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1. Lista działań podjętych przez ENERGA – OPERATOR SA i użytkowników systemu w 
procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD  

 

Działania ENERGA – OPERATOR SA jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w ramach procesu 

konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Działania ENERGA – OPERATOR SA podjęte w procesie konsultacji 

 

Lp. Data Opis działań 

1. 12.02.2016 
Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 

IRiESD  

2. 12.02.2016 
Opublikowanie przez ENERGA-OPERATOR SA komunikatu dotyczącego 

rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD  

3. 12.02.2016 ÷ 26.02.2016 Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD  

4. 29.02.2016 ÷ 01.03.2016 
Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty 

Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD  

5. marzec 2016 
Przedłożenie Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD Prezesowi Urzędu Regulacji 
Energetyki do zatwierdzenia z informacją o zgłoszonych przez użytkowników 

systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

 

2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji 
nr 1/2016 IRiESD.  

 
Użytkownicy sytemu, którzy zgłosili uwagi do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD. 
 

Lp. Podmiot 

1. ENERGA-OBRÓT SA, Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk 

2. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00 - 043 Warszawa 
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3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu i sposobu ich uwzględnienia. 
 
      UWAGI OGÓLNE 

L.p. 
Treść uwagi wraz z uzasadnieniem 

Zgłaszający 
uwagi 

Stanowisko OSD 

1.  Zmiana zaproponowana w ust. 4 pkt. b) Karty Aktualizacji, gdzie dotychczasowy zapis zastąpiono 
„określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI” z jednoczesnym  usunięciem załączników nr 2 (Formularza 
powiadomienia OSD przez Sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej) oraz 
nr 3 (Lista kodów, którymi ENERGA-OPERATOR SA informuje(,,,)) z IRiESD blokuje możliwość 
odnoszenia się i zgłaszania uwag w zakresie zawartości ww. załączników. Dokument Standardy 
Wymiany Informacji (SWI) nie podlega procesowi konsultacji społecznych, tym samym ENERGA-
OPERATOR SA ma możliwość dowolnego jego kształtowania bez uwzględniania ewentualnych uwag 
zgłaszanych przez Sprzedawców.   
 
Wobec powyższego przedmiotowe załączniki, które mają stać się częścią dokumentu SWI, będą  mogły 
być dowolnie kształtowane przez ENERGA-OPERATOR SA  i całkowicie pozbawiają Sprzedawców 
możliwości wpływania na elementy w nich zawarte. Wszelkie zmiany wprowadzone przez ENERGA-
OPERATOR SA  w SWI skutkować będą automatycznym wdrożeniem, bez procesu uwzględnienia uwag 
Sprzedawców. 
 
Wnioskujemy zatem aby nie wprowadzać zmian do treść IRiESD określonych w Karcie aktualizacji 
1/2016 ust. 4 pkt. b) 

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2016 
zbieżne są ze zmianami, zatwierdzonymi przez 
Prezesa URE w Karcie Aktualizacji nr 2/2015 
które będą obowiązywały w momencie 
uruchomienia CSWI, gdzie zawartość 
komunikatów/formularzy jest określana w 
standardach CSWI udostępnianych na stronie 
internetowej ENERGA-OPERATOR SA.  
 
Obecnie ENERGA-OPERATOR SA informuje 
Sprzedawców z zmianie Standardów Wymiany 
Informacji (SWI) z 90 dniowym wyprzedzeniem. 
 

2.  W związku z uwaga zgłoszoną w pkt. 1 Uwag ogólnych, wnosimy aby treść Załącznika nr 3 stanowiła 
nadal element IRiESD, tak jak ma to miejsce obecnie. 
 
Ponadto w naszej ocenie pkt. D.2.7. IRiESD wymaga doprecyzowania, poprzez wskazanie w jaki sposób 
(w jakiej formie) będą przekazywane Sprzedawcy informacje o błędach lub brakach formalnych w 
dokonanym powiadomieniu o którym mowa w pkt. D.2.4 IRiESD oraz w jaki sposób Sprzedawca może 
dokonać poprawy takiego powiadomienia, zgodnie z pkt. D.2.8. IRiESD. Na chwilę obecną narzędzie 
informatyczne dedykowane Sprzedawcom do komunikacji z ENERGA-OPERATOR SA w zakresie 
powiadomień o zmianie sprzedawcy tj. „Portal Sprzedawcy” nie posiada takich funkcjonalności, tym 
samym Sprzedawcy nie mają „technicznej” możliwości wykorzystania przysługującego im zgodnie z 
IRiESD prawa do uzupełnienia/poprawy powiadomienia o zmianie sprzedawcy. 

