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Specyfikacja zmian 

wprowadzanych kartą aktualizacji nr 1/2017 

do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego 

 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego – 
część ogólna: 

 

I.A. Postanowienia ogólne 

 

Punkt I.A.7 otrzymuje brzmienie: 

IRiESD przestaje obowiązywać podmioty zobowiązane do jej stosowania (wymienione w podpunkcie 
I.C.2.1) z datą łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ANWIL S.A., 

2) rozwiązanie z ANWIL S.A. umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. 

 

I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD 

 

Punkt I.B.1 otrzymuje brzmienie: 

I.B.1 Niniejsza IRiESD została opracowana na podstawie krajowych aktów prawnych, spełnia 
wymagania:  

a. ustawy Prawo energetyczne (w szczególności Art. 9g) oraz wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych; 

b. wynikające z koncesji OSD ANWIL Spółka Akcyjna na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/96-
ZTO/738/W/OPO/2007/MP wydaną przez Prezesa URE w dniu 18 lipca 2007 r. (wraz z późniejszymi 
zmianami); 

c. określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), opracowanej przez 
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), zatwierdzonej przez decyzję 
Prezesa URE. 



I.C. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD 

 

Punkt I.C.1.2 otrzymuje brzmienie: 

I.C.1.2. IRiESD – Część ogólna, zawiera ogólne informacje o OSD ANWIL i IRiESD. Określa podstawę 
prawną, zakres, założenia oraz strukturę instrukcji i podmioty zobowiązane do jej przestrzegania. 
Informuje o trybie jej wdrożenia i wprowadzania w niej zmian. 

 

 

Punkt I.C.1.3 otrzymuje brzmienie: 

I.C.1.3 

„IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci” określa: 

a) zasady przyłączania do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców 
końcowych; 

b) warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej; 

c) mechanizmy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; 

d) system prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej OSD; 

e) sposób współpracy OSD z innymi operatorami i przekazywania informacji pomiędzy 
operatorami oraz operatorami a użytkownikami systemu; 

f) warunki i sposób planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych; 

g) zagadnienia związane z bezpieczeństwem funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; 

h) standardy techniczne i bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej OSD; 

i) wskaźniki jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. 

 



Punkt I.C.1.4 otrzymuje brzmienie: 

I.C.1.4 

„IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi” określa: 

a) procedurę zgłaszania do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zawierania 
umów dystrybucji z URDO; 

b) zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych; 

c) procedury ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe; 

d) postępowanie reklamacyjne; 

e) procedury zmiany sprzedawcy; 

f) metody zarządzania ograniczeniami systemowymi. 

 

Punkt I.C.2.1 otrzymuje brzmienie: 

I.C.2.1 

Postanowienia IRiESD obowiązują: 

a) OSD ANWIL S.A., 

b) wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ANWIL S.A., 

c) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ANWIL S.A., 

d) przedsiębiorstwa obrotu, 

e) sprzedawców, 

f) podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej ANWIL S.A., 

g) operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu podmiotów 
wymienionych w powyższych podpunktach od a) do f). 

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 odpowiedzialny OSD ANWIL S.A., niezależnie od praw 
własności tych urządzeń.  

Dodatkowo poniższe podmioty obowiązują również postanowienia IRiESP: 

a) OSD Anwil S.A., 

b) podmioty korzystające z usług świadczonych przez OSP, 



c) podmioty, do których sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym przyłączone są 
urządzenia, instalacje lub sieci użytkowników systemu i odbiorców, 

d) podmioty określające warunki przyłączenia i dokonujące przyłączenia do sieci o napięciu 
znamionowym 110 kV i wyższym, 

 

I.D. Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD 

Dodany zostaje podpunkt I.D.2.1 (treść kolejność dotychczasowych punktów pozostaje bez zmian, 
kolejność zmieniona jest odpowiednio) o następującym brzmieniu: 

I.D.2.1 

W zależności od potrzeb, OSD ANWIL S.A. przeprowadza aktualizację IRiESD. W szczególności 
aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogów prawa.  

 

Do podpunktu I.D.2.3 (dla numeracji sprzed aktualizacji) został dodany fragment: 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD, a zapisami Karty 
aktualizacji, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Karcie aktualizacji.  

Karty aktualizacji stanowią załączniki do IRiESD. 

 

W podpunkcie I.D.2.6 poprawiono numerację. 

 

Dodany zostaje podpunkt I.D.2.9 o brzmieniu: 

Wraz z momentem wprowadzenia w życie Karty aktualizacji bądź nowej IRiESD podpisanej przez 
Zarząd ANWIL S.A. wszystkie podmioty wymienione szerzej w podpunkcie I.C.2.1 są zobowiązane do 
przestrzegania zapisów zawartych w Karcie aktualizacji bądź nowej IRiESD. 



Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego – 
Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci: 

 

W punkcie II.1.2. dodaje się następujący podpunkt na końcu listy: 

14) przyjęcie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. 

