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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 w ramach procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu:
Lp.
1.

Opis działań

Data

Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obejmującego następujące części:

10 kwietnia 2012 r.

1. IRiESD – Część ogólna;
2. IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, określająca szczegółowe
warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia
ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci;
3. IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dotycząca bilansowania
systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.
2.

Wysłanie informacji o rozpoczęciu procesu konsultacji do:

10 kwietnia 2012 r.

a) wszystkich odbiorców energii elektrycznej – 103 podmioty
b) firm elektroenergetycznych – 10 podmiotów ( TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., TAURON POLSKA ENERGIA
S.A., RWE Polska S.A., ENEA S.A., PGE Obrót S.A., ENERGA-OBRÓT S.A., ENERGA-OPERATOR S.A.,
Energia dla firm Sp. z o.o., Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. i METRO Group Energy Production Sp. z o.o.)
3.
4.

od 10 kwietnia – do 26 kwietnia Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu.
2012 roku

5.

od 27 kwietnia – do 24 maja 2012 Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i
roku
opracowanie IRiESD celem przedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia. Opracowanie
Informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data: 24.05.2012 rok

strona 3 z 52

Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Lp.
6.

Opis działań

Data

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

28 maj 2012 roku
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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
Lp.
1.
2.
3.

Podmiot
Elana-Energetyka Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

2.2. Informacje wstępne
OSD przedstawia oryginalne treści uwag do poszczególnych części IRiESD w zakresie uwag ogólnych i szczegółowych oraz
ustosunkowuje się do poszczególnych uwag. Wynika to głównie z faktu, że poszczególne uwagi użytkowników w przypadku części
bilansowie systemu są identyczne co wynika prawdopodobnie ze zmian organizacyjno-prawnych w grupie kapitałowej TAURON.

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data: 24.05.2012 rok

strona 5 z 52

Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu (jeżeli konieczne)

Lp.

Skrót

Oznaczenie pełne

1.

OSDp

Operator Systemu Dystrybucyjnego
ENERGA-OPERATOR S.A.

2.

OSDn

Operator Systemu Dystrybucyjnego nie przyłączony bezpośrednio do sieci PSE-OPERATOR S.A. w tym przypadku
Elana-Energetyka Sp. z o.o.

przyłączony

do

sieci

PSE-OPERATOR

S.A.

w

tym

przypadku

3. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej – Część ogólna oraz sposób ich uwzględnienia
3.1. Uwagi ogólne
Lp.

Treść uwagi

1

Zaktualizować stanowiska i nazwiska osób wymienionych w nagłówku
Instrukcji

Zgłaszający
uwagi
NB – ElanaEnergetyka Sp. z
o.o.

Stanowisko OSD
Uwaga została uwzględniona.
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3.2. Uwagi szczegółowe
Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania
Strona 15, pkt 6 telefony alarmowe – dodać „2” przed
numerami do Citomedu, PSP i pogotowia ratunkowego,
i zaznaczyć że są to telefony alarmowe do Dyspozytora
Oddziału Elana, jeżeli nie odbierze Dyspozytor O Elana
to pozostają telefony alarmowe zewnętrzne 0-997, 0998, 0-999.

1

Zgłaszający
uwagi
NB – ElanaEnergetyka Sp. z
o.o.

Stanowisko OSD
Uwaga została uwzględniona.
Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
połączeń.

Numer telefonu 24-80 i 23-36 do Dyspozytora Zakładu

4. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz sposób ich
uwzględnienia
4.1. Uwagi ogólne
Lp.
1

Treść uwagi
Zaktualizować listę osób i funkcji w nagłówku instrukcji na stronie 2

Zgłaszający
uwagi
NB – ElanaEnergetyka Sp. z
o.o.

Stanowisko OSD
Uwaga została uwzględniona.
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4.2. Uwagi szczegółowe
Lp.

Punkt

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania

Zgłaszający
uwagi

Stanowisko OSD

1. 1

Str. 63. Pkt. 18 ujednolicić numery telefonów do PSP,
Pogotowia i Citomedu.

NB – Elana- Uwaga została uwzględniona lecz dotyczyła pkt 19.
Energetyka Sp. z Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
o.o.
połączeń.

2. 2

Str. 63 pkt. 18.2 podać informację o wysokości napięcia
max 1000V i możliwości użycia gaśnicy.

NB – Elana- Uwaga została uwzględniona.
Energetyka Sp. z
o.o.

Oraz podać informację: Zabrania się gaszenia pożarów
urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
wyższym niż 1 kV gaśnicami proszkowymi i
śniegowymi.

3.

8.1.1. ppkt d) – czy brygadziście podlegają również inni
elektrycy zatrudnieni przez Spółki zewnętrzne w ramach
wykonywania prac np. na umowę zlecenie dla tych
Spółek (np. doraźne usuwanie awarii na instalacji w
Spółce zewnętrznej przez zatrudnionego w tej Spółce
elektryka; czy brygadzista (dyspozytor ruchu
energetycznego) nie powinien wiedzieć o takich
sytuacjach?
Z zapisu tego punktu wynika, że podlegają brygadziście
(dyspozytorowi
ruchu
energetycznego)
tylko
„uprawnieni i upoważnieni pracownicy tych Spółek”.

NB – Elana- Uwaga nie została uwzględniona.
Energetyka Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie ma prawa ingerowania
w postępowania strony trzeciej bez zgody
URD/Odbiorcy. To eksploatujący te sieci przyłączone
do sieci OSDn powinien przestrzegać postanowień
prawa w zakresie organizacji i bezpieczeństwa prac.
Stanowisko:
W przypadku zlecenia tej usługi, w ramach oddzielnej
umowy, Elana-Energetyka Sp. z o.o. widzi możliwość
przejęcia eksploatacji sieci elektroenergetycznej
URD/Odbiorcy w przyszłości.
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4.

8.3.5 – czy jest aktualny wykaz osób upoważnionych do
wydawania poleceń (formularz PP-4.01.01/TT)?

NB – Elana- Uwaga nie została uwzględniona.
Energetyka Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. przestrzega własnych
postanowień i posiada aktualny wykaz osób
upoważnionych do wydawania poleceń pisemnych.
Stanowisko:
W przypadku zlecenia tej usługi, w ramach oddzielnej
umowy, Elana-Energetyka Sp. z o.o. dostosuje zapisy
w przyszłości.

5.

8.4.10 – zdanie – „Potwierdza to zapisem o
zaktualizowaniu dokumentacji eksploatacyjnej i zdaniu
dyżuru” proponuje zapisać : „Potwierdza to stosownymi
wpisami oraz podpisem w Raporcie zmianowym o
przyjęciu i zdaniu dyżuru”.

NB – Elana- Uwaga została uwzględniona.
Energetyka Sp. z
o.o.

6.

8.8. pkt b) słowo „opieka” czy może lepiej zapisać
„nadzór”

7.

Str. 63, pkt 18 – czy telefon 2336 jest jedynym
telefonem do Dyspozytora? Proponuję dopisać również
telefon 2480

NB – Elana- Uwaga została uwzględniona.
Energetyka Sp. z Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
o.o.
połączeń.
NB – Elana- Uwaga została uwzględniona.
Energetyka Sp. z Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
o.o.
połączeń.

Poza tym proszę dopisać cyfrę 2 przed każdym z
numerów 2998, 2997, 2999 z zaznaczeniem, że są to
telefony alarmowe bezpośrednio do Dyspozytora
Oddziału Elana,
a w przypadku nie odebrania telefonu przez dyspozytora
O. Elana obowiązują numery 0-997, 0-998, 0-999,
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8.

Pkt 18.2 Proszę podać informację, że gaśnicami
proszkowymi i śniegowymi (znajdującymi się na
wyposażeniu rozdzielni elektrycznych 6kV i 110 kV)
zabronione jest gaszenie pożarów urządzeń
elektrycznych pod napięciem. Przed użyciem gaśnicy
należy wyłączyć dopływ prądu.

NB – Elana- Uwaga została uwzględniona.
Energetyka Sp. z Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
o.o.
połączeń.
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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.
1.

