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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 kon-

sultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej z użytkownikami systemu: 

 

Lp. Data Opis działań 

1. 03.06.2015 Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu kon-
sultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej skła-
dającej się z następujących części: 
1. IRiESD - Część ogólna, 
2. IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji 

i planowania rozwoju sieci (określająca szczegółowe warunki korzy-
stania 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 ogra-
niczeniami systemowymi (dotycząca bilansowania systemu 
i zarządzania ograniczeniami systemowymi). 

2. 03÷30.06.2015 Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybu-
cyjnej z użytkownikami systemu. 

3. 01.07.2015 Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu In-
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz opracowanie 
IRiESD. Opracowanie informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników 
systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

4. 06.07.2015 Publikacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz 
z raportem z konsultacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu 
uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

 
 

2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projek-

tu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz informacje wstępne 

2.1. Lista użytkowników systemu 

 

Lp. Podmiot 

1. brak podmiotów zgłaszających uwagi 

 

2.2. Informacje wstępne 

W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga od użytkowników systemu w sprawie projektu 

IRiESD. 
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Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników 

systemu 

 

Lp. Skrót Oznaczenie pełne 

1. brak  

 
 

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 Zgłaszający uwagi Stanowisko OSD 

1. brak uwag   

 

3.2. Uwagi szczegółowe 

 

Lp. Punkt 
Uwagi, propozycje zmian 

w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSD 

1.  brak   

 
 

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. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSD 

1. brak uwag   

 

4.2. Uwagi szczegółowe 

 

Lp. Punkt 
Uwagi, propozycje zmian 

w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSD 

1.  brak   
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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. Treść uwagi Zgłaszający uwagi Stanowisko OSD 

1. brak uwag   

 

5.2. Uwagi szczegółowe 

 

Lp. Punkt 
Uwagi, propozycje zmian 

w treści i pytania 
Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko OSD 

1.  brak   

 
 

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 nastę-

pujące zmiany do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Część ogólna (poniż-

sza specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu IRiESD). 

 

Punkt Nowe brzmienie punktu 

 brak zmian 

 

6.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybycyjnej - Warunki korzystania, prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci 

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone nastę-

pujące 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 Nowe brzmienie punktu 

 brak zmian 
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6.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybu-

cyjnego 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 systemo-

wymi (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu IRiESD). 

 

Punkt Nowe brzmienie punktu 

 brak zmian 

 