 

Dodaje się punkt II.1.4. o następującym brzmieniu (kolejność kolejnych punktów zmieniona 
odpowiednio): 

II.1.4. Gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest 
przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o 
przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych 
warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia 
przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w ANWIL S.A. do sieci którego ma być ona 
przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej odbywa się na podstawie punktu II.1.3. niniejszej instrukcji. 

 

Dotychczasowy punkt II.1.4. otrzymuje brzmienie: 

II.1.5. Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia oraz zgłoszenia przyłączenia 
mikroinstalacji określa OSD. Wzory wniosków OSD udostępnia na swojej stronie 
internetowej oraz w siedzibie OSD. 

Do punktu II.2.6.c) dodano nawias zwiększający czytelność zapisu: 

c) w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła energii elektrycznej do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (innych niż mikroinstalacje) 

 

Dodaje się punkt II.1.13. o następującym brzmieniu: 

II.1.13. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a 
moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest 
większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa 
się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego do ANWIL S.A., po 
zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-
rozliczeniowego. ANWIL S.A. potwierdza złożenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, 
odnotowując datę jego złożenia. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej ANWIL S.A. odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt 
instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi ANWIL 



S.A.. OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie oraz 
punktach obsługi klienta wzór zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej OSD. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, zawiera w szczególności:  

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji;  

2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań 
technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. ustawy Prawo energetyczne. 

 

Punkt III.3.1.6. otrzymuje brzmienie: 

III.3.1.6. Informacje ogólnodostępne udostępniane są przez OSD: 

a) na stronach internetowych OSD,  

b) w niniejszej IRiESD opublikowanej na stronach internetowych OSD, 

c) w Biurze handle energią i mediami. 

W punkcie III.3.1.7. zamieniono fragment „Biurze Zarządzania Energią i Majątkiem” na „Biurze handlu 
energią i mediami”. 

 

Punkt V.6.2. otrzymuje brzmienie: 

V.6.2. ANWIL S.A. opracowuje i zgłasza do uzgodnienia operatorowi systemu dystrybucyjnego 
ENERGA-OPERATOR SA w zakresie koordynowanej sieci 110 kV plany wyłączeń 
elementów sieci dystrybucyjnej. 

 

Dodany zostaje punkt V.6.3. o następującym brzmieniu (numeracja kolejnych punktów zostaje 
zmieniona): 

 

V.6.3. ANWIL S.A. opracowuje i zgłasza do uzgodnienia operatorowi systemu przesyłowego PSE 
S.A. w zakresie koordynowanej sieci 110 kV plany wyłączeń elementów sieci 
dystrybucyjnej. 

 

Punkt V.6.4. (starej numeracji) otrzymuje brzmienie: 

V.6.4. Użytkownicy systemu opracowują i zgłaszają do uzgodnienia ANWIL S.A. w zakresie 
elementów koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wyłączeń elementów sieci 
dystrybucyjnej ANWIL S.A. 



Punkt VIII  dotyczący planu rozwoju otrzymuje następującą postać: 

VIII. WARUNKI I SPOSÓB PLANOWANIA ROZWOJU SIECI 
DYSTRYBUCYJNYCH 

VIII.1. 

 

VIII.2. 

 

VIII.3. 

 

VIII.4. 

 

 

VIII.5. 

 

VIII.6. 

OSD opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania na energię elektryczną (dalej „plan rozwoju”) oraz współpracuje z 

OSP w celu koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. 

Plan rozwoju jest zgodny z zakresem określonym w ustawie Prawo energetyczne 

oraz z postanowieniami prezesa URE. 

Plan rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE. 

W celu koordynacji planowania rozwoju sieci dystrybucji energii elektrycznej OSD 

ANWIL S.A. współpracuje z innymi operatorami, przedsiębiorstwami 

energetycznymi, organami administracyjnymi, samorządami terytorialnymi oraz 

odbiorcami, których urządzenia podłączone są do sieci dystrybucyjnej 

elektroenergetycznej.  

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju przekładane jest Prezesowi URE corocznie 

do 30 kwietnia. 

OSD udostępnia podmiotom przyłączonym do sieci informacje niezbędne do 

określenia możliwości zmian wyprowadzenia mocy z jednostek wytwórczych lub 

zmian poboru mocy z sieci dystrybucyjnej w miejscu przyłączenia. 

 

 

Zmianom uległ wykaz skrótów użytych w całej instrukcji, dotychczasowe wykazy na końcach części II i 
III zostały usunięte. Do wykazu dodane zostały następujące skróty: 

 

 

IRiESP  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (całość)  
 

IRiESP-Bilansowanie  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część: 
bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi  
 

FPP  Fizyczny Punkt Pomiarowy  



 
LSPR  Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy  

 
SCO Samoczynne częstotliwościowe odciążanie 

 
SPZ Samoczynne ponowne załączanie - automatyka 

elektroenergetyczna, której działanie polega na 
samoczynnym podaniu impulsu załączającego wyłącznik 
liniowy bezzwłocznie lub po upływie odpowiednio dobranego 
czasu, po przejściu tego wyłącznika w stan otwarcia. 
 
