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I.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

WPROWADZENIE

Veolia Energia Pozna S.A. prowadzi dzia alno polegaj
na dystrybucji energii elektrycznej na
potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Veolia Energia Pozna S.A. i w bliskim
siedztwie. Sie dystrybucyjna jest w asno ci Veolia Energia Pozna S.A. i sie ta nie jest
po czona z sieci przesy ow , natomiast jest powi zana z sieci dystrybucyjn operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego – ENEA Operator Sp. z o.o. (dalej „ENEA Operator”).
Podstawowymi obiektami w zakresie dystrybucji energii elektrycznej s :
1)
20 polowa rozdzielnia 110 kV;
2)
32 polowa rozdzielnia 15 kV;
3)
rozdzielnia 6 kV i 0,4 kV;
4)
linia napowietrzna 110 kV;
5)
linie kablowe 15 kV, 6 kV i 0,4 kV.
Rozdzielnia 110 kV
czy linie z bloków wytwórczych Veolia Energia Pozna S.A., sie
dystrybucyjn 110 kV ENEA Operator oraz sieci zasilaj ce odbiorców na poziomie 110 kV i 15 kV.
Poprzez transformatory 110/15 kV i 110/6 kV przy czone do rozdzielni 110 kV zasilani s odbiorcy
na poziomie SN i nN.
OWNIK POJ

I DEFINICJI

Na potrzeby niniejszej instrukcji przyj to nast puj ce oznaczenia skrótów i definicje stosowanych
poj .
I.1. OZNACZENIA SKRÓTÓW
APKO

Automatyka przeciwko ysaniowa

ARNE

Automatyczna regulacja napi cia elektrowni

BTHD

Bilans techniczno-handlowy dobowy

BTHM

Bilans techniczno-handlowy miesi czny

BTHR

Bilans techniczno-handlowy roczny

EAZ

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

ER

Energia rzeczywista

FPP

Fizyczny Punkt Pomiarowy

GUD

Generalna Umowa Dystrybucji

IRiESD

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (ca

IRiESDBilansowanie

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej – cz
bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarz dzanie
systemowymi

IRiESP

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesy owej (ca

IRiESPBilansowanie

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesy owej – cz
szczegó owa:
bilansowanie systemu i zarz dzanie ograniczeniami systemowymi

JG

Jednostka Grafikowa

JWCD

Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana

JWCK

Jednostka wytwórcza centralnie koordynowana

)
szczegó owa:
ograniczeniami

)
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KSE

Krajowy system elektroenergetyczny

kWp

Jednostka mocy szczytowej baterii s onecznej

LSPR

Lokalny system pomiarowo-rozliczeniowy

MB

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansuj cego

FDMB

Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansuj cego

FMDD

Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

PMDD

Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

MD

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

MDD

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

nJWCD

Jednostka wytwórcza nieb

nN

Niskie napi cie – napi cie ni sze od 1 kV

NN

Najwy sze napi cie – napi cie 220 kV lub wy sze

OH

Operator handlowy

OHT

Operator handlowo-techniczny

ORed

Certyfikowany Obiekt Redukcji uczestnicz cy w
zapotrzebowania na polecenie OSP

OSD

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSDn

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sie
dystrybucyjna nie posiada bezpo redniego po czenia z sieci przesy ow

OSDp

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sie
dystrybucyjna posiada bezpo rednie po czenia z sieci przesy ow

OSP

Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego

PDE

Punkt Dostarczania Energii

PKD

Plan koordynacyjny dobowy

PKM

Plan koordynacyjny miesi czny

PKR

Plan koordynacyjny roczny

Plt

Wska nik d ugookresowego migotania wiat a

Pst

Wska nik krótkookresowego migotania wiat a

POB

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PPE

Punkt Poboru Energii

RB

Rynek bilansuj cy

SCA

Odci

SCO

Samoczynne cz stotliwo ciowe odci

SN

ca jednostk wytwórcz centralnie dysponowan

wiadczeniu us ugi redukcji

anie za pomoc sterowania cz stotliwo ci akustyczn
anie

rednie napi cie – napi cie wy sze od 1 kV i ni sze od 110 kV

SPZ

Samoczynne ponowne za czanie

SZR

Samoczynne za czanie rezerwy
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THD

Wspó czynnik odkszta cenia napi cia harmonicznymi

URB

Uczestnik Rynku Bilansuj cego

URD

Uczestnik Rynku Detalicznego

URDO

Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca

URDW

Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytwórca

URE

Urz d Regulacji Energetyki

WIRE

System wymiany informacji o rynku energii

WN

Wysokie napi cie – napi cie 110 kV

WPKD

Wst pny plan koordynacyjny dobowy

I.2. POJ CIA I DEFINICJE
Administrator pomiarów

Jednostka organizacyjna lub podmiot odpowiedzialny za obs ug
i kontrol uk adów pomiarowo-rozliczeniowych.

Automatyczny uk ad
Uk ad automatycznej regulacji napi cia i mocy biernej w w
regulacji napi cia elektrowni wytwórczym.
(ARNE)

le

Awaria sieciowa

Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego nast puje wy czenie
z ruchu synchronicznego cz ci KSE, która produkuje lub pobiera
z sieci energi elektryczn w ilo ci nie wi kszej ni 5 % bie cego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Awaria w systemie

Zdarzenie ruchowe, w wyniku którego nast puje wy czenie
z ruchu synchronicznego cz ci KSE, która produkuje lub pobiera
z sieci energi elektryczn w ilo ci powy ej 5 % bie cego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Bilansowanie systemu

Dzia alno gospodarcza wykonywana przez operatora systemu
przesy owego lub dystrybucyjnego w ramach wiadczonych us ug
przesy ania lub dystrybucji, polegaj ca na równowa eniu
zapotrzebowania na energi elektryczn z dostawami tej energii.