Treść uwagi

Zgłaszający
uwagi

Stanowisko OSD

Zarówno przy składaniu reklamacji jak i spraw dotyczących korekt TAURON
Uwaga została uwzględniona w zakresie formy
danych pomiarowych powinna istnieć dodatkowo inna forma Sprzedaż GZE Sp. zgłoszenia reklamacji listem poleconym.
komunikacji, niż listowna, np.: mail, fax.
z o.o.
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie
poszerzenia form zgłaszania reklamacji: fax, email i
ustnie.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
zgłoszenia
reklamacji
na
pisemną
(sposób
dostarczenia jest dowolny). Z uwagi na fakt, że ta
reklamacja dotyczy tylko samego procesu zmiany
sprzedawcy, nie mogą być akceptowane inne formy,
które rodzą wątpliwości prawne identyfikacji
zgłaszającego przedstawiciela Sprzedawcy jak i URD.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
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formy zgłaszania reklamacji są akceptowalne o ile
dotyczą wymiany informacji o danych pomiarowych,
danych personalnych, czy innych i są ustalone przez
strony w umowach: GUD, dystrybucyjnych, sprzedaży
czy kompleksowych.

2.

Zarówno przy składaniu reklamacji jak i spraw dotyczących korekt
danych pomiarowych powinna istnieć dodatkowo inna forma
komunikacji, niż listowna, np.: mail, fax.

Uwaga została uwzględniona w zakresie formy
TAURON
Sprzedaż Sp. z zgłoszenia reklamacji listem poleconym.
o.o.
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie
poszerzenia form zgłaszania reklamacji: fax, email i
ustnie.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
zgłoszenia
reklamacji
na
pisemną
(sposób
dostarczenia jest dowolny). Z uwagi na fakt, że ta
reklamacja dotyczy tylko samego procesu zmiany
sprzedawcy, nie mogą być akceptowane inne formy,
które rodzą wątpliwoci prawne identyfikacji
zgłaszającego przedstawiciela Sprzedawcy jak i URD.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
formy zgłaszania reklamacji są akceptowalne o ile
dotyczą wymiany informacji o danych pomiarowych,
danych personalnych, czy innych i są ustalone przez
strony w umowach: GUD, dystrybucyjnych, sprzedaży
czy kompleksowych.
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5.2. Uwagi szczegółowe
Lp.

Punkt

1. 1
.

Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania
Strona 36 J. telefony alarmowe – dodać „2” przed
numerami do Citomedu, PSP i pogotowia ratunkowego, i
zaznaczyć że są to telefony alarmowe do Dyspozytora
Oddziału Elana,

Zgłaszający
uwagi
NB – ElanaEnergetyka Sp. z
o.o.

Stanowisko OSD
Uwaga została uwzględniona.
Dostosowano treść tej IRiESD do faktycznego stanu
połączeń.

jeżeli nie odbierze Dyspozytor O Elana to pozostają
telefony alarmowe zewnętrzne 0-997, 0-998, 0-999.
Numer telefonu 24-80 i 23-36 do Dyspozytora Zakładu
2. 2 A.4.4
.

Zmiana numeracji z A.4.4 na A.4.3.4 oraz z A.4.5 na TAURON
A.4.3.5.
Sprzedaż
Sp. z o.o.

3.

Dodatkowy podpunkt: „o) informowania Sprzedawcy o TAURON
zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji z Sprzedaż
URD mających wpływ na realizację Umowy”
Sp. z o.o.

A.4.5

Uwaga została uwzględniona
GZE
Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie ma prawa
informowania strony trzeciej bez zgody URD. Ponadto
naszym zdaniem zmiana umowy o świadczenie usług
dystrybucji nie ma wpływu na umowę sprzedaży
energii elektrycznej.
Stanowisko:
W przypadku zawarcia klauzuli w GUD ze
Sprzedawcą o regulowaniu należności URD z tytułu
usługi dystrybucji takie zapisy zostaną uwzględnione
w przyszłości.

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
data: 24.05.2012 rok

strona 13 z 52

Elana-Energetyka Sp. z o.o.

4.

A.5.14.

Proponuje się doprecyzowanie zapisów nakładających na TAURON
OSD prawidłowe przyporządkowanie PPE do MDD:
Sprzedaż
Sp. z o.o.
Proponuje się dopisać: A.5.14.: Każdy PPE musi być
przyporządkowany tylko do jednego MDD.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
EOP/ELANA/OP/2011) i musi przestrzegać tej mowy
jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

5.

B.1.2.

Treść zapisu:
Powiadomienia o których mowa w p. B.1.1. dokonują
obie strony umowy zgodnie z procedurą określoną w
punkcie F.2. i F.3. Powiadomienie to dokonywane jest na
formularzu określonym przez OSDn (…).

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.

Komentarz:
Ważne jest aby formularz zgłoszenia nowej umowy
sprzedaży został dołączony do IRiESD Elana-Energetyka
Sp. z o.o. co będzie gwarantowało jego niezmienność. Z
uwagi na ochronę środowiska oraz postęp w dziedzinie
cyfryzacji proponujemy, aby wszelkie dokumenty
wymagane przez Elana-Energetyka Sp. z o.o. były
przesyłane w formie skanów bądź w ramach
udostępnianych przez Elana-Energetyka Sp. z o.o.
systemów informatycznych (jeżeli takie powstaną).
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Propozycja zapisu:
„Powiadomienia o których mowa w p. B.1.1. dokonują
obie strony umowy zgodnie z procedurą określoną w
punkcie F.2. i F.3. Powiadomienie to dokonywane jest na
formularzu zawierającym nie więcej informacji niż
określone w załączniku nr 3 do IRiESD. Do
powiadomienia należy dołączyć skan pełnomocnictwo do
reprezentowania URD przez Sprzedawcę.
W przypadku przyjmowania powiadomień w formie
pisemnej, aktualny wzór formularza, o którym mowa w
pkt. F.1.2. obowiązujący na obszarze działania ElanaEnergetyka Sp. z o.o. jest zgodny z załącznikiem nr 3 do
IRiESD Elana-Energetyka Sp. z o.o. oraz udostępniany
na wniosek użytkowników systemu w siedzibie ElanaEnergetyka Sp. z o.o.
6.

B.1.3.

Treść zapisu:
Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są
zobowiązane do niezwłocznego informowania OSDn o
zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie
danych określonych w p.B.1.2.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1.2. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Komentarz:
Uściślenie danych w zgłoszeniu nowej umowy sprzedaży
którą weryfikuje OSD.

Propozycja zapisu:

Stanowisko:
Zapis jednoznacznie wskazuje obowiązki stron w
zakresie niezwłocznego informowania OSDn o
zmianie danych określonych w B.1.2. Nie ma zatem
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potrzeby jego dodatkowego rozbudowywania.
Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są
zobowiązane do informowania Elana-Energetyka Sp. z
o.o. o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie
danych określonych w załączniku o którym mowa w pkt.
B.1.2. Powiadomienia należy dokonać za pomocą poczty
elektronicznej wraz z podaniem daty od kiedy ww.
zmiany obowiązują.
7.

Nowy punkt
B.1.4.

Proponujemy wprowadzić nowy punkt B.1.4. o treści:
OSDn, jako strona umowy o świadczenie usługi
dystrybucji zawartej z URDo, zobowiązany jest do
niezwłocznego informowania sprzedawcy o zmianach
dokonanych w ww. umowie w szczególności w zakresie:
danych określonych w pkt. B.1.2. ust. a, b, c oraz
w zakresie daty wypowiedzenia umowy o świadczenie
usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz przyjętego
okresu rozliczeniowego za usługi dystrybucji.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie ma prawa
informowania strony trzeciej bez zgody URD. Ponadto
naszym zdaniem zmiana umowy o świadczenie usług
dystrybucji nie ma wpływu na umowę sprzedaży
energii elektrycznej.
Stanowisko:
W przypadku zawarcia klauzuli w GUD ze
Sprzedawcą o regulowaniu należności URD z tytułu
usługi dystrybucji takie zapisy zostaną uwzględnione
w przyszłości.