 
 
 
 

SZR Samoczynne załączanie rezerwy - automatyka 
elektroenergetyczna, której działanie polega na 
samoczynnym przełączeniu odbiorców z zasilania ze źródła 
podstawowego na zasilanie ze źródła rezerwowego, w 
przypadku nadmiernego obniżenia się napięcia lub zaniku 
napięcia. 

 

Dodane zostały następujące pojęcia do słownika pojęć i definicji: 

 

Fizyczny Punkt Pomiarowy (FPP)  Miejsce w sieci, urządzeniu lub instalacji, w 
którym dokonywany jest pomiar 
przepływającej energii elektrycznej.  
 

Generalna umowa dystrybucji  Umowa o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej przez OSD na rzecz 
sprzedawcy, w celu umożliwienia realizacji 
przez sprzedawcę umów sprzedaży energii 
elektrycznej z URD przyłączonych do sieci 
OSD, którzy posiadają z OSD zawartą umowę 
dystrybucyjną.  
 

Generalna umowa dystrybucji dla usługi 
kompleksowej  

Umowa o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej na mocy której OSD 
zobowiązuje się wobec sprzedawcy do 
świadczenia usług dystrybucji na rzecz URD w 
gospodarstwach domowych, którym 
sprzedawca świadczy usługę kompleksową na 
podstawie umowy kompleksowej.  
 

Mała instalacja  Odnawialne źródło energii, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 
kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do 



sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV lub o 
łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej 
niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.  
 

Mikroinstalacja  Odnawialne źródło energii, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 
40 kW, przyłączone do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110kV; 
 

Napięcie znamionowe  Wartość skuteczna napięcia określająca i 
identyfikująca sieć elektroenergetyczną.  
 

Obrót energią elektryczną  Działalność gospodarcza polegająca na 
handlu hurtowym albo detalicznym energią 
elektryczną.  
 

Odbiorca  Każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię 
elektryczną na podstawie umowy z 
przedsiębiorstwem energetycznym.  
 

Odnawialne źródło energii  Źródło wykorzystujące w procesie 
przetwarzania energię wiatru, 
promieniowania słonecznego, aerotermalną, 
geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i 
pływów morskich, spadku rzek oraz energię 
pozyskiwaną z biomasy, biogazu 
pochodzącego ze składowisk odpadów, a 
także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo 
rozkładu składowanych szczątek roślinnych i 
zwierzęcych.  
 

Przyłącze  Odcinek lub element sieci służący do 
połączenia urządzeń, instalacji lub sieci 
podmiotu, o wymaganej przez niego mocy 
przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci 
przedsiębiorstwa energetycznego 
świadczącego na rzecz podmiotu usługę 
przesyłania lub dystrybucji.  
 

Samoczynne ponowne załączanie - SPZ  Automatyka elektroenergetyczna, której 
działanie polega na samoczynnym podaniu 
impulsu załączającego wyłącznik linii po 
upływie odpowiednio dobranego czasu, po 
przejściu tego wyłącznika w stan otwarcia z 
powodu zadziałania zabezpieczenia.  
 



Zabezpieczenia  Część EAZ służąca do wykrywania i lokalizacji 
zakłóceń oraz wyłączenia elementów nimi 
dotkniętych. W pewnych przypadkach 
zabezpieczenia mogą tylko sygnalizować 
powstanie zakłócenia i jego miejsce.  
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne  Zabezpieczenie nadprądowe, którego 
nastawa prądowa jest zasadniczo odstrojona 
od prądów roboczych zabezpieczanego 
urządzenia.  
 
 
 
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwarciowe  Zabezpieczenie nadprądowe, którego 
opóźnienie czasowe jest mniejsze od 0,4 s, a 
nastawa prądowa wynika z oceny prądów 
zwarciowych w otoczeniu miejsca jego 
zainstalowania z pominięciem wpływu 
prądów roboczych.  

 

 

Stworzony został tekst jednolisty IRiESD ANWIL S.A.. Dotychczasowy podział na części został 
zastąpiony podziałem na rozdziały: ogólny, korzystanie, bilansowanie. 

 

Zmianie ulegają następujące punkty Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego – 
Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi: 

 

W punkcie A.1.1 poprawiony zostaje błąd w pisowni, z listy punktowej usunięty zostaje punkt d) 
„sprzedawców działających na obszarze OSD”. Dodane zostają następujące punkty do wypisanej listy: 

a) OSD ANWIL S.A. 

b) Sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają zawarte generalne umowy dystrybucji 
(GUD) z ANWIL S.A. 

c) Sprzedawców energii elektrycznej, którzy mają zawarte generalne umowy dystrybucji dla 
usługi kompleksowej (GUD-K) z ANWIL S.A., 

Dodaje się podpunkt A.2.2, numeracja kolejnych podpunktów zostaje zmieniona odpowiednio: 

A.2.2 OSD realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym sprzedawcą, z 
zachowaniem wymagań pkt. A.2.1 
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