Dostawa energii
elektrycznej

Energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej lub
pobrana z sieci dystrybucyjnej.

Dystrybucja energii
elektrycznej

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu jej
dostarczania odbiorcom, z wy czeniem sprzeda y energii
elektrycznej.

Elektrownia wiatrowa

Pojedyncza jednostka wytwórcza lub zespó
jednostek
wytwórczych
wykorzystuj cych
do
wytwarzania
energii
elektrycznej energi wiatru, przy czonej do sieci w jednym
miejscu przy czenia.

Generacja wymuszona

Wytwarzanie
energii
elektrycznej
wymuszone
jako ci
i niezawodno ci pracy KSE, dotyczy jednostek wytwórczych,
w których generacja jest wymuszona technicznymi ograniczeniami
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dzia ania systemu elektroenergetycznego lub konieczno ci
zapewnienia odpowiedniej jego niezawodno ci.
Generalna umowa
dystrybucji

Umowa o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej przez
OSD na rzecz sprzedawcy, w celu umo liwienia realizacji przez
sprzedawc
umów sprzeda y energii elektrycznej z URD
przy czonymi do sieci OSD, którzy posiadaj z OSD zawart
umow dystrybucyjn .

Grafik handlowy

Zbiór danych okre lonych dla jednostki grafikowej oddzielnie dla
godzinowych okresów rozliczeniowych przyj tych do handlowego
bilansowania systemu, zawieraj cy ilo ci energii elektrycznej
wynikaj ce z umów sprzeda y energii elektrycznej.

Grafik obci

Zbiór danych okre laj cych oddzielnie dla poszczególnych
okresów przyj tych do technicznego bilansowania systemu,
zawieraj cy
ilo ci
energii
elektrycznej
planowane
do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.

Grupy bilansuj ce

Zbiór miejsc dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, na
terenie jednego OSD, dla których sprzedawca zg asza jeden
czny grafik handlowy dla odbiorów profilowych lub odbiorców
grafikowych.

Grupy przy czeniowe

Grupy podmiotów, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane do sieci, sklasyfikowan w nast puj cy sposób:
a) grupa I – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane bezpo rednio do sieci o napi ciu znamionowym
wy szym ni 110 kV,
b) grupa II – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane
bezpo rednio
do
sieci
dystrybucyjnej
o napi ciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane bezpo rednio do sieci o napi ciu znamionowym
wy szym ni 1 kV, lecz ni szym ni 110 kV,
d) grupa IV – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane bezpo rednio do sieci o napi ciu znamionowym
nie wy szym ni 1 kV oraz o mocy przy czeniowej wi kszej
ni
40 kW lub pr dzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego w torze pr dowym wi kszym ni 63 A,
e) grupa V – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane bezpo rednio do sieci o napi ciu znamionowym
nie wy szym ni 1 kV oraz o mocy przy czeniowej nie
wi kszej ni 40 kW i pr dzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego nie wi kszym ni 63 A,
f) grupa VI – podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czane do sieci poprzez tymczasowe przy cze, które
dzie
na
zasadach
okre lonych
w umowie
o przy czenie, zast pione przy czem docelowym lub
podmioty, których urz dzenia, instalacje i sieci s przy czane
do sieci na czas okre lony, lecz nie d szy ni rok.
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Instalacja odnawialnego
ród a energii (Instalacja
OZE)

Instalacja stanowi ca wyodr bniony zespó :
a) urz dze s
cych do wytwarzania energii i wyprowadzania
mocy, w których energia elektryczna lub ciep o s wytwarzane
z odnawialnych róde energii, lub
b) obiektów budowlanych i urz dze
stanowi cych ca
techniczno-u ytkow
s
cy do wytwarzania biogazu
rolniczego
– a tak e po czony z tym zespo em magazyn energii, w tym
magazyn biogazu rolniczego.

Instalacje

Urz dzenia z uk adami po cze mi dzy nimi.

Jednostka grafikowa

Zbiór miejsc dostarczania energii rynku bilansuj cego.

Jednostka wytwórcza

Wyodr bniony zespó urz dze nale cych do przedsi biorstwa
energetycznego lub odbiorcy, s
cy do wytwarzania energii
elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane
techniczne i handlowe. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem
tak e transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z cznikami
w miejscu przy czenia jednostki do sieci.

Jednostka wytwórcza
centralnie dysponowana
(JWCD)

Jednostka wytwórcza przy czona do koordynowanej sieci
110 kV, podlegaj ca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytwórcza
nieb
ca jednostk
wytwórcz centralnie
dysponowan (nJWCD)

Jednostka wytwórcza przy czona do koordynowanej sieci
110 kV, niepodlegaj ca centralnemu dysponowaniu przez OSP.

Jednostka wytwórcza
centralnie koordynowana
(JWCK)

Jednostka wytwórcza, której praca podlega koordynacji przez
OSP.

Koordynowana sie 110 kV

Cz
sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przep ywy energii
elektrycznej zale tak e od warunków pracy sieci przesy owej.

Krajowy system
elektroenergetyczny (KSE)

System elektroenergetyczny na terenie kraju.