Komentarz:
Wprowadzenie tego zapisu pozwala na zrównoważenie
obowiązków stron oraz eliminuje możliwe wystąpienie
nieprawidłowości związanych z pozyskiwaniem danych
pomiarowych i rozliczaniem URDo za sprzedaż energii
elektrycznej.
8.

B.2.1.

Treść zapisu:
Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
dokonuje
weryfikacji otrzymanych powiadomień o zawartych

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
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umowach sprzedaży energii elektrycznej, pod względem
ich zgodności w zakresie określonym w p.B.1.2., w
terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomień od wszystkich stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej.

B.1.2. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:

Komentarz:

Zapis jednoznacznie wskazuje obowiązki stron w
zakresie niezwłocznego informowania OSDn o
zmianie danych określonych w B.1.2. Nie ma zatem
potrzeby jego dodatkowego rozbudowywania.

Uściślenie danych w zgłoszeniu nowej umowy sprzedaży
którą weryfikuje OSD.

Propozycja zapisu:
Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
dokonuje
weryfikacji otrzymanych powiadomień o zawartych
umowach sprzedaży energii elektrycznej, pod względem
ich zgodności w zakresie określonym w Załączniku nr 3
do
IRiESD
Elana-Energetyka
Sp.
z
o.o..,
w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomień od wszystkich stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
9.

B.2.3.

Treść zapisu:
B.2.3. Jeżeli w procesie weryfikacji zaistnieją:
a) braki formalne w dokonanych powiadomieniach; lub
b) niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy
powiadomieniami dokonanymi przez strony umowy; lub
c) brak generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy
OSDn a sprzedawcą; lub
d) brak umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga
została
uwzględniona
w
zakresie
doprecyzowania
treści
wskazującej
na
przyczyny
GZE
odrzucenia powiadomień.
Uwaga nie została uwzględniona
wprowadzenia załącznika nr 4.

zakresie

Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
uściślających jednoznacznie przyczyny odrzucenia i
nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych
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pomiędzy OSDn, a wskazanym przez sprzedawcę POB,
lub
e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania przez OSDn zgłoszenia
drugiej strony umowy,
OSDn informuje w terminie określonym w p.B.2.1.
strony umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku
możliwości jej realizacji, wskazując przyczyny
odrzucenia powiadomień.

„kodowanych”
Sprzedawcę.

przyczyn

przez

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Przyczyny odrzucenia powiadomień są jednoznacznie
wskazane ww. punkcie i informacją OSDn objęte są
wyłącznie przypadki wskazane od a)-e).

Komentarz:
Ważne jest aby OSDn poinformował strony umowy
sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej
realizacji wskazując wszystkie przyczyny odrzucenia
powiadomień.

Propozycja zapisu:
B.2.3. Jeżeli w procesie weryfikacji zaistnieją:
a) braki formalne w dokonanych powiadomieniach; lub
b) niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy
powiadomieniami dokonanymi przez strony umowy; lub
c) brak generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy
OSDn a sprzedawcą; lub
d) brak umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy OSDn, a wskazanym przez sprzedawcę POB,
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lub
e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania przez OSDn zgłoszenia
drugiej strony umowy,
OSDn informuje w terminie określonym w p.B.2.1.
strony umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku
możliwości jej realizacji, wskazując wszystkie przyczyny
odrzucenia powiadomień zgodnie z załącznikiem nr 4 do
IRiESD.
10.

11.

C.1.2. e

E.3.

Zmiana szyku zdania, jest:
TAURON
„udostępnianie OSP za pośrednictwem OSDp, POB,
Sprzedaż
sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i
Sp. z o.o.
pomiarowo-rozliczeniowych”
powinno być:
„udostępnianie za pośrednictwem OSDp danych
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych dla potrzeb
OSP, POB, sprzedawców oraz URD”,
Treść zapisu:

TAURON
Sprzedaż
Reklamacje powinny być przesyłane do OSD, listem Sp. z o.o.
poleconym na adres:
Elana-Energetyka Sp. Z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73
87-100 Toruń
Komentarz:

Uwaga została uwzględniona.
GZE Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.

Uwaga została uwzględniona w zakresie formy
GZE zgłoszenia reklamacji listem poleconym.
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie
poszerzenia form zgłaszania reklamacji : fax, email i
ustnie.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
zgłoszenia
reklamacji
na
pisemną
(sposób
dostarczenia jest dowolny). Z uwagi na fakt, że ta
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reklamacja dotyczy tylko samego procesu zmiany
sprzedawcy nie mogą być akceptowane inne formy
które rodzą wątpliwoci prawne identyfikacji
zgłaszającego przedstawiciela Sprzedawcy jak i URD.

Rozszerzenie form przekazania reklamacji przyspieszy i
ułatwi rozwiązywania tego typu spraw.

Propozycja zapisu:
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Reklamacje powinny być przesyłane do OSD:
1. Drogą pocztową na adres:
Elana-Energetyka Sp. Z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73

Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
formy zgłaszania reklamacji są akceptowalne o ile
dotyczą wymiany informacji o danych pomiarowych,
danych personalnych, czy innych i są ustalone przez
strony w umowach: GUD, dystrybucyjnych, sprzedaży
czy kompleksowych.

87-100 Toruń
2. Fax
3. Email
4. Ustnie
5. Telefonicznie

12.

F.1.1.

Treść zapisu:

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.

Procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, nie
objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.
Procedura dotyczy również przypadku rozdzielnia przez
odbiorcę umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, na oddzielną umowę sprzedaży i
umowę dystrybucji.
Komentarz:
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Rozdzielenie przez odbiorcę umowy kompleksowej
na umowę dystrybucyjną i sprzedaży, bez zmiany
sprzedawcy nie jest procesem zmiany sprzedawcy a
więc nie powinna być realizowana według ww.
procedury. Prezes URE wyłączył z procedury zmiany
sprzedawcy przypadek rozdzielnia przez odbiorcę
umowy kompleksowej.
Proponujemy wykreślenie
ostatniego zdania oraz dopisanie zdania o treści: „Proces
zmiany sprzedawcy, o którym mowa w rozdziale F,
rozpoczyna się od dnia otrzymania przez ElanaEnergetyka Sp. z o.o. powiadomienia, o którym mowa w
pkt. B.1.1.

Propozycja zapisu:
Procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, nie
objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.
Proces zmiany sprzedawcy, o którym mowa
w rozdziale D, rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Elana-Energetyka Sp. z o.o. powiadomienia, o którym
mowa w pkt. B.1.1.
13.

F.1.3.

Treść zapisu:
Podmioty chcące skorzystać z prawa wyboru
Sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. od
momentu skorzystania z tego prawa.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.
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Komentarz:
Ważne jest aby Elana-Energetyka Sp. z o.o. dostosował
układ pomiary URDo przed terminem wejścia w życie
umowy sprzedaży zawartej przez tego URDo z nowym
sprzedawcą w przypadku gdy właścicielem układu
pomiarowego jest Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Propozycja zapisu:
Podmioty chcące skorzystać z prawa wyboru
Sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. od
momentu skorzystania z tego prawa za wyjątkiem
podmiotów dla których układy pomiarowo-rozliczeniowe
są własnością Elana-Energetyka Sp. z o.o. Układy te
powinny spełniać wymagania zawarte w pkt. C.2.
IRiESD na dzień zmiany Sprzedawcy lub rozdzielenia
umowy kompleksowej.
14.

F.1.6.

Treść zapisu:
Odbiorca może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną
ilość umów sprzedaży energii elektrycznej. W umowie o
świadczenie usług dystrybucji odbiorca wskazuje jednak
tylko jednego ze swoich sprzedawców, tzw. sprzedawcę
podstawowego.
Powiadomienia,
o którym mowa w pkt B.1.1. dokonuje wyłącznie
sprzedawca podstawowy. Energia elektryczna zmierzona
w PPE odbiorcy będzie wykazywana na MB POB
wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez
sprzedawcę podstawowego.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE
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Komentarz:
Stosownie do zapisów Ustawy Prawo Energetyczne nie
jest wymagane podawanie nazwy sprzedawcy w umowie
dystrybucyjnej zawieranej z URDo. Wprowadzenie do
umowy dystrybucyjnej nazwy sprzedawcy, powodować
będzie konieczność każdorazowo przy zmianie
sprzedawcy aktualizowania ww. umowy dystrybucyjnej i
nie spowoduje ani przyspieszenia procesu, ani jego
uproszczenia,
a
także
nie
spowoduje
obniżenia
kosztów
przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy.

