacji obejmujących: 

1.2.1. w zakresie oprogramowania komputerowego: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego  

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w programie komputerowym;  

c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego 

lub jego kopii. 

1.2.2. w zakresie elementów niebędących programami komputerowymi:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony  

w punkcie poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

1.3. Licencja jest udzielana bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Licencja upoważnia 

Energa-Operator do: 

1.3.1. wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

opracowań utworów; 

1.3.2. udzielania nieodpłatnie sublicencji na rzecz wszystkich podmiotów należących do 

grupy kapitałowej Energa, innych operatorów systemów dystrybucyjnych, a także 

podmiotów zajmujących się produkcją – wykorzystywanych w systemach 

inteligentnego opomiarowania (smart metering) lub inteligentnych sieciach 

elektroenergetycznych (smart grid) – urządzeń pomiarowych, urządzeń sieciowych 

lub oprogramowania, 

1.3.3. przeniesienia licencji pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej 

Energa, a także przeniesienia licencji na rzecz innego operatora systemu 

dystrybucyjnego lub  podmiotów zajmujących się produkcją – wykorzystywanych w 

systemach inteligentnego opomiarowania (smart metering) lub inteligentnych 

sieciach elektroenergetycznych (smart grid) – urządzeń pomiarowych, urządzeń 

sieciowych lub oprogramowania, 
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1.4. Licencja obejmuje zarówno autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu prawa 

autorskiego, jak też inne prawa na dobrach niematerialnych (w szczególności prawa z patentu, 

prawa sui generis do bazy danych, prawa do know-how). 

1.5. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest niewypowiadalna. Jeżeli powyższy zapis 

okaże się nieważny lub bezskuteczny z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

licencja może zostać wypowiedziana z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia, przy 

czym Licencjobiorca zobowiązuje się do niewykonywania takiego uprawnienia. Ograniczenie 

dopuszczalności wypowiadania licencji nie dotyczy sytuacji, w których doszło do istotnego 

naruszenia przez Energa-Operator warunków licencji.  

1.6. Licencjobiorca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do 

przedmiotu licencji nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Energa-Operator. 

1.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku stosuje się przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

1.8. Wszelkie spory pozostające w związku z licencją, o której mowa w niniejszym załączniku, będą 

rozwiązywane w drodze wzajemnych uzgodnień Stron. Jeśli rozwiązanie sporu nie zostanie 

uzgodnione w ciągu 30 dni, spór będzie mógł być poddany pod rozstrzygnięcie właściwego 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Energa-Operator. 


