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1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji projektu Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego
Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu:
Lp.
1.

w ramach procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Data

Opis działań

05.03.2012 r.

Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obejmującego następujące części:
1. IRiESD - Część ogólna;
2. IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, określając
szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki
sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci;
3. IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami
bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

systemowymi,

dotycząc

2.

od 05.03.2012 r. do 18.03.2012 r.

Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu.

3.

od 19.03.2012 r. do 30.03.2012 r.

Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siec
Dystrybucyj nej i opracowanie IRiESD celem przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dl
zatwierdzenia. Opracowanie Informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach ora
sposobie ich uwzględnienia.

4.

05.04.2012 r.

Przedłożenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dl
zatwierdzenia wraz z Informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ic
uwzględnienia.

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
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2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej oraz informacje wstępne
2.1. Lista użytkowników systemu

l.

• ENEA

SA

Podmiot

~

2.2. Informacje wstępne
W czasie przewidzianym na konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do LERG S.A. wpłynęły uwagi od jednego
użytkownika systemu, tj. ENEA S.A. Uwagi te dotyczyły IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi. Uwago zostały przedstawione poniżej wp. 5.2, w którym przedsawiono oryginalną treść każdej uwagi zgłoszonej przez użytkownika
systemu wraz z uzasadnieniem. Numeracja uwag została zachowana, ale w p. 5.2 zamieszczone zostały w kolejności zgodnej z kolejnością
poszczególnych punktów instrukcji, do których się odnoszą.

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
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3. Zestawienie
Dystrybucyjnej

zgłoszonych

przez

użytkowników

systemu

uwag

do

Instrukcji

Ruchu

i Eksploatacji

Sieci

- Część ogólna oraz sposób ich uwzględnienia

3.1. Uwagi ogólne
Lp.

Treść uwagi

Zgłaszaj ący
uwagi

Stanowisko OSD

-

-

Zgłaszaj ący
uwagi

Stanowisko OSD

-

-

Brak uwag

3.2. Uwagi szczegółowe
Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje

zmian w treści i pytania

Brak uwag

4. Zestawienie
Dystrybucyjnej

zgłoszonych

przez

użytkowników

- Warunki korzystania,

prowadzenia

systemu

uwag

do

Instrukcji

Ruchu

i Eksploatacji

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz sposób ich

uwzględnienia

4.1. Uwagi ogólne
Lp.

Treść uwagi

Brak uwag

Zgłaszaj ący
uwagi

Stanowisko OSD

-

-

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:
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Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania

Zgłaszający
uwagi

Stanowisko OSD

-

-

Brak uwag

5. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz sposób
ich uwzględnienia
5.1. Uwagi ogólne
Lp.

Treść uwagi
Brak uwag

Zgłaszaj ący
uwagi

Stanowisko OSD

-

-

Zgłaszający
uwagi

Stanowisko OSD

5.2. Uwagi szczegółowe
Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania

ENEAS.A.

Proponujemy zmianę zapisu na:
"Umowa dystrybucyjna

1.

zawarta pomiędzy POB a OSO powinna zawierać:

a)

oświadczenie POB o zawarciu umowy przesyłowej z OSP
umożliwiającej prowadzenie działalności na RB,

b)

kod identyfikacyjny
POB na RB,

c)

dane o udzielonych przez Prezesa URE koncesjach dotyczących

A.2.3.

Uwaga została uwzględniona
Skorygowano zapis p. A.2.3.
Dodano proponowany przez ENEA
S.A. zapis w pełnym brzmieniu jako p.
A.2A.

POB na RB oraz datę rozpoczęcia działalności

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:
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działalności w elektroenergetyce

- jeżeli jest taki wymóg prawny,

d)

osoby upoważnione przez POB do kontaktu z OSO oraz ich dane
adresowe,

e)

wykaz sprzedawców i UROw dla których POB prowadzi
bilansowanie handlowe na RB,

f)

procedury przejmowania odpowiedzialności za bilansowanie
handlowe sprzedawców działających na obszarze działania OSO lub
UROw przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSO,

g)

wykaz kodów identyfikacyjnych JGo będących w dyspozycji POB
oraz wykaz MB wchodzących w skład poszczególnych JGo
powiązanych z obszarem działania OSO,

h)

algorytmy agregacji i wyznaczania ilości energii elektrycznej w MB
reprezentujących dostawy energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej
OSO nie objętej obszarem RB,

i)

zobowiązanie stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień
IRiESO - Bilansowanie,

j)

zobowiązanie POB do niezwłocznego informowania o zaprzestaniu
lub zawieszeniu działalności na RB w rozumieniu IRiESPBilansowanie,

k)

zasady rozwiązania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej
wykonywaniu w przypadku gdy, niezależnie od przyczyny, POB
zaprzestanie lub zawiesi działalność na RB w rozumieniu IRiESP Bilansowanie."

Uzasadnienie:
W opisie umowy zabrakło konkretnych informacji charakteryzujących ten
rodzaj umów dystrybucyjnych. Informacje wymienione w propozycji zapisu
są niezbędne i pozwalają na sprawne wykonywanie umowy dystrybucyjnej
typu OSO - POB. Jednocześnie w naszej opinii umowa taka bezwzględnie
nie będzie zawierała elementów wskazanych wart. 5 ust.2 pkt 2) pomimo
nazwy nie jest to umowa, która służy dostarczaniu energii ale służy
bilansowaniu URO.
2.

B.1.6.

Uwaga została uwzględniona

Proponujemy usunięcie punktu.

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:

I

I
I

strona 7 z 11

,.
·-!~.lERG SA~
./'

Zapis usunięto.