Jednostka mocy szczytowej Jednostka mocy szczytowej baterii s onecznej, która
baterii s onecznej (kWp)
oddawana przy okre lonym promieniowaniu s onecznym.

jest

Linia bezpo rednia

Linia elektroenergetyczna
cz ca wydzielon
jednostk
wytwarzania energii elektrycznej bezpo rednio z odbiorc lub linia
elektroenergetyczna
cz ca jednostk
wytwarzania energii
elektrycznej przedsi biorstwa energetycznego z instalacjami
nale cymi do tego przedsi biorstwa albo instalacjami nale cymi
do przedsi biorstw od niego zale nych.

Mechanizm bilansuj cy

Mechanizm bie cego bilansowania zapotrzebowania na energi
elektryczn i wytwarzania tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym.
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Punkt w sieci, do którego przedsi biorstwo energetyczne
dostarcza energi
elektryczn , okre lony w umowie o
przy czenie do sieci albo w umowie o wiadczenie us ug
dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie sprzeda y energii
elektrycznej, albo umowie kompleksowej, b
cy jednocze nie
miejscem odbioru tej energii.

Miejsce dostarczania energii Okre lany przez OSP punkt w sieci obj tej obszarem rynku
rynku bilansuj cego (MB)
bilansuj cego reprezentuj cy pojedynczy w ze albo grup
ów w sieci, lub umowny punkt „ponad sieci ”, w którym
nast puje przekazanie energii pomi dzy Uczestnikiem Rynku
Bilansuj cego a Rynkiem Bilansuj cym.
Miejsce przy czenia

Punkt w sieci, w którym przy cze

czy si z sieci .

Mikroinstalacja

Odnawialne ród o energii, o cznej mocy zainstalowanej nie
wi kszej ni 40 kW, przy czone do sieci elektroenergetycznej
o napi ciu znamionowym ni szym ni 110 kV.

Moc bezpieczna

Moc czynna okre lona przez odbiorc , przy której wprowadzane
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie
powoduj zagro enia bezpiecze stwa osób, uszkodzenia lub
zniszczenia obiektów technologicznych.

Moc dyspozycyjna

Moc osi galna pomniejszona o ubytki mocy.

Moc osi galna

Maksymalna moc czynna, przy której jednostka wytwórcza mo e
pracowa przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla trwa ci
tej jednostki przy parametrach nominalnych, potwierdzona
testami.
Dla elektrowni wiatrowej przyjmuje si , e moc osi galna jest
równa mocy znamionowej lub ni szej, gdy testy wyka , e nawet
w korzystnych warunkach wiatrowych moc znamionowa
elektrowni wiatrowej nie jest osi galna.

Moc przy czeniowa

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okre lona w umowie o przy czenie do sieci jako warto
maksymalna wyznaczana w ci gu ka dej godziny okresu
rozliczeniowego
ze
rednich
warto ci
tej
mocy
w okresach 15-minutowych, s
ca do zaprojektowania
przy cza.

Moc umowna

Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, okre lona w:
a) umowie o wiadczenie us ug przesy ania lub dystrybucji
energii elektrycznej, umowie sprzeda y energii elektrycznej
albo umowie kompleksowej jako warto
nie mniejsza ni
wyznaczona jako warto maksymalna, ze redniej warto ci
mocy w okresie 15 minut, z uwzgl dnieniem wspó czynników
odzwierciedlaj cych specyfik uk adu zasilania odbiorcy; albo
b) umowie o wiadczenie us ug przesy ania energii elektrycznej,
zawieranej pomi dzy operatorem systemu przesy owego
elektroenergetycznego
a
operatorem
systemu

9

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadaj cym co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej po czone sieci tego operatora, jako rednia z
maksymalnych cznych mocy redniogodzinnych pobieranych
przez
danego
operatora
systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w sieciowych miejscach dostarczania
energii elektrycznej, wyznaczona na podstawie wskaza
uk adów pomiarowo-rozliczeniowych, albo;
c) umowie o wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej,
zawieranej mi dzy operatorami systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadaj cymi co najmniej dwa
sieciowe miejsca dostarczania energii elektrycznej po czone
sieci tego operatora, jako rednia z maksymalnych cznych
mocy redniogodzinnych pobieranych w miejscach po cze
sieci operatorów systemów dystrybucyjnych, wyznaczona na
podstawie wskaza uk adów pomiarowo-rozliczeniowych.
Nielegalne pobieranie
energii elektrycznej

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z ca kowitym
albo cz ciowym pomini ciem uk adu pomiarowo-rozliczeniowego
lub poprzez ingerencj
w ten uk ad maj
wp yw na
zafa szowanie pomiarów dokonywanych przez uk ad pomiaroworozliczeniowy.

Normalny uk ad pracy

Uk ad pracy sieci i przy czonych
róde wytwórczych,
zapewniaj cy najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne
transportu energii elektrycznej oraz spe nienie kryteriów
niezawodno ci pracy sieci i jako ci energii elektrycznej
dostarczanej u ytkownikom.

Obrót energi elektryczn

Dzia alno
gospodarcza polegaj ca na handlu hurtowym albo
detalicznym energi elektryczn .

Odbiorca

Ka dy, kto otrzymuje lub pobiera energi elektryczn
podstawie umowy z przedsi biorstwem energetycznym.

Odbiorca w gospodarstwie
domowym

Odbiorca ko cowy dokonuj cy zakupu energii elektrycznej
wy cznie w celu jej zu ycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca grafikowy

Odbiorca korzystaj cy z prawa wyboru sprzedawcy, rozliczany
godzinowo,
posiadaj cy
uk ady
pomiarowo-rozliczeniowe
z mo liwo ci rejestracji rzeczywistych godzinowych warto ci
poboru energii elektrycznej,

Odbiorca ko cowy

Odbiorca dokonuj cy zakupu paliw lub energii na w asny u ytek;
do w asnego u ytku nie zalicza si energii elektrycznej zakupionej
w celu jej zu ycia na potrzeby wytwarzania, przesy ania lub
dystrybucji energii elektrycznej.

