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KARTA AKTUALIZACJI 

 
 

Karta aktualizacji nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 
 
1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji:  01 kwiecień 2016r. 

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację:  Waldemar Lonczak 

3. Przyczyna aktualizacji 

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

wynikają ze zmiany Standardów Wymiany Informacji (SWI) publikowanych na stronie internetowej 

ENERGA-OPERATOR SA w zakresie zawartości formularzy powiadamiania o zawartej umowie 

sprzedaży/umowie kompleksowej oraz w zakresie kodów przekazywanych sprzedawcom przy 

weryfikacji powiadomień. ENERGA-OPERATOR SA w roku 2015 dokonała zmiany systemu 

informatycznego oraz zmiany standardów SWI, o których zostali powiadomieni sprzedawcy w 

wymaganym przez IRiESD 90 dniowym wyprzedzeniem. W związku z powyższym zostały usunięte z 

IRiESD dwa załączniki nr 2 i 3. Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 zbieżne są ze zmianami, 

które będą obowiązywały w momencie uruchomienia CSWI, gdzie zawartość komunikatów/formularzy 

jest określana w standardach CSWI udostępnianych na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA. 

Ponadto dokonano drobnych korekt redakcyjnych, które nie zostały uwzględnione w Karcie Aktualizacji 

nr 2/2015. 

 

4. Numery punktów podlegających aktualizacji:  

a) W części ogólnej IRIESD: 

- w punkcie I.1.6. zmieniono wyraz „odpowiedzialny” na „odpowiedzialna” 

b) W części IRIESD-Bilansowanie: 

- w punkcie D.2.7., zmieniono treść ostatniego zdania. Wyrazy „zawiera Załącznik nr 3.” 

zastąpiono  wyrazami „określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI.” 

- w punkcie D.3.5., wykreślono wyrazy „oraz numery faksu”  

- w punkcie F.1.3., zmieniono treść zdania. Wyrazy „Załącznik nr 2 do IRiESD.” zastąpiono  

wyrazami „ENERGA-OPERATOR SA w SWI.” 
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- punkcie F.1.5., zmieniono treść zdania. Wyraz „załączniku” zastąpiono  wyrazem 

„powiadomieniu” oraz zmieniono odwołanie do punktu F.1.1. zamiast F.1.3. 

- w punkcie F.2.2., zmieniono treść ostatniego zdania. Wyrazy „zawiera Załącznik nr 3 do 

IRiESD.” zastąpiono  wyrazami „określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI.” 

- w punkcie G.1., zmieniono odwołanie do numeru załącznika, było 5 , a jest 3  

- usunięto Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 

- zmieniono numerację załącznika nr 4 na 2 

- zmieniono numerację załącznika nr 5 na 3 

- zmieniono numerację załącznika nr 6 na 4 

- zmieniono numerację załącznika nr 7 na 5 

- w Załączniku nr 4 punkcie D’.1.5. zmieniono odwołanie do numeru załącznika, było 7, a jest 5 

 
5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:    

W części ogólnej IRiESD: 

I.1.6.  W zakresie procedur i zasad wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym i 
eksploatacją sieci, postanowienia IRiESD dotyczą stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, 
linii napowietrznych i kablowych za których ruch sieciowy jest odpowiedzialna ENERGA-
OPERATOR SA, niezależnie od praw własności tych urządzeń. 

W części IRiESD-Bilansowanie: 

D.2.7. 
Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt. D.2.4. zawiera błędy lub braki formalne 
ENERGA-OPERATOR SA informuje o tym sprzedawcę, który przedłożył powiadomienie w 
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, 
wykazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia. Listę kodów 
określających braki lub błędy określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI. 

D.3.5. Adresy pocztowe, adresy email niezbędne do kontaktu z ENERGA-OPERATOR SA 
zamieszczone są na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA oraz na fakturach 
wystawianych przez ENERGA-OPERATOR SA. 

F.1.3. Zawartość formularza powiadomienia o którym mowa w pkt. F.1.2. określa ENERGA-
OPERATOR SA w SWI.   

F.1.5. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej są zobowiązane do 
informowania ENERGA-OPERATOR SA o zmianach dokonanych w ww. umowach, w 
zakresie danych określonych w powiadomieniu, o którym mowa w pkt. F.1.1.  
Powiadomienia należy dokonać poprzez dedykowany system informatyczny na formularzu 
określonym przez ENERGA-OPERATOR SA w SWI, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni 
kalendarzowych. 

F.2.2. ENERGA-OPERATOR SA przekazuje do sprzedawcy informację o pozytywnym lub 
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu. Listę 
kodów określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomienia, ENERGA-OPERATOR SA przekazuje 
do URD informację o przyjęciu do realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 
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umowy kompleksowej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy. 

G.1. ENERGA-OPERATOR SA określa i wykorzystuje standardowe profile zużycia (profile) na 
podstawie pomierzonych zmienności obciążeń dobowych odbiorców kontrolnych objętych 
pomiarami zmienności obciążenia, wytypowanych przez ENERGA-OPERATOR SA spośród 
odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o mocy umownej nie większej niż 40 kW, 
przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej. Profile te są określone w Załączniku nr 
3 do IRIESD. 

W załącznikach do IRiESD wprowadza się zmianę numeracji: 

Załącznik 
nr 2 

KARTY AKTUALIZACJI 

Załącznik 
nr 3 

Wykaz profili obciążeń dla odbiorców profilowych przyłączonych do sieci ENERGA-
OPERATOR SA 

Załącznik 
nr 4 

ZMIANY IRIESD W MOMENCIE URUCHOMIENIA CSWI 

Załącznik 
nr 5 

SZCZEGÓŁOWE TERMINY WYSYŁANIA I PRZYJMOWANIA KOMUNIKATÓW ZA 
POŚREDNICTWEM CSWI 

W załączniku nr 4 do IRiESD wprowadza się zmiany: 

D’.1.5. 
Komunikaty przesyłane za pośrednictwem CSWI będą oznaczone numerem 

identyfikacyjnym i mogą przyjmować następujące statusy:  

a) Oryginał,  
b) Anulowanie, 
c) Aktualizacja. 

Szczegółowe warunki anulowania lub aktualizacji poszczególnych komunikatów zawierają 
Standardy CSWI oraz tabela terminów wysyłania i przyjmowania komunikatów, stanowiąca 
Załącznik nr 5  do niniejszej IRiESD. 

 


