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I CEL I ZAKRES  
1.1 Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD) dostosowująca 

jej zapisy do aktualnych wymagań prawnych. 

II ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
2.1 Za stosowanie niniejszego Pisma okólnego  odpowiedzialni są pracownicy, których obowiązki służbowe dotyczą 

sieci elektroenergetycznych, na których funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni Energoserwis 
Kleszczów Sp. z o.o., w zakresie prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci. 

 

III DOKUMENTY POWIĄZANE* 
3.1 Ustawa Prawo energetyczne. 
3.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego. 
3.3 Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną. 
3.4 Decyzja Prezesa URE wyznaczająca Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 
3.5 Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona przez Prezesa URE. 
3.6 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej operatora sieci przesyłowej PSE.S.A. 
3.7 Ustawa Prawo budowlane. 
*Stan dokumentów powiązanych jest aktualny na dzień publikacji Pisma okólnego. Przed użyciem dokumentu 
powiązanego należy sprawdzić aktualność stosowanego dokumentu.   

IV ZAŁĄCZNIKI  
4.1 Zał.1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESD).  

 

V SKRÓTY I DEFINICJE  
5.1 IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 
5.2 IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 
5.3 ORed – Obiekt redukcji, 
5.4 URE – Urząd Regulacji Energetyki, 
5.5 PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  operatora sieci przesyłowej (OSP), 
5.6 DSR – redukcji zapotrzebowania na polecenie  PSE,   zwana (usługą DSR), 
5.7 Program Bieżący – jest to program oferowany przez PSE w ramach usługi DSR, jest on  zorientowany na 

odbiorców, którzy mogą redukować swoje zapotrzebowanie jedynie w pewnych podokresach okresu 
kontraktacji, zależnych od bieżących warunków ich funkcjonowania. Odbiorcom tym przysługuje wynagrodzenie 
za zrealizowanie redukcji i nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do wykonania redukcji. 

VI REALIZACJA 
6.1. Aktualizacja niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  dostosowuje zapisy do aktualnych 

wymagań prawnych, w tym w szczególności  zawiera zmiany wynikające: 

6.1.1 z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348) o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw: 

 dostosowuje zapisy IRiESD do uregulowanej instytucji sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej do 
odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej realizowanej przez 
sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez 
dotychczasowego sprzedawcę, 

 zmiany wprowadzają ustawowe umocowanie OSD do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego, 
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 zmiany wprowadzają dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy 
nie podjął sprzedaży. W takiej sytuacji sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu. 

6.1.2 ze zmiany IRiESP zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 22.10.2018 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr 
CB/19/2018), które dotyczą: 

 modyfikacji procesu  certyfikowania  Obiektów  Redukcji (ORed)  na  potrzeby świadczenia usługi redukcji 
zapotrzebowania na polecenie OSP (dalej również „usługa DSR”)’ 

 nowego programu w ramach usługi  DSR  -  Programu  Bieżącego  Uproszczonego, w którym przedmiotem 
rozliczeń jest wykorzystanie rezerwy interwencyjnej, analogicznie jak w Programie Bieżącym. 

6.2 W ramach aktualizacji niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zaktualizowane zostały 
standardowe profile zużycia energii elektrycznej G1, G2, C1 i C2 na podstawie pomierzonych zmienności obciążeń 
dobowych odbiorców kontrolnych oraz opracowano profile zużycia energii elektrycznej G3 i C3. Profile te zawarto 
w formie tabel w rozdziale G „Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia” 
w części: Bilansowanie systemu dystrybucyjnego w/w instrukcji IRiESD. Opracowane profile zużycia energii 
elektrycznej przydziela się odbiorcom przyłączonym do sieci elektroenergetycznej ESK Sp. z o.o. którzy chcą 
skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy. 

6.3 Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest odpowiedzialny 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 oraz określają warunki 
korzystania z sieci dystrybucyjnej przez jej użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i 
planowania rozwoju tych sieci, a także bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami 
systemowymi. Przestrzeganie zapisów i postanowień instrukcji należy do obowiązków pracowników ESK Sp. z o.o. 
i wszystkich podmiotów współpracujących z operatorem OSD ESK Sp. z o.o. 

6.4 Wraz z aktualizacją niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej : 

6.4.1 zobowiązuje się Kierownika ds. dystrybucji  energii elektrycznej do umieszczenia na stronie internetowej 
ESK zaktualizowanej i zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej; 

6.4.2 traci moc dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPK – 4321 – 11(15) / 2011 / 2012 / AKG z dnia 07.08.2012 r. 
z późniejszymi zmianami oraz jej dotychczasowymi aktualizacjami tj:  

 Kartą Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD wprowadzoną Pismem okólnym nr 4/2017 z dnia 29.12.2017 r.  
 Kartą Aktualizacji nr 1/2018 IRiESD wprowadzoną Pismem okólnym nr 1/2019 z dnia 21.01.2019 r.  
 

 
 
 