Odbiorca w ORed

Podmiot b
cy stron umowy o wiadczenie us ug przesy ania
lub umowy reguluj cej zasady wiadczenia us ug dystrybucji w
danym ORed.

Odnawialne ród o energii

Odnawialne, niekopalne ród a energii obejmuj ce energi wiatru,

na
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energi promieniowania s onecznego, energi aerotermaln ,
energi
geotermaln , energi
hydrotermaln , hydroenergi ,
energi fal, pr dów i p ywów morskich, energi otrzymywan
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biop ynów.
Oferta bilansuj ca

Oferta produkcyjno-cenowa zwi kszenia produkcji energii
elektrycznej lub zmniejszenia produkcji tej energii albo poboru
energii elektrycznej, zawieraj ca dane handlowe i techniczne,
sk adana w ramach mechanizmu bilansuj cego dla jednostki
grafikowej.

Ograniczenia elektrowniane Ograniczenia wynikaj ce
jednostek wytwórczych.

z

technicznych

warunków

pracy

Ograniczenia sieciowe

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezb dne wytwarzanie
mocy w danym w le lub w danym obszarze, lub maksymalny
dopuszczalny przesy mocy przez dany przekrój sieciowy, w tym
dla wymiany mi dzysystemowej, z uwzgl dnieniem bie cych
warunków eksploatacji KSE.

Operacja ruchowa

Jakakolwiek programowa zmiana:
a) stanu pracy urz dzenia,
b) uk adu po cze ,
c) nastaw regulacyjnych,
d) nastaw sterowniczych.

Operacje

Operacje czeniowe obejmuj w szczególno ci:
a) za czenie lub wy czenie: linii, transformatora, d awika, baterii
kondensatorów,
b) prze czenie urz dze
na systemach szyn zbiorczych
w rozdzielni,
c) prze czenie zasilania potrzeb w asnych jednostki wytwórczej
z podstawowego na rezerwowe,
d) za czenie lub wy czenie hydrogeneratorów do/z pracy
kompensacyjnej.

czeniowe

Operator

Operator systemu przesy owego elektroenergetycznego
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

lub

Operator handlowotechniczny (OHT)

Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie jednostk
grafikow uczestnika rynku bilansuj cego w zakresie handlowym
i technicznym.

Operator handlowy (OH)

Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie jednostk
grafikow uczestnika rynku bilansuj cego w zakresie handlowym.

Operator pomiarów (OP)

Podmiot, który jest odpowiedzialny za pozyskiwanie danych
pomiarowych energii elektrycznej z uk adów pomiaroworozliczeniowych i przekazywanie ich do OSP lub innego operatora
prowadz cego procesy rozlicze .

Operator systemu
dystrybucyjnego (OSD)

Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si dystrybucj energii
elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bie ce i d ugookresowe
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bezpiecze stwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj ,
konserwacj , remonty oraz niezb dn
rozbudow
sieci
dystrybucyjnej, w tym po cze
z innymi systemami
elektroenergetycznymi.
Operator systemu
przesy owego (OSP)

Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
przesy aniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie
przesy owym elektroenergetycznym, bie ce i d ugookresowe
bezpiecze stwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj ,
konserwacj , remonty oraz niezb dn
rozbudow
sieci
przesy owej,
w
tym
po cze
z
innymi
systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegaj cy si o
przy czenie do sieci
(podmiot przy czony do
sieci)

Podmiot ubiegaj cy si o przy czenie do sieci swoich urz dze ,
instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot, którego
urz dzenia, instalacje i sieci s
przy czone do sieci
elektroenergetycznej).

Programy

Procedury i czynno ci zwi zane z operacjami
czeniowymi,
próbami napi ciowymi, tworzeniem uk adów przej ciowych oraz
czeniami do systemu elektroenergetycznego nowych obiektów,
a tak e po d szym postoju zwi zanym z modernizacj lub
przebudow .

czeniowe

Przedsi biorstwo
energetyczne

Podmiot prowadz cy dzia alno
gospodarcz
w zakresie
wytwarzania, przesy ania, dystrybucji lub obrotu energi
elektryczn .

Przedsi biorstwo obrotu

Przedsi biorstwo
energetyczne
prowadz ce
dzia alno
gospodarcz polegaj
na handlu hurtowym lub detalicznym
energi
elektryczn ,
niezale nie
od
innych
rodzajów
prowadzonych dzia alno ci.

Przy cze

Odcinek lub element sieci s
cy do po czenia urz dze ,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy
przy czeniowej z sieci
przedsi biorstwa energetycznego
wiadcz cego na rzecz tego odbiorcy us ug przesy ania lub
dystrybucji energii elektrycznej.

Regulacyjne us ugi
systemowe

Us ugi wiadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu
przesy owego, umo liwiaj ce operatorowi systemu przesy owego
wiadczenie us ug systemowych, niezb dne do prawid owego
funkcjonowania KSE, zapewniaj ce zachowanie okre lonych
warto ci parametrów niezawodno ciowych i jako ciowych dostaw
energii elektrycznej.

Rezerwa mocy

Niewykorzystana w danym okresie zdolno
jednostek
wytwórczych do wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej
do sieci.

Ruch próbny

Nieprzerwana praca uruchamianych urz dze , instalacji lub sieci
w ci le okre lonym czasie, z parametrami pracy okre lonymi
przez operatora systemu dystrybucyjnego.
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Ruch sieciowy

Sterowanie prac sieci.