Propozycja zapisu:
Odbiorca, może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną
ilość umów sprzedaży energii elektrycznej. Energia
elektryczna
zmierzona
w PPE odbiorcy, będzie wykazywana na MB POB
wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez tego
sprzedawcę.
15.

F.1.7.

Uwaga nie została uwzględniona.

Treść zapisu:

TAURON
Sprzedaż
Zmiana Sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem Sp. z o.o.
zapisów obowiązujących umów o świadczenie usług
dystrybucji, przy czym:
a) proces zmiany Sprzedawcy przez dotychczasowego
odbiorcę przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki

GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
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sprzedawcy z urzędu nie powinien przekroczyć okresu 30
dni, licząc od momentu otrzymania przez OSDn
powiadomień, o których mowa w pkt B.1.1.,
b) proces kolejnej zmiany Sprzedawcy nie powinien
przekroczyć okresu 14 dni licząc od momentu
otrzymania przez OSDn powiadomień, o których mowa
w pkt B.1.

EOP/ELANA/OP/2011) i musi przestrzegać tej umowy
jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Komentarz:
Zapis jest niezgodny z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r.
art. 3 pkt. 5 ust. a.

Propozycja zapisu:
Zmiana Sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem
zapisów obowiązujących umów o świadczenie usług
dystrybucji, przy czym:
a) proces zmiany Sprzedawcy przez dotychczasowego
odbiorcę przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki
sprzedawcy z urzędu nie powinien przekroczyć okresu 21
dni, licząc od momentu otrzymania przez OSDn
powiadomień, o których mowa w pkt B.1.1.,
b) proces kolejnej zmiany Sprzedawcy nie powinien
przekroczyć okresu 14 dni licząc od momentu
otrzymania przez OSDn powiadomień, o których mowa
w pkt B.1.1.
16.

F.2.4.

Treść zapisu:

TAURON
Sprzedaż
Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w Sp. z o.o.

Uwaga
została
uwzględniona
w
zakresie
wprowadzenia
formularza
(Z2_IRiESD
tej
części).
GZE
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p.F.2.2., na formularzu określonym przez OSDn oraz
zgodnie z zapisami rozdziału B:
a) sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
sprzedaży z odbiorcą (zgłoszenie umowy), na zasadach
określonych
w generalnej umowie dystrybucji, (…)
b) odbiorca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
sprzedaży ze sprzedawcą.
Komentarz:
Procedura zmiany sprzedawcy powinna być realizowana
zgodnie z najnowszymi standardami i przepisami
prawnymi, które należy zaimplementować w IRiESD.
Ponadto nieprawidłowe jest odwoływanie się do GUD, w
którym
zapisana
procedura
jest
nieaktualna
a ponadto w GUD występują odwołania do IRiESD w
zakresie procedury zmiany sprzedawcy.

Uwaga nie została uwzględniona w zakresie terminu
przesłania powiadomienia przed terminem wejścia
umowy sprzedaży do realizacji.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
EOP/ELANA/OP/2011) i musi przestrzegać tej umowy
jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów
Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
terminy będą mogły w przyszłości być wprowadzone
po zmianie IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A..

Propozycja zapisu:
Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w
p.F.2.2., na formularzu określonym przez OSDn oraz
zgodnie z zapisami rozdziału B:
a) odbiorca końcowy lub upoważniony przez niego nowy
sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
sprzedaży (zgłoszenie umowy), przez tego odbiorcę z
nowym sprzedawcą.
Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii
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elektrycznej winno być dokonane na co najmniej 21-dni
przed planowaną datą wejścia w życie nowej umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
W przypadku URDo przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej Elana-Energetyka Sp. z o.o. lub zmiany
URDo dla istniejącego PPE przyłączonego do sieci
dystrybucyjnej
Elana-Energetyka
Sp.
z
o.o.,
powiadomienie winno być złożone wraz z wnioskiem o
zawarcie umowy dystrybucji. Planowany termin wejścia
w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazany
w powiadomieniu jest weryfikowany przez ElanaEnergetyka Sp. z o.o.
17.

F.2.6.

Treść zapisu:
Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w
p.F.2.5., OSDn informuje odbiorcę i nowego sprzedawcę
o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku zmiany
sprzedawcy.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE

Komentarz:
W pkt. F.2.5 nie występuje pozytywna weryfikacja
zgłoszenia nowej umowy sprzedaży.

Propozycja zapisu:
Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w
p.B.2.2..,jednak nie później niż na 3 dni robocze przed
terminem zmiany sprzedawcy Elana-Energetyka Sp. z
o.o. przekazuje do URDo informację o przyjęciu do
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realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy a do
dotychczasowego sprzedawcy listę URDo wraz z datą ich
odejścia do nowego sprzedawcy.
18.

F.2.7.

Treść zapisu:

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, OSDn
informuje sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny.

Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji a
więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.

Komentarz:

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Ważne jest aby OSDn poinformował strony umowy
sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej
realizacji wskazując wszystkie przyczyny odrzucenia
powiadomień.

Stanowisko:
Uzasadnienie stanowiska jak w pkt 9 protokołu.

Propozycja zapisu:
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, OSDn
informuje sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem wszystkich
przyczyn.
19.

F.2.8.

Treść zapisu:
Po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku weryfikacji
odbiorca i nowy sprzedawca może powtórzyć proces
zmiany sprzedawcy.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga nie została uwzględniona.
GZE
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instrucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
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Komentarz:

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Uściślenie zapisu

Stanowisko:
Zapis jest jednoznaczny. Zdaniem Elana-Energetyka
Sp. z o.o. nie ma potrzeby jego dodatkowego
i zbędnego rozbudowywania skoro proces zmiany
sprzedawcy
jest
szczegółowo
określony
postanowieniami niniejszej IRiESD.

Propozycja zapisu:
Jeżeli braki formalne, o których mowa w pkt. B.2.3. nie
zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych od daty otrzymania przez podmiot, który je
przedłożył powiadomienia, o którym mowa w F.2.4,
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonuje negatywnej
weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w pkt.
F.2.4., informując o tym podmiot który przedłożył
powiadomienie oraz dotychczasowego sprzedawcę.
20.

Propozycja nowego załącznika:
Załącznik nr 3: Formularz zgłoszenia nowej umowy
sprzedaży energii elektrycznej

21.

Propozycja nowego załącznika:
Załącznik nr 4: Lista kodów, którymi Elana-Energetyka
Sp. z o.o. informuje sprzedawcę o wyniku
przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów
sprzedaży energii elektrycznej

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

TAURON
Sprzedaż
Sp. z o.o.

Uwaga została uwzględniona.
GZE Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD i
uściślając poprzez Z2_IRiESD tej części.
Uwaga nie została uwzględniona.
GZE Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
uściślających jednoznacznie przyczyny odrzucenia i
nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych
„kodowanych” przyczyn zaproponowanych przez
Sprzedawcę.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
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Stanowisko:
Obowiązek ‘kodowania” nie dotyczy zakresu
informacji o wyniku przeprowadzonej weryfikacji
zgłoszonych umów.
22.

A.4.4

23.

A.4.5

Uwaga została uwzględniona
Zmiana numeracji z A.4.4 na A.4.3.4 oraz z A.4.5 na TAURON
A.4.3.5.
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Uwaga nie została uwzględniona.
Dodatkowy podpunkt: „o) informowania Sprzedawcy o TAURON
zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji z Sprzedaż Sp. z
URD mających wpływ na realizację Umowy”
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie ma prawa
informowania strony trzeciej bez zgody URD. Ponadto
naszym zdaniem nie ma wpływu zmiana umowy o
świadczenie usług dystrybucji na umowę sprzedaży
energii elektrycznej.
Stanowisko:
W przypadku zawarcia klauzuli w GUD ze
Sprzedawcą o regulowaniu należności URD z tytułu
usługi dystrybucji takie zapisy zostaną uwzględnione
w przyszłości.

