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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 luty 2017r. 

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację:  Waldemar Lonczak 

3. Przyczyna aktualizacji 

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

Dystrybucyjnej wynikają z planowanych zmian 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. W związku z powyższym zmianie ulega zawartość dwóch 

Załączników nr 2 i 3 IRiESD. Ponadto dokonano drobnych korekt redakcyjnych, które nie zostały 

wcześniej 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.3.5., wykreślono wyrazy „oraz numery faksu”  
 

c) Załączniki IRiESD: 

- Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie  

- Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie  

 
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: 
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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. 

 

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 

Formularz powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA przez sprzedawcę o zawartej umowie 
sprzedaży lub umowie kompleksowej 

Numer 
pola 

Nazwa pola Opis 

1 Data publikacji RRRR-MM-DD GG:MM 

2 Użytkownik publikujący  

3 ID POB wybór ze słownika 

4 ID Sprzedawcy kod sprzedawcy 

5 ID Sprzedawcy rezerwowego wybór ze słownika 

6 Data rozpoczęcia sprzedaży RRRR-MM-DD 

7 
Kod PPE 

 

8 Typ PPE wybór ze słownika: 
- E17 - odbiorca 
- E18 - wytwórca 
- E19 - prosument 

9 Typ URD wybór ze słownika: 
- TGD - gospodarstwo domowe  
- TPI - przedsiębiorstwo/instytucja 
- TPOZ - pozostali 

10 
Nazwa odbiorcy 

Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa 

11 
PESEL 

opcjonalnie z nr paszportu 

12 
Nr paszportu 

opcjonalnie z nr PESEL 

13 
NIP 

opcjonalnie z EuroNIP 

14 
EuroNIP 

opcjonalnie z NIP 

15 
Nr telefonu )* 

 

16 
Rodzaj umowy sieciowej 

wybór ze słownika: 
- E01 - umowa dystrybucyjna 
- E02 - umowa kompleksowa 

17 
Okres rozliczeniowy )* 

wybór ze słownika: 
- 1M - jednomiesięczny 
- 2M - dwumiesięczny 

18 
Status sprzedaży 

wybór ze słownika: 
- EPOD - podstawowa 
- EREZ - rezerwowa 

19 
Zgoda na udostępnianie danych 
dobowo-godzinowych 

checkbox 

20 
Oświadczenie woli zawarcia 
umowy z OSD 

checkbox 

(*) – pozycja nie wymagana 
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Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: 

Lista kodów którymi ENERGA-OPERATOR SA informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej 
weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży oraz umów kompleksowych 

Nr kodu Objaśnienie Informacja uzupełniająca 

W-00 Weryfikacja pozytywna – akceptacja 
zgłoszenia umowy 
sprzedaży/kompleksowej 

 

W-01 Weryfikacja negatywna - brak 
kompletnego wypełnienia formularza 
powiadomienia o którym mowa w pkt. 
F.1.1. IRiESD-Bilansowanie 

 

W-02 (x) Weryfikacja negatywna - błąd w 
formularzu powiadamiania w pozycji „x” 

 

E01 
 

Weryfikacja negatywna - trwa proces 
zmiany odbiorcy 

 

E02 nowe PPE (wymagane zgłoszenie 
procesem wprowadzenia odbiorcy do 
pustego PPE) 

 

E03 
 

Weryfikacja negatywna - trwa proces 
zmiany sprzedawcy 

 

E10 niepoprawny kod PPE Weryfikacja negatywna - W komunikacie nie 
został przekazany parametr kod PPE 
Weryfikacja negatywna - Błędny kod PPE 

E14 inny powód  Podana moc umowna jest większa od mocy 
przyłączeniowej 

 Nieprawidłowy charakter odbioru 

 Grupa taryfowa przekazana w zgłoszeniu 
jest niezgodna z taryfą OSD 

 Błędny typ URD: TPOZ 

 Braku upoważnienia do rozwiązania UD 
(ma zastosowanie dla komunikatu: 
wyprowadzenie Odbiorcy z PPE) 

 W zgłoszeniu brakuje danych do utworzenia 
Osoby w systemie 

E16 Weryfikacja negatywna - 
nieautoryzowany sprzedawca 

 

E17 błędna data zgłoszenia  

E22 PPE niedostępny do handlu (na tym PPE 
realizowany jest obecnie inny proces) 

 

E37 Weryfikacja negatywna - brak umowy 
dystrybucyjnej (również brak 
oświadczenia woli) 

 

E59 sprzedawca jest już przypisany do PPE 
jako sprzedawca podstawowy (oraz 
zgłaszana forma umowy sieciowej jest 
już w PPE) 
 

 

E76 dodatkowe dane (np. odbiorcy) nie 
przypisane do PPE 

 Dodatkowe dane (np. odbiorcy) nie 
przypisane do PPE 

 Nie znaleziono Osoby wskazanej w 
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zgłoszeniu 

 Osoba wskazana w zgłoszeniu niezgodna z 
osobą przypisaną do umowy 

ENPPPE PPE nie jest puste – na PPE 
prowadzona jest sprzedaż 

ma zastosowanie dla komunikatu -
wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE 

ENUP Weryfikacja negatywna - niedostosowany 
układ pomiarowy 

 

EORNZT okres rozliczeniowy niezgodny z taryfą 
OSD 

 

 


