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KARTA AKTUALIZACJI 

 
 

Karta aktualizacji nr 5/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 
 
 
1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji:  01 styczeń 2018 r. 

 

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację:  Waldemar Lonczak 

 

3. Przyczyna aktualizacji 

Zgodnie z art. 5 ust. 2a pkt. 2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 220 ze zmianami), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej i przyłączone do sieci dystrybucyjnej (URDW) wskazuje w 

umowie o świadczenie usług dystrybucji elektrycznej podmiot odpowiedzialny za jego 

bilansowanie handlowe (POB), który ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). 

Jednocześnie, od 01 stycznia 2018 r. ulegnie zmianie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 ze zmianami), zgodnie z 

którym sprzedawca zobowiązany nie będzie zobligowany do zakupu oferowanej energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

elektrycznej 500 kW lub większej. Powyższe oznaczać będzie, że zakup energii elektrycznej 

wytworzonej we wskazanych instalacjach OZE odbywać się będzie na zasadach rynkowych, 

a tym samym pełnienie funkcji POB również będzie odbywać się na takich zasadach. 

Powyższe może oznaczać, że URDW utraci dotychczasowego POB i nie ustanowi od 01 

stycznia 2018 r. nowego POB. Wówczas energia elektryczna wytworzona w instalacji OZE 

tego URDW będzie uwzględniania w jednostce grafikowej OSD, a rozliczenia 

niezbilansowania dostaw energii elektrycznej w okresie braku POB będą realizowane na 

zasadach określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji elektrycznej zawartej 

pomiędzy OSD a URDW. 

Stosownie do powyższego, konieczne jest doprecyzowanie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) zasad bilansowania handlowego w obszarze rynku 

detalicznego. Mając na uwadze nałożony w ustawie Prawo energetyczne obowiązek 
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posiadania przez URDW podmiotu pełniącego funkcję POB, w szczególności zasadne jest 

wskazanie okresu, w którym URDW może nie mieć ustanowionego POB. 

Jednocześnie niniejsza karta aktualizacji doprecyzowuje treść IRiESD odnoszącą się do 

powiadamiania OSD o zakończeniu bilansowania handlowego przez POB poprzez wskazanie 

skutku dokonania powiadomienia po terminie wynikającym w IRiESD, podobnie jak określa 

to IRiESD w zakresie powiadomienia OSD o zaprzestaniu sprzedaży energii lub świadczenia 

usługi kompleksowej. 

Ponadto został doprecyzowany zapis w IRiESD  dotyczący wskazywania POB przez 

sprzedawcę i URDw, który określa sposób rozliczeń niezbilansowania energii dla danego 

PPE. 

 
4. Numery punktów podlegających aktualizacji:  

a) w części IRIESD-Bilansowanie: 

- w punkcie A.3.5., doprecyzowano zapis, 

- w punkcie E.2. , w ppkt 3 lit. a) wykreśla się część zdania „oraz dokonuje aktualizacji -

stosownych postanowień umowy dystrybucji z tym POB”, 

- zmieniono brzmienie punktu E.3., 

- zmieniono brzmienie punktu E.8., 

- zmieniono brzmienie punktu E.11. 

b) Słownik skrótów i definicji: 

- w  części i  Oznaczenia skrótów -  dodano skrót CROz. 

 
5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:    

 

W części  IRiESD- Bilansowanie: 

A.3.5. POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się 
wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw) w umowie o świadczenie usług dystrybucji. 
Rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do 
systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje 
tylko jeden POB. 