24.

A.5.14.

Uwaga nie została uwzględniona.
Proponuje się doprecyzowanie zapisów nakładających na TAURON
OSD prawidłowe przyporządkowanie PPE do MDD:
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Proponuje się dopisać: A.5.14.: Każdy PPE musi być
przyporządkowany tylko do jednego MDD.
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
EOP/ELANA/OP/2011) i musi przestrzegać tej mowy
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jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
25.

B.1.2.

Treść zapisu:
Powiadomienia o których mowa w p. B.1.1. dokonują
obie strony umowy zgodnie z procedurą określoną w
punkcie F.2. i F.3. Powiadomienie to dokonywane jest na
formularzu określonym przez OSDn (…).

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.
o.o.

Komentarz:
Ważne jest aby formularz zgłoszenia nowej umowy
sprzedaży został dołączony do IRiESD Elana-Energetyka
Sp. z o.o. co będzie gwarantowało jego niezmienność. Z
uwagi na ochronę środowiska oraz postęp w dziedzinie
cyfryzacji proponujemy, aby wszelkie dokumenty
wymagane przez Elana-Energetyka Sp. z o.o. były
przesyłane w formie skanów bądź w ramach
udostępnianych przez Elana-Energetyka Sp. z o.o.
systemów informatycznych (jeżeli takie powstaną).

Propozycja zapisu:
„Powiadomienia o których mowa w p. B.1.1. dokonują
obie strony umowy zgodnie z procedurą określoną w
punkcie F.2. i F.3. Powiadomienie to dokonywane jest na
formularzu zawierającym nie więcej informacji niż
określone w załączniku nr 3 do IRiESD. Do
powiadomienia należy dołączyć skan pełnomocnictwo do
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reprezentowania URD przez Sprzedawcę.
W przypadku przyjmowania powiadomień w formie
pisemnej, aktualny wzór formularza, o którym mowa w
pkt. F.1.2. obowiązujący na obszarze działania ElanaEnergetyka Sp. z o.o. jest zgodny z załącznikiem nr 3 do
IRiESD Elana-Energetyka Sp. z o.o. oraz udostępniany
na wniosek użytkowników systemu w siedzibie ElanaEnergetyka Sp. z o.o.
26.

B.1.3.

Treść zapisu:
Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są
zobowiązane do niezwłocznego informowania OSDn o
zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie
danych określonych w p.B.1.2.

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1.2. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Komentarz:
Uściślenie danych w zgłoszeniu nowej umowy sprzedaży
którą weryfikuje OSD.

Propozycja zapisu:

Stanowisko:
Zapis jest jednoznaczny i nie ma potrzeby uściślania
jego treści skoro odnosi się do danych wymienionych
w p. B.1.2.

Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są
zobowiązane do informowania Elana-Energetyka Sp. z
o.o. o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie
danych określonych w załączniku o którym mowa w pkt.
B.1.2. Powiadomienia należy dokonać za pomocą poczty
elektronicznej wraz z podaniem daty od kiedy ww.
zmiany obowiązują.
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27.

Nowy punkt
B.1.4.

Proponujemy wprowadzić nowy punkt B.1.4. o treści:
OSDn, jako strona umowy o świadczenie usługi
dystrybucji zawartej z URDo, zobowiązany jest do
niezwłocznego informowania sprzedawcy o zmianach
dokonanych w ww. umowie w szczególności w zakresie:
danych określonych w pkt. B.1.2. ust. a, b, c oraz
w zakresie daty wypowiedzenia umowy o świadczenie
usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz przyjętego
okresu rozliczeniowego za usługi dystrybucji.
Komentarz:
Wprowadzenie tego zapisu pozwala na zrównoważenie
obowiązków stron oraz eliminuje możliwe wystąpienie
nieprawidłowości związanych z pozyskiwaniem danych
pomiarowych i rozliczaniem URDo za sprzedaż energii
elektrycznej.

28.

B.2.1.

Treść zapisu:
Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
dokonuje
weryfikacji otrzymanych powiadomień o zawartych
umowach sprzedaży energii elektrycznej, pod względem
ich zgodności w zakresie określonym w p.B.1.2., w
terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomień od wszystkich stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie ma prawa
informowania strony trzeciej bez zgody URD. Ponadto
naszym zdaniem nie ma wpływu zmiana umowy o
świadczenie usług dystrybucji na umowę sprzedaży
energii elektrycznej.
Stanowisko:
W przypadku zawarcia klauzuli w GUD ze
Sprzedawcą o regulowaniu należności URD z tytułu
usługi dystrybucji takie zapisy zostaną uwzględnione
w przyszłości.

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1.2. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:

Komentarz:
Uściślenie danych w zgłoszeniu nowej umowy sprzedaży
którą weryfikuje OSD.

Zapis jednoznacznie wskazuje obowiązki stron w
zakresie niezwłocznego informowania OSDn o
zmianie danych określonych w B.1.2. Nie ma zatem
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potrzeby jego dodatkowego rozbudowywania.
Propozycja zapisu:
Operator
Systemu
Dystrybucyjnego
dokonuje
weryfikacji otrzymanych powiadomień o zawartych
umowach sprzedaży energii elektrycznej, pod względem
ich zgodności w zakresie określonym w Załączniku nr 3
do
IRiESD
Elana-Energetyka
Sp.
z
o.o..,
w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty
otrzymania powiadomień od wszystkich stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
29.

B.2.3.

Treść zapisu:
B.2.3. Jeżeli w procesie weryfikacji zaistnieją:
a) braki formalne w dokonanych powiadomieniach; lub
b) niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy
powiadomieniami dokonanymi przez strony umowy; lub
c) brak generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy
OSDn a sprzedawcą; lub

Uwaga
została
uwzględniona
w
zakresie
TAURON
doprecyzowania
treści
wskazującej
na
przyczyny
Sprzedaż Sp. z
odrzucenia powiadomień.
o.o.
Uwaga nie została uwzględniona
wprowadzenia załącznika nr 4.
Wyjaśnienie:

w

zakresie

d) brak umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy OSDn, a wskazanym przez sprzedawcę POB,
lub

Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
uściślających jednoznacznie przyczyny odrzucenia i
nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych
„kodowanych” przyczyn zaproponowanych przez
Sprzedawcę.

e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania przez OSDn zgłoszenia
drugiej strony umowy,

Stanowisko:

OSDn informuje w terminie określonym w p.B.2.1.
strony umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Przyczyny odrzucenia powiadomień są jednoznacznie
wskazane ww. punkcie i informacją OSDn objęte są
wyłącznie przypadki wskazane od a)-e).
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możliwości jej realizacji,
odrzucenia powiadomień.

wskazując

przyczyny

Komentarz:
Ważne jest aby OSDn poinformował strony umowy
sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej
realizacji wskazując wszystkie przyczyny odrzucenia
powiadomień.

Propozycja zapisu:
B.2.3. Jeżeli w procesie weryfikacji zaistnieją:
a) braki formalne w dokonanych powiadomieniach; lub
b) niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy
powiadomieniami dokonanymi przez strony umowy; lub
c) brak generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy
OSDn a sprzedawcą; lub
d) brak umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy OSDn, a wskazanym przez sprzedawcę POB,
lub
e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy
sprzedaży energii elektrycznej w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania przez OSDn zgłoszenia
drugiej strony umowy,
OSDn informuje w terminie określonym w p.B.2.1.
strony umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku
możliwości jej realizacji, wskazując wszystkie przyczyny
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odrzucenia powiadomień zgodnie z załącznikiem nr 4 do
IRiESD.
30.

C.1.2. e

31.

E.3.

