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KARTA AKTUALIZACJI 

 
 

Karta Aktualizacji nr 3/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
 
 
1. Planowana data wejścia w życie aktualizacji: 23 listopada 2022 r. 

 
2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację:  Waldemar Lonczak 

3. Przyczyna aktualizacji: 

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z planowanych zmian 

Standardów Wymiany Informacji (SWI) publikowanych na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR 

SA w zakresie zawartości formularzy powiadamiania o zawartej umowie sprzedaży/umowie 

kompleksowej. W związku z powyższym zmianie ulega zawartość Załącznika nr 2 IRiESD.  

Planowane zmiany SWI wynikają z dostosowania ENERGA-OPERATOR SA do wymagań Ustawy z 
dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1093), w zakresie dodania magazynów energii jako typu rozliczenia umowy w punkcie 
poboru energii.  
Zmiany w zakresie dodania obiektów wirtualnych wynikają z konieczności obsługi umów dla sumatorów 
po ich migracji do nowego systemu bilingowego, w celu umożliwienia komunikacji ze sprzedawcami dla 
tych obiektów.  

 
 
4. Zakres zmian IRiESD:  

L.p. Rozdział IRiESD Zapisy podlegające zmianie 

1. Załącznik nr 2 - w polu nr 6 „Kod PPE” w opisie dodaje się 
następującą treść: „Kod PPE przyłącza 
albo Kod PPE obiektu wirtualnego w 
przypadku zgłoszenia umowy na obiekt 
wirtualny” 

- w polu numer 7 „Typ rozliczenia umowy w 
PPE”  dodaje się nową wartość 
słownikową „MAG – magazyn energii”, 

- dodaje się nowe pole nr 20 „Kod PPE 
punktu pomiarowego wchodzącego w 
skład obiektu wirtualnego )**” 

- pod tabelą dodaje się opis: 
„(**) – pozycja wymagana, w przypadku 
zgłoszenia umowy na obiekt wirtualny; 
może występować wiele razy, w 
zależności od ilości PPE wchodzących w 
skład tego obiektu wirtualnego” 

 

 

5. Nowe brzmienie punktów IRiESD:  

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 
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Formularz powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA przez sprzedawcę o zawartej umowie 
sprzedaży lub umowie kompleksowej 

Numer 
pola 

Nazwa pola Opis 

1 Data publikacji RRRR-MM-DD GG:MM 

2 Użytkownik publikujący  

3 ID Sprzedawcy kod sprzedawcy 

4 ID Sprzedawcy rezerwowego wybór ze słownika 

5 Data rozpoczęcia sprzedaży RRRR-MM-DD 

6 Kod PPE Kod PPE przyłącza albo Kod PPE obiektu 
wirtualnego w przypadku zgłoszenia umowy 
na obiekt wirtualny 

7 Typ  rozliczenia umowy w PPE wybór ze słownika: 
- ODB - odbiorca 
- OZM - odbiorca z mikroinstalacją 
- PRO - prosument 
- WYT - wytwórca 
- MAG - magazyn energii 

8 Typ URD wybór ze słownika: 
- TGD   - gospodarstwo domowe  
- TPI     - przedsiębiorstwo/instytucja 
- TPOZ - pozostali 

9 Nazwa odbiorcy Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa 

10 PESEL opcjonalnie z nr paszportu 

11 Nr paszportu opcjonalnie z nr PESEL 

12 NIP opcjonalnie z EuroNIP 

13 EuroNIP opcjonalnie z NIP 

14 Nr telefonu )*  

15 Adres e-mail )*  

16 Rodzaj umowy sieciowej wybór ze słownika: 
- E01 - umowa dystrybucyjna 
- E02 - umowa kompleksowa 

17 Okres rozliczeniowy )* wybór ze słownika: 
- 1M - jednomiesięczny 
- 2M - dwumiesięczny 

18 Zgoda na udostępnianie danych 
dobowo-godzinowych 

checkbox 

19 Oświadczenie woli zawarcia 
umowy z OSD 

checkbox 

20 Kod PPE punktu pomiarowego 
wchodzącego w skład obiektu 
wirtualnego )** 

 

(*)   – pozycja nie wymagana 
(**) – pozycja wymagana, w przypadku zgłoszenia umowy na obiekt wirtualny; może występować wiele 

razy, w zależności od ilości PPE wchodzących w skład tego obiektu wirtualnego 
 
W przypadku powiadomienia o zawartej umowie kompleksowej z URD, dodatkowe informacje, które 
powinno zawierać powiadomienie, określa ENERGA-OPERATOR SA w SWI. 
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