Rynek bilansuj cy

Mechanizm bie cego bilansowania zapotrzebowania na energi
elektryczn i wytwarzania tej energii w KSE.

Samoczynne
cz stotliwo ciowe
odci anie (SCO)

Samoczynne wy czanie zdefiniowanych grup odbiorców
w przypadku obni enia si cz stotliwo ci do okre lonej wielko ci,
spowodowanego
deficytem
mocy
w
systemie
elektroenergetycznym.

Samoczynne ponowne
za czanie (SPZ)

Automatyka elektroenergetyczna, której dzia anie polega na
samoczynnym podaniu impulsu za czaj cego wy cznik linii po
up ywie odpowiednio dobranego czasu, po przej ciu tego
wy cznika w stan otwarcia z powodu zadzia ania zabezpieczenia.

Samoczynne za czanie
rezerwy (SZR)

Automatyka elektroenergetyczna, której dzia anie polega na
samoczynnym prze czeniu odbiorców z zasilania ze ród a
podstawowego
na
zasilanie
ze
ród a
rezerwowego,
w przypadku nadmiernego obni enia si napi cia lub zaniku
napi cia.

Sie

Instalacje po czone i wspó pracuj ce ze sob , s
przesy ania lub dystrybucji energii elektrycznej, nale
przedsi biorstwa energetycznego

Sie dystrybucyjna

Sie elektroenergetyczna wysokich, rednich i niskich napi , za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Sie przesy owa

Sie elektroenergetyczna najwy szych lub wysokich napi , za
której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesy owego.

Sprzedawca

Przedsi biorstwo
energetyczne
prowadz ce
dzia alno
gospodarcz polegaj
na sprzeda y energii elektrycznej przez
niego
wytworzonej
lub
przedsi biorstwo
energetyczne
prowadz ce dzia alno
gospodarcz polegaj
na obrocie
energi elektryczn , posiadaj ce zawart GUD z Veolia Energia
Pozna .

Sprzeda energii
elektrycznej

Bezpo rednia sprzeda energii przez podmiot zajmuj cy si jej
wytwarzaniem lub odsprzeda energii przez podmiot zajmuj cy
si jej obrotem.

Standardowy profil zu ycia

Zbiór danych o przeci tnym zu yciu energii elektrycznej
w poszczególnych godzinach doby przez grup odbiorców
ko cowych:

ce do
ce do

a) nieposiadaj cych
urz dze
pomiarowo-rozliczeniowych
umo liwiaj cych rejestracj tych danych,
b) o zbli onej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
c) zlokalizowanych na obszarze dzia ania danego operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
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System elektroenergetyczny Sieci elektroenergetyczne oraz przy czone do nich urz dzenia
i instalacje wspó pracuj ce z sieci .
Uk ad pomiaroworozliczeniowy

Liczniki i inne urz dzenia pomiarowe lub pomiaroworozliczeniowe, w szczególno ci: liczniki energii czynnej, liczniki
energii biernej oraz przek adniki pr dowe i napi ciowe, a tak e
uk ady po cze mi dzy nimi, s
ce bezpo rednio lub po rednio
do pomiarów energii elektrycznej i rozlicze za t energi .

Uk ad pomiaroworozliczeniowy podstawowy

Uk ad pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowi
podstaw do rozlicze ilo ciowych i warto ciowych (finansowych)
mocy i energii elektrycznej.

Uk ad pomiaroworozliczeniowy rezerwowy

Uk ad pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowi
podstaw do rozlicze ilo ciowych i warto ciowych (finansowych)
mocy i energii elektrycznej, w przypadku nieprawid owego
dzia ania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego.

Uk ad pomiaroworozliczeniowy równowa ny

Uk ad pomiarowo-rozliczeniowy, którego wskazania stanowi
podstaw do rozlicze ilo ciowych i warto ciowych (finansowych)
mocy i energii elektrycznej.

Uk ad pomiarowy
bilansowo-kontrolny

Uk ad pomiarowy, którego wskazania stanowi podstaw do
monitorowania prawid owo ci wskaza
uk adów pomiaroworozliczeniowych poprzez porównywanie zmierzonych wielko ci
i/lub bilansowanie obiektów elektroenergetycznych lub obszarów
sieci.

Urz dzenia

Urz dzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

ytkownik systemu

Podmiot dostarczaj cy energi
elektryczn
do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.

Wska nik d ugookresowego Wska nik obliczany na podstawie sekwencji 12 kolejnych warto ci
migotania wiat a (Plt)
wska ników krótkookresowego migotania wiat a Pst (mierzonych
przez 10 minut) wyst puj cych w okresie 2 godzin, wed ug wzoru:
12

Plt =

3
i

Wska nik
krótkookresowego
migotania wiat a (Pst)

3

Psti
.
1 12

Wska nik mierzony przez 10 minut.

Wspó czynnik odkszta cenia Wspó czynnik okre laj cy cznie wy sze harmoniczne napi cia
napi cia harmonicznymi
(uh), obliczany wed ug wzoru:
40

THD =

uh

2

.

h 2

gdzie:
uh – iloraz warto ci skutecznych harmonicznej rz du h i sk adowej
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podstawowej napi cia.
Wspó czynnik
bezpiecze stwa przyrz du
(FS)

Stosunek znamionowego pr du bezpiecznego przyrz du do
znamionowego pr du pierwotnego. Przy czym znamionowy pr d
bezpieczny przyrz du okre la si
jako warto
skuteczn
minimalnego pr du pierwotnego, przy którym b d ca kowity
przek adnika pr dowego do pomiarów jest równy lub wi kszy ni
10 % przy obci eniu znamionowym.