Zmiana szyku zdania, jest:
Uwaga została uwzględniona.
TAURON
„udostępnianie OSP za pośrednictwem OSDp, POB,
Sprzedaż Sp. z Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.
sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i
o.o.
pomiarowo-rozliczeniowych”
powinno być:
„udostępnianie za pośrednictwem OSDp danych
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych dla potrzeb
OSP, POB, sprzedawców oraz URD”,
Uwaga została uwzględniona w zakresie formy
TAURON
Sprzedaż Sp. z zgłoszenia reklamacji listem poleconym.
Reklamacje powinny być przesyłane do OSD, listem o.o.
poleconym na adres:
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie
Elana-Energetyka Sp. Z o.o.
poszerzenia form: Fax, Email i Ustnie.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73
Wyjaśnienie:
87-100 Toruń
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
zgłoszenia
reklamacji
na
pisemną
(sposób
dostarczenia jest dowolny). Z uwagi na fakt, że ta
Komentarz:
reklamacja dotyczy tylko samego procesu zmiany
Rozszerzenie form przekazania reklamacji przyspieszy i
sprzedawcy nie mogą być akceptowane inne formy
ułatwi rozwiązywania tego typu spraw.
które rodzą wątpliwoci prawne identyfikacji
zgłaszającego przedstawiciela Sprzedawcy jak i URD.
Treść zapisu:

Propozycja zapisu:
Reklamacje powinny być przesyłane do OSD:
6. Drogą pocztową na adres:
Elana-Energetyka Sp. Z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
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87-100 Toruń
7. Fax
8. Email
9. Ustnie
10. Telefonicznie

32.

F.1.1.

Treść zapisu:

formy zgłaszania reklamacji są akceptowalne o ile
dotyczą wymiany informacji o danych pomiarowych,
danych personalnych, czy innych i są ustalone przez
strony w umowach: GUD, dystrybucyjnych, sprzedaży
czy kompleksowych.

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.
o.o.

Procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, nie
objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.
Procedura dotyczy również przypadku rozdzielnia przez
odbiorcę umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, na oddzielną umowę sprzedaży i
umowę dystrybucji.
Komentarz:
Rozdzielenie przez odbiorcę umowy kompleksowej
na umowę dystrybucyjną i sprzedaży, bez zmiany
sprzedawcy nie jest procesem zmiany sprzedawcy a
więc nie powinna być realizowana według ww.
procedury. Prezes URE wyłączył z procedury zmiany
sprzedawcy przypadek rozdzielnia przez odbiorcę
umowy kompleksowej.
Proponujemy wykreślenie
ostatniego zdania oraz dopisanie zdania o treści: „Proces
zmiany sprzedawcy, o którym mowa w rozdziale F,
rozpoczyna się od dnia otrzymania przez ElanaEnergetyka Sp. z o.o. powiadomienia, o którym mowa w
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pkt. B.1.1.

Propozycja zapisu:
Procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą odbiorców
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, nie
objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego.
Proces zmiany sprzedawcy, o którym mowa
w rozdziale D, rozpoczyna się od dnia otrzymania przez
Elana-Energetyka Sp. z o.o. powiadomienia, o którym
mowa w pkt. B.1.1.
33.

F.1.3.

Treść zapisu:
Podmioty chcące skorzystać z prawa wyboru
Sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. od
momentu skorzystania z tego prawa.

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD.
o.o.

Komentarz:
Ważne jest aby Elana-Energetyka Sp. z o.o. dostosował
układ pomiary URDo przed terminem wejścia w życie
umowy sprzedaży zawartej przez tego URDo z nowym
sprzedawcą w przypadku gdy właścicielem układu
pomiarowego jest Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Propozycja zapisu:
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Podmioty chcące skorzystać z prawa wyboru
Sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. od
momentu skorzystania z tego prawa za wyjątkiem
podmiotów dla których układy pomiarowo-rozliczeniowe
są własnością Elana-Energetyka Sp. z o.o. Układy te
powinny spełniać wymagania zawarte w pkt. C.2.
IRiESD na dzień zmiany Sprzedawcy lub rozdzielenia
umowy kompleksowej.
34.

F.1.6.

Treść zapisu:
Odbiorca może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną
ilość umów sprzedaży energii elektrycznej. W umowie o
świadczenie usług dystrybucji odbiorca wskazuje jednak
tylko jednego ze swoich sprzedawców, tzw. sprzedawcę
podstawowego.
Powiadomienia,
o którym mowa w pkt B.1.1. dokonuje wyłącznie
sprzedawca podstawowy. Energia elektryczna zmierzona
w PPE odbiorcy będzie wykazywana na MB POB
wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez
sprzedawcę podstawowego.

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.

Komentarz:
Stosownie do zapisów Ustawy Prawo Energetyczne nie
jest wymagane podawanie nazwy sprzedawcy w umowie
dystrybucyjnej zawieranej z URDo. Wprowadzenie do
umowy dystrybucyjnej nazwy sprzedawcy, powodować
będzie konieczność każdorazowo przy zmianie
sprzedawcy aktualizowania ww. umowy dystrybucyjnej i
nie spowoduje ani przyspieszenia procesu, ani jego
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uproszczenia,
a
także
nie
spowoduje
obniżenia
przeprowadzania procesu zmiany sprzedawcy.

kosztów

Propozycja zapisu:
Odbiorca, może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną
ilość umów sprzedaży energii elektrycznej. Energia
elektryczna
zmierzona
w PPE odbiorcy, będzie wykazywana na MB POB
wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez tego
sprzedawcę.
35.

F.1.7.

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
Zmiana Sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem o.o.
Wyjaśnienie:
zapisów obowiązujących umów o świadczenie usług
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
dystrybucji, przy czym:
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
a) proces zmiany Sprzedawcy przez dotychczasowego
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
odbiorcę przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
sprzedawcy z urzędu nie powinien przekroczyć okresu 30
EOP/ELANA/OP/2011)
i
musi
przestrzegać
tej
mowy
dni, licząc od momentu otrzymania przez OSDn
jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
powiadomień, o których mowa w pkt B.1.1.,
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
b) proces kolejnej zmiany Sprzedawcy nie powinien
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
przekroczyć okresu 14 dni licząc od momentu
otrzymania przez OSDn powiadomień, o których mowa
w pkt B.1.
Treść zapisu:

Komentarz:
Zapis

jest

niezgodny

z

dyrektywą

Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r.
art. 3 pkt. 5 ust. a.

Propozycja zapisu:
Zmiana Sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem
zapisów obowiązujących umów o świadczenie usług
dystrybucji, przy czym:
a) proces zmiany Sprzedawcy przez dotychczasowego
odbiorcę przedsiębiorstwa pełniącego obowiązki
sprzedawcy z urzędu nie powinien przekroczyć okresu 21
dni, licząc od momentu otrzymania przez OSDn
powiadomień, o których mowa w pkt B.1.1.,
b) proces kolejnej zmiany Sprzedawcy nie powinien
przekroczyć okresu 14 dni licząc od momentu
otrzymania przez OSDn powiadomień, o których mowa
w pkt B.1.1.
36.

F.2.4.

Uwaga
została
uwzględniona
w
zakresie
TAURON
wprowadzenia
formularza
(Z2_IRiESD
tej
części).
Sprzedaż Sp. z
Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w o.o.
p.F.2.2., na formularzu określonym przez OSDn oraz
Uwaga nie została uwzględniona w zakresie terminu
zgodnie z zapisami rozdziału B:
przesłania powiadomienia przed terminem wejścia
a) sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
umowy sprzedaży do realizacji.
sprzedaży z odbiorcą (zgłoszenie umowy), na zasadach
Wyjaśnienie:
określonych
Elana-Energetyka Sp. z o.o. nie jest przyłączona
w generalnej umowie dystrybucji, (…)
bezpośrednio do sieci OSP i na przekazywanie danych
pomiarowych URD, przyłączonych do sieci OSDn,
b) odbiorca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
posiada
zawartą
umowę
z
OSDp
(nr
sprzedaży ze sprzedawcą.
EOP/ELANA/OP/2011) i musi przestrzegać tej mowy
jak i IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A.
Komentarz:
Treść zapisu:
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Procedura zmiany sprzedawcy powinna być realizowana
zgodnie z najnowszymi standardami i przepisami
prawnymi, które należy zaimplementować w IRiESD.
Ponadto nieprawidłowe jest odwoływanie się do GUD, w
którym
zapisana
procedura
jest
nieaktualna
a ponadto w GUD występują odwołania do IRiESD w
zakresie procedury zmiany sprzedawcy.