Uzasadnienie:
Zapis taki powodować będzie przedłużanie procesu zmiany sprzedawcy.
Czas między dokonaniem zgłoszenia a rozpoczęciem sprzedaży powinien
być wystarczający na zawarcie umowy dystrybucji.

Uwaga została uwzględniona

Proponujemy zmianę zapisu na:

4.

C.1.8.

"w przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub
awarią układu transmisji danych pomiarowych lub zakłóceniem w procesie
zdalnego pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych,
OSD
w procesie udostępniania danych wykorzystuje dane wyznaczone zgodnie z
IRiESD albo zgłoszone przez Sprzedawcę, POB lub URD."
Proponujemy

Uwaga została uwzględniona

następujący zapis dla punktu a) na:

Dodano podkreślenie terminu
przekazywania danych.

"Na potrzeby rozliczeń Rynku Detalicznego, OSD udostępnia następujące
dane pomiarowe:
a)

3.

C.1.11.

Sprzedawcom:

- zużyciu odbiorców w okresie rozliczeniowym umożliwiające
wyznaczenie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej poszczególnych
URD - przekazywane do piątego dnia roboczego po zakończeniu
okresu rozliczeniowego opłat dystrybucyjnych,
- godzinowe URD po ich pozyskaniu przez OSD ( ...

t

Uzasadnienie:
Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za sprzedaną
energię elektryczną danemu URDo w terminie 7 dni po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.

5.

F.1.4.

Proponujemy usunięcie:

Uwaga została uwzględniona

"Dla URDo przyłączonych do sieci OSD na niskim napięciu OSD może w
uzasadnionych przypadkach ustalić wskazania układu pomiaroworozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umowy
kompleksowej również na podstawie ostatniego posiadanego odczytu,
jednak nie starszego niż 6 miesięcy, przeliczonego na dzień zmiany
sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub średniodobowego zużycia
energii w ostatnim okresie rozliczeniowym, za który OSD posiada odczytane
wskazania."

Usunięto zapis zgodnie z uwagą.

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
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Uzasadnienie:
W naszej opinii odczyt końcowy powinien odbyć się na podstawie danych
pomiarowych pochodzących z odczytów.

6. Specyfikacja zmian projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
6.1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybycyjnej - Część ogólna
W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Część ogólna (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu lRiESD).

Punkt

N owe brzmienie punktu
Brak zmian

6.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybycyjnej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
sieci
W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych
punktów projektu lRiESD).

Punkt

Nowe brzmienie punktu
Brak zmian

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:
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6.3. Instrukcja

Ruchu i Eksploatacji
systemowymi

Sieci Dystrybucyjnej

- Bilansowanie systemu dystrybucyjnego

i zarządzanie

ograniczeniami

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekt zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu IRiESD - Bilansowanie systemu
dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu lRiESD).
Punkt

Nowe brzmienie punktu

A2.3.

Umowa dystrybucji zawarta pomiędzy URD a OSD spełnia wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2
punkt 2 oraz powinna zawierać co najmniej:
a) moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian, ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne,
b) miej sca energii do sieci i ich odbioru z sieci,
c) standardy jakościowe,
d) warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
e) stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
f)

sposób prowadzenia rozliczeń,

g) parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych
obsługi odbiorców,
h) odpowiedzialność stroI! za,niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
A2.4.

Umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy POB a OSD powinna zawierać:
a) oświadczenie POB o zawarciu umowy przesyłowej z OSP umożliwiającej prowadzenie działalności na RB,
b) kod identyfikacyjny POB na RB oraz datę rozpoczęcia działalności POB na RB,
c) dane o udzielonych przez Prezesa URE koncesjach dotyczących działalności w elektroenergetyce - jeżeli jest taki wymóg
prawny,
Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:
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d) osoby upoważnione przez POB do kontaktu z OSD oraz ich dane adresowe,
e) wykaz sprzedawców i URDw dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe na RB,
f)

procedury przejmowania odpowiedzialności za bilansowanie handlowe sprzedawców działających na obszarze działania
OSD lub URDw przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD,

g) wykaz kodów identyfikacyjnych JGo będących w dyspozycji POB oraz wykaz MB wchodzących w skład poszczególnych
JGo powiązanych z obszarem działania OSD,
h) algorytmy agregacji i wyznaczania ilości energii elektrycznej w MB reprezentujących dostawy energii elektrycznej w
sieci dystrybucyjnej OSD nie objętej obszarem RB,
i)

zobowiązanie stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD - Bilansowanie,

j)

zobowiązanie POB do niezwłocznego informowania o zaprzestaniu lub zawieszeniu działalności na RB w rozumieniu
IRiESP- Bilansowanie,

k) zasady rozwiązania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonywaniu w przypadku gdy, niezależnie od
przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi działalność na RB w rozumieniu IRiESP - Bilansowanie.
e.1.8

e.1.lI.

W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarią układu transmisji danych pomiarowych lub
zakłóceniem w procesie zdalnego pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, OSD w procesie udostępniania
danych wykorzystuie dane wyznaczone zgodnie z IRiESD albo zgłoszone przez Sprzedawcę, POB lub URD.
a)

Sprzedawcom:
- zużyciu odbiorców w okresie rozliczeniowym umożliwiające wyznaczenie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej
poszczególnych URD - przekazywane do piątego dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego opłat
dystrybucyjnych,

godzinowe URD po ich pozyskaniu przez OSD,
F.lA

Przy każdej zmianie przez odbiorcę sprzedawcy, dokonywany jest przez OSD odczyt wskazań układu pomiaroworozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na
podstawie odczytu wykonanego maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem.

Informacja OSO o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data:

I

I
I
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