Wy czenie awaryjne

Wy czenie urz dze automatyczne lub r czne, w przypadku
zagro enia bezpiecze stwa tego urz dzenia lub innych urz dze ,
instalacji i sieci albo zagro enia bezpiecze stwa osób, mienia lub
rodowiska.

Wytwórca

Przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
energii elektrycznej.

Zagro enie bezpiecze stwa
dostaw energii elektrycznej

Stan systemu elektroenergetycznego lub jego cz ci, uniemo liwiaj cy zapewnienie bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równowa enie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na t energi .

wytwarzaniem

Zarz dzanie ograniczeniami Dzia alno gospodarcza wykonywana przez operatora systemu
systemowymi
przesy owego lub dystrybucyjnego w ramach wiadczonych us ug
przesy owych lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego
oraz
zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy Prawo
energetyczne,
wymaganych
parametrów
technicznych energii elektrycznej w przypadku wyst pienia
ogranicze technicznych w przepustowo ci tych systemów.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.1.

Veolia Energia Pozna S.A. jako przedsi biorstwo energetyczne posiadaj ce koncesj
na dystrybucj energii elektrycznej i wyznaczone przez Prezesa URE na operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, wprowadza niniejsz Instrukcj
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zwan dalej „IRiESD”, na podstawie
przepisów ustawy Prawo energetyczne.

II.2.

Veolia
Energia
Pozna
S.A.
jako
operator
systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego nie posiadaj cy bezpo redniego po czenia z sieci przesy ow
(operator sytemu dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacj
i planowanie rozwoju sieci, a tak e bilansowanie systemu dystrybucyjnego
i zarz dzanie ograniczeniami systemowymi w sieci dystrybucyjnej, na której zosta a
wyznaczona OSD, zgodnie z IRiESD.

II.3.

IRiESD uwzgl dnia w szczególno ci:
a) wymagania zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2017 r., poz. 220 ze zmianami), zwanej dalej „ustaw Prawo energetyczne”, oraz
w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
b) wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ród ach
energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478 ze zmianami), zwanej dalej „ustaw OZE”, oraz
w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
c) wymagania zawarte w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami),
d) wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2016 r. poz. 290 ze zmianami),
e) wymagania okre lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy owej, zwan
dalej „IRiESP”, opracowanej przez OSP,
f) wymagania okre lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego
opracowanej przez ENEA Operator,
g) koncesj na dystrybucj energii elektrycznej uzyskan decyzj Prezesa URE
nr DEE/89/1270/W/OPO/2009/AJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. ze zmianami,
h) decyzj Prezesa URE nr DPE-4711-3(11)/2010/1270/BT z dnia 15 wrze nia 2010 r. ze
zmianami, wyznaczaj
Veolia Energia Pozna S.A. na operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze okre lonym w koncesji na
dystrybucj energii elektrycznej.

II.4.

Dokumentami zwi zanymi z IRiESD s w szczególno ci:
a) IRiESP,
b) IRiESD ENEA Operator,
c) opracowywane i przyj te do stosowania przez Veolia Energia Pozna S.A.
instrukcje dotycz ce eksploatacji obiektów i urz dze , prowadzenia ruchu oraz
instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
d) instrukcj wspó pracy ruchowej pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a w
OSD oraz innymi podmiotami.

II.5.

ciwymi

IRiESD okre la szczegó owe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
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Pozna S.A. przez jej u ytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
a tak e bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarz dzania ograniczeniami
systemowymi w sieci Veolia Energia Pozna S.A., w szczególno ci dotycz ce:
a) przy czania urz dze wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urz dze
ko cowych, po cze mi dzysystemowych oraz linii bezpo rednich,

odbiorców

b) wymaga technicznych dla urz dze , instalacji i sieci wraz z niezb dn
infrastruktur pomocnicz ,
c) kryteriów bezpiecze stwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym
uzgadniania planów dzia ania na wypadek zagro enia wyst pienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wyst pieniu awarii,
d) wspó pracy pomi dzy Operatorami, w tym w zakresie koordynowanej sieci 110 kV,
e) przekazywania informacji pomi dzy przedsi biorstwami energetycznymi oraz
pomi dzy przedsi biorstwami energetycznymi a odbiorcami,
f) parametrów jako ciowych energii elektrycznej i standardów jako ciowych obs ugi
ytkowników systemu,
g) wymaga
w zakresie bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej
i warunków, jakie musz zosta spe nione dla jego utrzymania,
h) wska ników charakteryzuj cych jako i niezawodno
oraz bezpiecze stwa pracy sieci elektroenergetycznej,

dostaw energii elektrycznej

oraz zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarz dzania ograniczeniami
systemowymi (odr bna cz
IRiESD).
II.6.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynno ci zwi zanych z ruchem sieciowym
i eksploatacj
sieci
postanowienia
IRiESD
dotycz
stacji
i
rozdzielni
elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych 110 kV, SN i nN, za których
ruch sieciowy jest odpowiedzialna Veolia Energia Pozna S.A., niezale nie od praw
asno ci.

II.7.

Postanowienia IRiESD obowi zuj nast puj ce podmioty:
a) Veolia Energia Pozna S.A.,
b)

OSDn, których sieci s po czone z sieci Veolia Energia Pozna S.A.,

c) wytwórców przy czonych do sieci dystrybucyjnej,
d) odbiorców przy czonych do sieci dystrybucyjnej,
e) podmioty ubiegaj ce si o przy czenie (przy czane) do sieci dystrybucyjnej,
f) przedsi biorstwa obrotu,
g) sprzedawców,
h) podmioty pe ni ce, zgodnie z IRiESP, funkcje Operatorów Handlowych („OH”) lub
Operatorów
Handlowo-Technicznych
(„OHT”)
reprezentuj cych
podmioty
wymienione w lit. a) – g) w przypadku, gdy ich dzia alno operatorska dotyczy sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
II.8.