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 
 
Ponadto informujemy, że obecny system 
informatyczny będzie dostosowany do wymagań 
określonych w IRiESD w zakresie pkt. D.2.8. 
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3.  Zmiana w ustępie 4 punkcie b) Karty Aktualizacji, gdzie dotychczasowe zapisy zastąpiono zapisem 
„określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI.” z jednoczesnym  usunięciem załączników nr 2 (Formularza 
powiadomienia OSD przez Sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej) i 
załącznikiem nr 3 (Lista kodów, którymi ENERGA-OPERATOR SA informuje((…)) z IRiESD blokuje 
możliwość odnoszenia się i zgłaszania uwag co do zawartości ww. załączników. Dokument SWI nie jest 
tożsamy z  IRiESD w rozumieniu formy procesu konsultacji aktualizowanych zapisów. SWI nie podlega 
żadnej kontroli i może być dowolnie kształtowane przez ENERGA-OPERATOR SA. Wszelkie zmiany 
wprowadzone w SWI skutkować będą automatycznym wdrożeniem, bez procesu uwzględnienia uwag 
Sprzedawców. 
Uważamy, że w IRIESD powinien być zawsze zawarty maksymalny zakres wymaganych informacji przy 
zgłoszeniu nowej Umowy sprzedaży/kompleksowej. Oczywiście dopuszczalne jest aby Operator nie 
wymagał części danych zgodnie z zaimplementowanym u siebie narzędziem IT. SWI będące częścią 
instrukcji obsługi systemu komunikacji pomiędzy Operatorem a uczestnikami rynku powinna wskazywać 
np. mniejszą ilość danych w stosunku do zawartości zamieszczonej w IRiESD nie odwrotnie. 
Niedopuszczalne jest aby tak istotny zakres danych kształtowany był indywidualnie przez Operatora bez 
żadnej kontroli tych danych. Gdyby dopuścić do takiego kształtowania danych wymaganych przy 
zgłoszeniu nowej Umowy sprzedaży/kompleksowej przez każdego operatora to w konsekwencji mało 
prawdopodobne jest aby uzyskać jednolity standard na rynku energii elektrycznej.  
Wnioskujemy zatem aby nie wprowadzać zmian do treść IRiESD określonych w Karcie aktualizacji 
1/2016 ust 4 pkt b) 

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 
 

4.  W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 3 wnosimy o pozostawienie zapisu pkt 
D.2.7. w treści obecnie obowiązującej.  
 
Dodatkowo informujemy że:  
Uruchomiony przez ENERGA-OPERATOR SA w dniu 15 października 2015r. nowy Portal SWI 
uniemożliwia realizację zapisów IRiESD punktu D.2.7.i D.2.8. tj. dokonania poprawy po wstępnej 
negatywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Zmiana zapisu w punkcie D.2.7. IRiESD wymaga 
doprecyzowania, w jaki sposób (formie) zgłoszenie będzie mogło być poprawione przez sprzedawcę. 

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 2. 
 

 
UWAGI SZCZEGÓŁOWE  

L.p. Punkt Uwagi i propozycje zmian w treści 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSD 

1.  
Ust. 4 pkt. b) 

Karty 
 
Zapisy SWI nie powinny wpływać na kształt dokumentu nadrzędnego jakim jest IRiESD lub 

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
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Aktualizacji powinny stanowić jego integralną część. 
 

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 
1/2016 zbieżne są ze zmianami, 
zatwierdzonymi przez Prezesa URE w 
Karcie Aktualizacji nr 2/2015 które będą 
obowiązywały w momencie uruchomienia 
CSWI, gdzie zawartość 
komunikatów/formularzy jest określana w 
standardach CSWI udostępnianych na 
stronie internetowej ENERGA-
OPERATOR SA.  
 
Obecnie ENRGA-OPERATOR SA 
informuje Sprzedawców z zmianie 
Standardów Wymiany Informacji (SWI) z 
90 dniowym wyprzedzeniem. 
 

2.  
Ustęp 4 punkt 

b) Karty 
Aktualizacji 

Zapisy SWI nie powinny wpływać na kształt dokumentu nadrzędnego jakim jest IRiESD lub 
powinny stanowić integralną część IRiESD i wtedy powinny być zatwierdzane przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

3.  F.1.3. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.1.3. w treści obecnie obowiązującej.  

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

4.  F.1.3. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.1.3. w treści obecnie obowiązującej. 

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

5.  F.1.5. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.1.5. w treści obecnie obowiązującej.  

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

6.  F.1.5. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.1.5. w treści obecnie obowiązującej. 

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

7.  F.2.2. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.2.2. w treści obecnie obowiązującej.  

ENERGA-
OBRÓT SA 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
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Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

8.  F.2.2. 
W nawiązaniu do zgłoszonej w części Uwag Ogólnych uwagi pkt 1 wnosimy o 
pozostawienie zapisu pkt F.2.2. w treści obecnie obowiązującej.  

Towarzystwo 
Obrotu 
Energią 

Uwaga nie została uwzględniona. 
Uzasadnienie: 
Odpowiedź jak do uwagi nr 1. 

 
 

4. Specyfikacja zmian do projektu Karty Aktualizacji nr 2/2015 IRiESD  
 

W wyniku procesu konsultacji zostały wprowadzone zmiany do projektu Karty Aktualizacji nr 1/2016 IRiESD:  

 

L.p. Punkt Zapis po zmianach 

 
 

 


