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KARTA AKTUALIZACJI 

 
 

Karta aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 
 
1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji:  

W dniu następującym po dniu opublikowania w Biuletynie URE decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki zatwierdzającej Kartę aktualizacji nr 1/2023. 

 
2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację:  Waldemar Lonczak 

3. Przyczyna aktualizacji: 

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z: 

1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2505) w zakresie przypisania standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej 

grupy taryfowej C11s przewidzianej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa 

w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, 

z późn. zm.), 

2) konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się aktualizacji trybu i sposobu 
procedowania zmian IRiESD.  

  
Aktualizacja zapisów IRiESD w zakresie, o którym mowa w pkt 1), wynika z obowiązku określonego w art. 
9c ust. 3 pkt 9a) lit. c) oraz art. 9g ust. 5a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), a więc obowiązku opracowania i umieszczenia w IRiESD 
standardowych profili zużycia energii elektrycznej wykorzystywanych przez Uczestników Rynku 
Bilansującego w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA o mocy umownej nie większej niż 40 kW 
i nie posiadających układów pomiarowo-rozliczeniowych z rejestracją profilu zużycia energii elektrycznej. 

 
4. Zakres zmian IRiESD:  

L.p. Rozdział IRiESD Zapisy podlegające zmianie 

1. I.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zmianie ulega w pkt I.1.20. , I.1.21. i 
I.1.23.  
 

2. Załącznik nr 4 KARTY AKTUALIZACJI Usuwa się Załącznik nr 4 
 
 

3. Załącznik nr 5 Wykaz profili obciążeń dla 
odbiorców profilowych przyłączonych do sieci 
ENERGA-OPERATOR SA 

Dodaje się do profilu E i F odbiorców 
grupy taryfowej C11s 

 
 

 

5. Nowe brzmienie punktów IRiESD:  
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W części ogólnej IRiESD: 

I.1.20. W przypadku zmiany IRiESD w trybie wydania Karty aktualizacji zawiera ona 
specyfikację zmian IRiESD.  
W przypadku rozbieżności pomiędzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD, a 
zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygające są postanowienia zawarte w Karcie 
aktualizacji. Karty aktualizacji stanowią integralną część IRiESD. 

I.1.21. ENERGA-OPERATOR SA opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji 
i publikuje go na swojej stronie internetowej. Wraz z projektem nowej IRiESD albo 
projektem Karty aktualizacji, ENERGA-OPERATOR SA publikuje na swojej stronie 
internetowej komunikat informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian IRiESD, 
miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz terminie przewidzianym na konsultacje. 
Dodatkowo, ENERGA-OPERATOR SA publikuje dokument wyjaśniający, zawierający 
informację o przedmiocie i przyczynie wprowadzanych zmian, a także o planowanym 
terminie ich wejścia w życie. 

I.1.23. Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRiESD, ENERGA-
OPERATOR SA: 
a) dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozycji, 
b) opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych uwag 

lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzględnienia oraz w uzasadnionych 
przypadkach, zestawienie własnych uzupełnień lub korekt, których potrzeba 
wprowadzenia wynika ze zgłoszonych uwag i propozycji użytkowników systemu lub 
jeżeli mają one charakter redakcyjny bądź pisarski, lub polegają na usunięciu 
oczywistej omyłki, 

c) opracowuje nową wersję IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględniającą 
w uzasadnionym zakresie zgłoszone uwagi i propozycje oraz ewentualne korekty 
ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie 
z procesu konsultacji, 

d) przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia nową wersję IRiESD albo Kartę 
aktualizacji oraz przekazuje dokument wyjaśniający i raport z procesu konsultacji, 

e) publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o przedłożeniu Prezesowi URE 
nowej wersji IRiESD albo Karty aktualizacji, dokument wyjaśniający i raport z procesu 
konsultacji. 

Załącznik nr 5 - Wykaz profili obciążeń dla odbiorców profilowych przyłączonych do sieci ENERGA-
OPERATOR SA -  tabela: 

Nazwa profilu Zakwalifikowani odbiorcy 

Profil A 
Odbiorcy grupy G11 spełniający warunki: 

• licznik jednostrefowy, jednofazowy 

Profil B 
Odbiorcy grupy G11 spełniający warunki: 

• licznik jednostrefowy, trójfazowy 

Profil C 

Odbiorcy grup G12, G12r i G12w spełniający 
warunki: 

• licznik dwustrefowy, jednofazowy 

Profil D 

Odbiorcy grup G12, G12r i G12w spełniający 
warunki: 

• licznik dwustrefowy, trójfazowy 

Profil E 
Odbiorcy grup C11 i C11s spełniający warunki: 

• licznik jednostrefowy, jednofazowy 

 
Profil F 

 

Odbiorcy grup C11 i C11s spełniający warunki: 

• licznik jednostrefowy, trójfazowy 
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Profil G 
Odbiorcy grupy C12a spełniający warunki: 

• licznik dwustrefowy (szczyt i poza szczyt) 

Profil H 
Odbiorcy grup C12b i C12w spełniający warunki: 

• licznik dwustrefowy (dzień i noc) 

Profil O 

Odbiorcy grup taryfowych spełniających łącznie 
warunki:  

• oświetlenia ulic,  

• zasilane jedno lub trójfazowo,  

• licznik jednostrefowy lub dwustrefowy (dzień 
i noc lub szczyt i poza szczyt) 

Profil R 

Odbiorcy grupy taryfowej spełniający warunki: 

• rozliczani ryczałtowo, 

• niewyposażeni w liczniki pomiarowo-
rozliczeniowe,  

• stały pobór mocy w ciągu roku 

Profil S 

Odbiorcy grupy G12as spełniający warunki: 

• licznik dwustrefowy, jednofazowy i 
trójfazowy 

 