Veolia Energia Pozna

S.A., jako przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si
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dystrybucj energii elektrycznej, zgodnie z postanowieniami aktów wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne, zobowi zana jest do:
a) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowi zuj cymi parametrami
jako ciowymi i na warunkach okre lonych w umowie o wiadczenie us ug
dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej;
b) instalowania, na w asny koszt, uk adu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
przygotowanym przez odbiorc oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku
podmiotów zaliczonych do grup przy czeniowych IV-VI, zasilanych z sieci
o napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV, z wy czeniem jednostek
wytwórczych;
c) powiadamiania odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie;
d) niezw ocznego przyst powania do
w dostarczaniu energii elektrycznej;

likwidacji

awarii

i

usuwania

zak óce

e) przekazywania danych pomiarowych odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu,
f) umo liwienia odbiorcy wgl du do wskaza uk adu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentów stanowi cych podstaw do rozlicze
za dostarczon energi
elektryczn , a tak e do wyników kontroli prawid owo ci wskaza tych uk adów,
g) opracowania, aktualizowania i udost pniania odbiorcom ich standardowych profili
zu ycia energii elektrycznej,
h) wdra ania procedury zmiany sprzedawcy oraz jej uwzgl dnia w IRiESD.
II.9.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne Veolia Energia Pozna
odpowiedzialna za:

S.A. jest

a) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny,
z zachowaniem wymaganej niezawodno ci dostarczania energii elektrycznej
i jako ci jej dostarczania oraz we wspó pracy z operatorem systemu przesy owego,
w obszarze koordynowanej sieci 110 kV,
b) eksploatacj , konserwacj i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantuj cy
niezawodno funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
c) zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy po cze mi dzysystemowych w obszarze swego dzia ania,
d) wspó prac
z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsi biorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójno ci dzia ania
systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a tak e
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów,
e) dysponowanie moc jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej,
z wy czeniem jednostek wytwórczych o mocy osi galnej równej 50 MW lub
wy szej, przy czonych do koordynowanej sieci 110 kV,
f)

bilansowanie systemu, z wyj tkiem równowa enia bie cego zapotrzebowania na
energi elektryczn z dostawami tej energii, oraz zarz dzanie ograniczeniami
systemowymi,
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g) zarz dzanie przep ywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz
wspó prac
z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego
w zakresie zarz dzania przep ywami energii elektrycznej w koordynowanej sieci
110 kV,
h) zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powsta ych w sieci dystrybucyjnej
podczas dystrybucji energii elektrycznej t sieci oraz stosowanie przejrzystych
i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,
i)

dostarczanie
u ytkownikom
sieci
i
operatorom
innych
systemów
elektroenergetycznych,
z
którymi
system
jest
po czony,
informacji
o warunkach wiadczenia us ug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarz dzaniu
sieci , niezb dnych do uzyskania dost pu do sieci dystrybucyjnej
i korzystania z tej sieci,

j)

umo liwienie realizacji umów sprzeda y energii elektrycznej zawartych przez
odbiorców przy czonych do sieci poprzez:
- budow i eksploatacj infrastruktury technicznej i informatycznej s
cej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarz dzaniu nimi,
zapewniaj cej
efektywn
wspó prac
z
innymi
operatorami
i przedsi biorstwami energetycznymi,
- pozyskiwanie,
przechowywanie,
przetwarzanie
i
udost pnianie,
w uzgodnionej pomi dzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych
dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich
sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz
operatorowi systemu przesy owego,
- opracowywanie, aktualizacj i udost pnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom
ich standardowych profili zu ycia, a tak e uwzgl dnianie zasad ich stosowania
w IRiESD,
- udost pnianie danych dotycz cych planowanego i rzeczywistego zu ycia energii
elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili zu ycia dla
uzgodnionych okresów rozliczeniowych,
- wdra anie warunków i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz ich
uwzgl dnianie w IRiESD,
- zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udost pnianie do
publicznego wgl du w swoich siedzibach:
(i) aktualnej listy sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Veolia Energia
Pozna S.A. zawar a umowy o wiadczenie us ug dystrybucji energii
elektrycznej,
(ii) informacji o sprzedawcy z urz du energii elektrycznej dzia aj cym na
obszarze dzia ania Veolia Energia Pozna S.A.,
(iii) wzorców
umów
zawieranych
z
u ytkownikami
systemu,
w szczególno ci wzorców umów zawieranych z odbiorcami ko cowymi oraz
ze sprzedawcami energii elektrycznej,

k) wspó prac z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planów dzia ania na wypadek zagro enia wyst pienia awarii
o znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wyst pieniu awarii,
l)

planowanie rozwoju sieci
zwi zanych z efektywno ci

dystrybucyjnej z uwzgl dnieniem przedsi wzi
energetyczn , zarz dzaniem popytem na energi
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elektryczn lub rozwojem mocy wytwórczych przy czanych do sieci dystrybucyjnej,
m) stosowanie si do warunków wspó pracy z operatorem systemu przesy owego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV,
n) opracowywanie normalnego uk adu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu
z s siednimi operatorami systemów dystrybucyjnych oraz wspó prac
z operatorem systemu przesy owego elektroenergetycznego przy opracowywaniu
normalnego uk adu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV,
o) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej oraz wspó prac z operatorem systemu przesy owego
elektroenergetycznego
lub
systemu
po czonego
elektroenergetycznego
w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpiecze stwa pracy koordynowanej sieci
110 kV.
II.10.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz
dysponowanie moc przy czonych do niej jednostek wytwórczych o mocy osi galnej
równej 50 MW lub wy szej jest realizowane przez operatora systemu przesy owego.