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów
Stanowisko:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. uważa, że zaproponowane
terminy będą mogły w przyszłości być wprowadzone
po zmianie IRiESD ENERGA-OPERATOR S.A..

Propozycja zapisu:
Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w
p.F.2.2., na formularzu określonym przez OSDn oraz
zgodnie z zapisami rozdziału B:
a) odbiorca końcowy lub upoważniony przez niego nowy
sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy
sprzedaży (zgłoszenie umowy), przez tego odbiorcę z
nowym sprzedawcą.
Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii
elektrycznej winno być dokonane na co najmniej 21-dni
przed planowaną datą wejścia w życie nowej umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
W przypadku URDo przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej Elana-Energetyka Sp. z o.o. lub zmiany
URDo dla istniejącego PPE przyłączonego do sieci
dystrybucyjnej
Elana-Energetyka
Sp.
z
o.o.,
powiadomienie winno być złożone wraz z wnioskiem o
zawarcie umowy dystrybucji. Planowany termin wejścia
w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazany
w powiadomieniu jest weryfikowany przez ElanaEnergetyka Sp. z o.o.
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37.

F.2.6.

Treść zapisu:
Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w
p.F.2.5., OSDn informuje odbiorcę i nowego sprzedawcę
o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku zmiany
sprzedawcy.

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.

Komentarz:
W pkt. F.2.5 nie występuje pozytywna weryfikacja
zgłoszenia nowej umowy sprzedaży.

Propozycja zapisu:
Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w
p.B.2.2..,jednak nie później niż na 3 dni robocze przed
terminem zmiany sprzedawcy Elana-Energetyka Sp. z
o.o. przekazuje do URDo informację o przyjęciu do
realizacji nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy a do
dotychczasowego sprzedawcy listę URDo wraz z datą ich
odejścia do nowego sprzedawcy.
38.

F.2.7.

Treść zapisu:
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, OSDn
informuje sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny.

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji a
więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
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Komentarz:
Ważne jest aby OSDn poinformował strony umowy
sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej
realizacji wskazując wszystkie przyczyny odrzucenia
powiadomień.

Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Uzasadnienie stanowiska jak w pkt 9 protokołu

Propozycja zapisu:
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, OSDn
informuje sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem wszystkich
przyczyn.
39.

F.2.8.

Treść zapisu:
Po usunięciu przyczyn negatywnego wyniku weryfikacji
odbiorca i nowy sprzedawca może powtórzyć proces
zmiany sprzedawcy.

Komentarz:

Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z
o.o.
Wyjaśnienie:
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian punkcie
B.1. i wprowadziła Z2_IRiESD do tej części instucji
a więc zmiana treści tego punktu jest niezasadna.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.

Uściślenie zapisu
Stanowisko:
Propozycja zapisu:
Jeżeli braki formalne, o których mowa w pkt. B.2.3. nie
zostaną uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 5 dni

Zapis jest jednoznaczny. Zdaniem Elana-Energetyka
Sp. z o.o. nie ma potrzeby jego dodatkowego
i zbędnego rozbudowywania skoro proces zmiany
sprzedawcy
jest
szczegółowo
określony
postanowieniami niniejszej IRiESD
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roboczych od daty otrzymania przez podmiot, który je
przedłożył powiadomienia, o którym mowa w F.2.4,
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonuje negatywnej
weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w pkt.
F.2.4., informując o tym podmiot który przedłożył
powiadomienie oraz dotychczasowego sprzedawcę.
40.

Propozycja nowego załącznika:
Załącznik nr 3: Formularz zgłoszenia nowej umowy
sprzedaży energii elektrycznej

41.

Propozycja nowego załącznika:
Załącznik nr 4: Lista kodów, którymi Elana-Energetyka
Sp. z o.o. informuje sprzedawcę o wyniku
przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów
sprzedaży energii elektrycznej

Uwaga została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z Dostosowano ich treść do właściwości tej IRiESD
o.o.
i uściślając poprzez Z2_IRiESD tej części.
Uwaga nie została uwzględniona.
TAURON
Sprzedaż Sp. z Wyjaśnienie:
o.o.
Elana-Energetyka Sp. z o.o. dokonała zmian
uściślających jednoznacznie przyczyny odrzucenia i
nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych
„kodowanych” przyczyn zaproponowanych przez
Sprzedawcę.
Treść zapisu jest zgodna z powszechnie stosowanymi
w już zatwierdzonych IRiESD innych operatorów.
Stanowisko:
Obowiązek ‘kodowania” nie dotyczy zakresu
informacji o wyniku przeprowadzonej weryfikacji
zgłoszonych umów.
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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 IRiESD).
Punkt
6.

Nowe brzmienie punktu
Telefony alarmowe

Pogotowie Lecznic CITOMED Elana

-

999

Stacja Pogotowia Ratunkowego

-

0-999

Straż Pożarna (Dyspozytor Boryszewa)

-

2998

Państwowa Straż Pożarna

-

Dyspozytor Boryszew o/ELANA
Specjalista ds. BHP

-

0-998
2480

1296
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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 IRiESD).
Punkt
19.

Nowe brzmienie punktu
Telefony alarmowe

Pogotowie Lecznic CITOMED Elana

-

999

Stacja Pogotowia Ratunkowego

-

0-999

Straż Pożarna (Dyspozytor Boryszewa) Państwowa Straż Pożarna

18.2.

2998
-

Dyspozytor Boryszew o/ELANA

-

2480

Specjalista ds. BHP

-

1296

0-998

Zasady posługiwania się gaśnicą śniegową.
Gaśnica śniegowa nadaje się do gaszenia cieczy i gazów palnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, instalacji elektrycznych
pod napięciem.
W celu użycia gaśnicy należy:
-

ująć gaśnicę za uchwyt,

-

podbiec z nią do ognia,
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-

dyszę skierować na ogień (możliwie skośnie w dół).

-

uchwycić dyszę za rękojeść i odkręcić w lewo zawór butli lub

-

nacisnąć dźwignię w dół do oporu.

Uwaga:
Gaśnicy śniegowej w czasie działania nie należy odwracać dnem do góry. Gaśnica w czasie działania dość głośno szumi i
wytwarza biały obłok, z którego wytrąca się zestalony dwutlenek węgla, mając postać śniegu oraz bardzo silnie oziębia się,
tak że zachodzi niebezpieczeństwo odmrożenia rąk. Dlatego w czasie działania należy trzymać gaśnicę i dyszę tylko za
uchwyt.
Zabrania się gaszenia gaśnicą śniegową palącej się odzieży na ludziach.
Zabrania się gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem wyższym niż 1 kV.
18.3.

Zasady posługiwania się gaśnicą proszkową.
Gaśnica proszkowa służy do gaszenia ciał i przedmiotów, które przez gaszenie innymi środkami mogą ulec zniszczeniu.
Ponieważ proszek gaśniczy nie przewodzi prądu elektrycznego, można nim gasić również instalacje elektryczne pod
napięciem.
Środkiem gaśniczym w gaśnicy proszkowej jest proszek, składający się z odpowiednio spreparowanych związków
sodowych lub potasowych, który wyrzucany jest z gaśnicy za pomocą sprężonego gazu obojętnego
W celu użycia gaśnicy należy:
-

zdjąć gaśnicę z wieszaka,

-

podbiec do ognia,

-

zbić zbijak i nacisnąć dźwignię przy dyszy,

-

strumień proszku skierować na ogień pokrywając równomiernie palący się przedmiot .

Zabrania się gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem wyższym niż 1 kV.
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8.4.10.

8.8.