E.2. Proces zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe sprzedawcy lub 
URDW, jest realizowany według następującej procedury: 

1) Sprzedawca lub URDW powiadamia ENERGA-OPERATOR SA, na formularzu zgodnym 
z wzorem określonym w umowie dystrybucji, który jest zamieszczony na stronie 
internetowej ENERGA-OPERATOR SA o planowanym przejęciu odpowiedzialności za 
bilansowanie handlowe tego sprzedawcy lub URDW przez nowego POB; formularz 
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ten powinien zostać podpisany zarówno przez nowego POB jak i sprzedawcę lub 
URDW; 

2) ENERGA-OPERATOR SA dokonuje weryfikacji wypełnienia powiadomienia w ciągu 5 
dni roboczych po jego otrzymaniu, pod względem poprawności i zgodności z 
zawartymi umowami dystrybucyjnymi; 

3) ENERGA-OPERATOR SA, w przypadku pozytywnej weryfikacji: 

a) niezwłocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w której przestaje pełnić 
funkcję POB, 

b) niezwłocznie informuje sprzedawcę lub URDW oraz nowego POB o dacie, w 
której następuje zmiana POB, 

c) przyporządkowuje w swoich systemach informatycznych obsługi rynku energii 
PPE URDO posiadających umowę sprzedaży ze sprzedawcą lub miejsca 
dostarczania URDW do MB JGO, którą dysponuje nowy POB; 

4) ENERGA-OPERATOR SA, w przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia o którym 
mowa w ppkt. 1), informuje niezwłocznie nowego POB oraz sprzedawcę lub URDW o 
przyczynach negatywnej weryfikacji. 

E.3. Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe następuje nie wcześniej 
niż po 10 dniach kalendarzowych od daty powiadomienia określonego w pkt. E.2., z 
zastrzeżeniem pkt E.5. 
Powyższe terminy nie dotyczą przypadku utraty POB przez sprzedawcę lub URDW w 
związku z zaprzestaniem lub zawieszeniem działalności przez dotychczasowego POB na 
rynku bilansującym, jeżeli sprzedawca lub URDW przekaże ENERGA-OPERATOR SA 
powiadomienie, o którym mowa w pkt E.2.1). przed terminem zaprzestania lub 
zawieszenia działalności na rynku bilansującym przez dotychczasowego POB. W takim 
przypadku zmiana POB następuje po dokonaniu przez ENERGA-OPERATOR SA 
pozytywnej weryfikacji otrzymanego powiadomienia pod względem poprawności i 
zgodności z zawartymi umowami, w terminie zaprzestania lub zawieszenia działalności 
przez dotychczasowego POB na rynku bilansującym. 

E.8. Jeżeli URDW utraci wskazanego przez siebie POB, wówczas URDW winien ustanowić 
nowego POB w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty utraty POB. W przypadku 
braku ustanowienia POB w powyższym terminie, URDW – w porozumieniu z ENERGA-
OPERATOR SA – winien zaprzestać wprowadzania energii elektrycznej do sieci 
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, a ENERGA-OPERATOR SA ma prawo do 
wyłączenia tego URDW bez ponoszenia przez ENERGA-OPERATOR SA odpowiedzialności 
z tego tytułu lub do rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji z tym URDW. 
Rozliczenia między URDW i ENERGA-OPERATOR SA z tytułu niezbilansowania energii 
elektrycznej w okresie braku POB następują po cenie CROz. 
ENERGA-OPERATOR SA obciąża URDW opłata dodatkową z tytułu rozliczenia 
niezbilansowania, której wysokość określona jest w Cenniku Usług Pozataryfowych 
ENERGA-OPERATOR SA. 
URDw winien ustanowić nowego POB zgodnie z procedurą określoną w punktach  E.2. – 
E.4. 

E.11. Powiadomienie ENERGA-OPERATOR SA o zakończeniu prowadzenia przez POB 
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDW powinno nastąpić niezwłocznie po 
podjęciu decyzji przez POB lub uzyskaniu takiej informacji przez sprzedawcę lub URDW, 
jednak nie później niż 15 dni kalendarzowych przed zakończeniem przez POB 
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bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDW. 
W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu, POB będzie prowadził bilansowanie 
handlowe sprzedawcy lub URDW przez 15 dni kalendarzowych od daty skutecznego 
powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA, o którym mowa w zdaniu pierwszym, chyba, że 
w terminie wcześniejszym nastąpi zmiana POB zgodnie z procedurą określoną w 
punktach E.2. – E.4. 

W części IRiESD pt.: „Słownik skrótów i definicji” - w części oznaczenia skrótów dodano nowy 
skrót 

CROz Cena rozliczeniowa zakupu energii na rynek bilansujący. 

 