Brygadzista dyżurny jest zobowiązany przekazać brygadziście przejmującemu dyżur wszelkie informacje odnośnie zmian w pracy urządzeń
elektroenergetycznych, zmian w nastawach zabezpieczeń, stanów układów automatyki i sygnalizacji, stanów środków łączności, telemetrii,
telemechaniki, stanu sprzętu bhp i p.poż.
Potwierdza to zapisem o oraz podpisem w Raporcie zmianowym o przyjęciu i zdaniu dyżuru.

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność personelu związanego z obsługą systemu elektroenergetycznego Zakładu.
A. Obowiązki brygadzisty - dyspozytora ruchu elektrycznego .
a) prowadzenie ruchu podległych urządzeń zgodnie z instrukcją , programami pracy i zasadami sztuki elektrycznej,
b) nadzór nad stanem technicznym urządzeń,
c) likwidacja awarii w systemie elektroenergetycznym,
d) pobór energii z sieci OSDp zgodnie z warunkami umownymi albo obowiązującymi ograniczeniami wprowadzonymi
poleceniami dyspozytorów CDM tej firmy,
e) prowadzenie bieżącej dokumentacji ruchowej, w tym wysyłanie grafików obciążeń zgodnie z zawartymi umowami,
f) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wywiązywaniem się z obowiązków przez dyżurnych elektryków,
g) nadzór nad prawidłowym działaniem komputerowego systemu pomiaru energii elektrycznej,
h) dopilnowanie pod każdym względem przestrzegania instrukcji i postanowień przepisów,
i) zastępowanie w razie potrzeby dyżurnych rozdzielni i udział w czynnościach łączeniowych,
j) informowanie odbiorców grupy III, IV i V, przełożonych o awariach, zakłóceniach i poważnych stanach anormalnych
w systemie elektroenergetycznym zgodnie z zakresem i umowami,
k) opieka nad sprzętem ochronnym i sprzętem p.poż. oraz dopilnowanie czasokresów ich badań,
l) przestrzeganie zatwierdzonego harmonogramu dyżurów.
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6.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami
systemowymi
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 IRiESD).
Punkt

Nowe brzmienie punktu

J.
TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Lecznic CITOMED Elana
Stacja Pogotowia Ratunkowego

- 999
- 0-999

Straż Pożarna (Dyspozytor Boryszewa) - 2998
Państwowa Straż Pożarna

- 0-998

Dyspozytor BORYSZEW o/ELANA

- 2480

Specjalista ds. BHP

- 1296

A.4.3.4

Umowa, o której mowa w punkcie A.4.3.3. jest rozwiązywana automatycznie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zawieszenia przez OSP działalności POB na rynku bilansującym.

A.4.3.5.

Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URD na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
posiadający zawartą z tym OSDn umowę o świadczenie usług dystrybucji (zwaną dalej „generalną umową dystrybucji”) może
pełnić funkcję sprzedawcy, w tym sprzedawcy rezerwowego (po określeniu tego faktu w generalnej umowie dystrybucji).
Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy sprzedawcą, a OSDn oraz dotyczy wszystkich URD z
obszaru działania OSDn, którym ten sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną. Umowa ta spełnia wymagania określone
w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2 punkt 2 i ust. 2a) punkt 3 oraz powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
a) terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży,
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b) warunki sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców z obszaru działania OSDn, którym ten sprzedawca będzie
sprzedawać energię elektryczną
c) zasady obejmowania nią kolejnych URD i zobowiązania stron w tym zakresie,
d) wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę dystrybucji z OSDn,
e) wykaz URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn, którzy zawarli umowę sprzedaży z tym sprzedawcą,
f) zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących rozwiązywania umów, w tym umów sprzedaży zawartych przez
sprzedawcę z odbiorcami,
g) zasady wchodzenia w życie i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych przez odbiorców z kolejnym Sprzedawcą,
h) osoby upoważnione do kontaktu z OSDn oraz ich dane adresowe,
i) zasady wstrzymywania przez OSDn dostarczania energii do URD,
j) zakres i zasady udostępniania danych dotyczących URD, które są konieczne dla ich właściwej obsługi,
k) algorytmy wyznaczania rzeczywistych ilości energii w Punktach Dostarczania Energii (PDE) i w Miejscach Dostarczania
Energii Rynku Detalicznego (MDD),
l) zasady rozliczeń i warunki dokonywania przez OSDn dodatkowych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowego tzn. w
terminach innych niż standardowo dokonuje ich OSDn, w tym w szczególności odczytów dokonywanych w związku ze
zmianą sprzedawcy,
m) zobowiązanie stron umowy do stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD,
n) zasady rozwiązania umowy, w tym w przypadku zaprzestania działalności przez POB tego sprzedawcy.
B.1.2.

Powiadomienia o których mowa w p. B.1.1. dokonują obie strony umowy zgodnie z procedurą określoną w punkcie F.2. i F.3.
Powiadomienie to dokonywane jest na formularzu określonym przez OSDn, stanowiący załącznik nr 2 do instrukcji jest
udostępniany w siedzibie Elana-Energetyka Sp. z o.o. i opublikowany na stronie internetowej Elana-Energetyka Sp. z o.o.,
zawierającym co najmniej:
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a) strony umowy wraz z ich danymi teleadresowymi,
b) adres obiektu, którego zgłoszenie dotyczy,
c) okres obowiązywania umowy,
d) datę wypowiedzenia dotychczasowej umowy sprzedaży,
e) planowane ilości energii objętej umową, w podziale na okresy określone przez OSDn.
B.2.3.

Jeżeli w procesie weryfikacji zaistnieją:
a) braki formalne w dokonanych powiadomieniach; lub
b) niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy powiadomieniami dokonanymi przez strony umowy; lub
c) brak generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy OSDn a sprzedawcą; lub
d) brak umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSDn, a wskazanym przez sprzedawcę POB, lub
e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania przez OSDn zgłoszenia drugiej strony umowy,
OSDn informuje w terminie określonym w p.B.2.1. strony umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej
realizacji, wskazując przyczyny odrzucenia powiadomień, o których mowa w pkt. a, b, c, d, e.

C.1.2. e

udostępnianie OSP i POB, za pośrednictwem OSDp, sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i pomiaroworozliczeniowych,

E.3.

Reklamacje powinny być przesyłane do OSD, pisemnie na adres:
Elana-Energetyka Sp. Z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 73
87-100 Toruń
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F.1.1.

Procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą odbiorców przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej OSDn, nie objętych rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego. Proces zmiany sprzedawcy, o którym mowa w
rozdziale D, rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Elana-Energetykę Sp. z o.o. powiadomienia, o którym mowa w pkt. B.1.

F.1.3.

Podmioty chcące skorzystać z prawa wyboru Sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia p.C.2. od momentu skorzystania z tego
prawa, za wyjątkiem podmiotów dla których układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością Elana-Energetyka Sp. z o.o.

F.1.6.

Odbiorca może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną ilość umów sprzedaży energii elektrycznej. Energia elektryczna
zmierzona w PPE odbiorcy będzie wykazywana na MB POB wskazanego w generalnej umowie dystrybucji przez sprzedawcę
podstawowego.

F.2.4.

Po zawarciu umowy sprzedaży energii, o której mowa w p.F.2.2., na formularzu określonym przez OSDn stanowiącym załącznik
nr 2 oraz zgodnie z zapisami rozdziału B:
a) sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z odbiorcą (zgłoszenie umowy), w terminach i na zasadach
określonych w instrukcji IRiESD część trzecia Bilansowanie,
b) odbiorca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży ze sprzedawcą, w terminach i na zasadach określonych w instrukcji
IRiESD część trzecia Bilansowanie.

F.2.6.

Po pozytywnym wyniku weryfikacji, o której mowa w p.B.2.2., jednak nie później niż na 3 dni robocze przed terminem zmiany
sprzedawcy Elana-Energetyka Sp. z o.o. przekazuje do URDo informację o przyjęciu do realizacji nowej umowy sprzedaży
energii elektrycznej wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy a do dotychczasowego sprzedawcy listę URDo wraz z datą odejścia
do nowego sprzedawcy.

Załącznik nr 2

Formularz załączono do IRiESD część Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
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