II.11.

IRiESD przestaje obowi zywa
nast puj cych dwóch warunków:

podmioty

z

dat

jednoczesnego

spe nienia

a) od czenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
b) rozwi zanie umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
II.12.

Veolia Energia Pozna S.A. udost pnia do wgl du IRiESD w swojej siedzibie oraz
zamieszcza j na swojej stronie internetowej. Udost pnienie IRiESD do wgl du jest
bezp atne, natomiast przekazanie egzemplarza IRiESD zainteresowanym podmiotom
odbywa si po kosztach jej powielenia.

II.13.

W zale no ci od potrzeb Veolia Energia Pozna S.A. przeprowadza aktualizacj
IRiESD. W szczególno ci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogów prawa.

II.14.

IRiESD jak równie wszelkie zmiany IRiESD podlegaj zatwierdzeniu przez Veolia
Energia Pozna S.A. i wchodz w ycie z dat okre lon przez Veolia Energia Pozna
S.A. Data wej cia w ycie IRiESD lub jej zmian wpisywana jest na stronie tytu owej.

II.15.

Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez
wydanie Karty aktualizacji obowi zuj cej IRiESD.

II.16.

Ka da zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z u ytkownikami systemu.

II.17.

Karta aktualizacji zawiera w szczególno ci:
a) przyczyn aktualizacji IRiESD,
b) zakres aktualizacji IRiESD,
c) nowe brzmienie zmienianych
dotychczasowe zapisy.

zapisów

IRiESD

lub

tekst

uzupe niaj cy

W przypadku rozbie no ci pomi dzy dotychczasowymi postanowieniami IRiESD
a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygaj ce s postanowienia zawarte w Karcie
aktualizacji.
Karty aktualizacji stanowi integraln cz
II.18.

IRiESD.

Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wed ug nast puj cego trybu:

20

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

a) Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty
aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowej,
b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, Veolia Energia
Pozna S.A. publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informuj cy
o rozpocz ciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsy ania
uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.
II.19.

Okres przewidziany na konsultacje nie mo e by krótszy ni 14 dni od daty
opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.

II.20.

Po zako czeniu okresu przewidzianego na konsultacje Veolia Energia Pozna S.A:
a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,
b) opracowuje now
wersj
IRiESD albo
w uzasadnionym zakresie zg oszone uwagi,

Karty

aktualizacji,

uwzgl dniaj

c) opracowuje raport z procesu konsultacji, zawieraj cy zestawienie otrzymanych
uwag oraz informacje o sposobie ich uwzgl dnienia,
d) zatwierdza do stosowania IRiESD albo Kart aktualizacji.
II.21.

Zatwierdzon do stosowania IRiESD lub Kart aktualizacji wraz z informacj o dacie
wej cia w ycie wprowadzanych zmian IRiESD, Veolia Energia Pozna S.A. publikuje
na swojej stronie internetowej oraz udost pnia do publicznego wgl du w swojej
siedzibie.

II.22.

ytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urz dzenia, instalacje lub sieci s
przy czone do sieci Veolia Energia Pozna S.A. lub korzystaj cy z us ug wiadczonych
przez Veolia Energia Pozna S.A., s obowi zani stosowa si do warunków
i wymaga oraz procedur post powania i wymiany informacji okre lonych w IRiESD.
IRiESD stanowi cz
umowy o
wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy
kompleksowej.

II.23.

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umo liwia realizacj dostaw energii elektrycznej
w sposób ci y i niezawodny, przy zachowaniu obowi zuj cych parametrów
jako ciowych energii elektrycznej i standardów jako ciowych obs ugi u ytkowników
systemu okre lonych w umowie o wiadczenie us ug dystrybucji albo w umowie
kompleksowej.

II.24.

Veolia Energia Pozna S.A. na zasadzie równoprawnego traktowania oraz na zasadach
i w zakresie wynikaj cym z obowi zuj cych przepisów i IRiESD, wiadczy us ugi
dystrybucji energii elektrycznej, zapewniaj c wszystkim u ytkownikom systemu
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

II.25.

wiadczenie us ugi dystrybucji odbywa si na podstawie umowy o wiadczenie us ug
dystrybucji albo na podstawie umowy kompleksowej oraz w szczególno ci na zasadach
i warunkach okre lonych w ustawie Prawo energetyczne, aktach wykonawczych do tej
ustawy, IRiESD oraz taryfie Veolia Energia Pozna S.A.
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PRZY CZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZ DZE WYTWÓRCZYCH,
SIECI, URZ DZE ODBIORCÓW KO COWYCH ORAZ LINII BEZPO REDNICH

III.1.

ZASADY PRZY

CZANIA

III.1.1.

Przy czanie podmiotu do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. nast puje
na podstawie umowy o przy czenie i po spe nieniu warunków przy czenia,
okre lonych przez Veolia Energia Pozna S.A.

III.1.2.

Procedura przy czenia do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. obejmuje:
a) pozyskanie przez podmiot od Veolia Energia Pozna
o okre lenie warunków przy czenia,

S.A. wzoru wniosku

b) z enie przez podmiot w Veolia Energia Pozna S.A., kompletnego wniosku
o okre lenie warunków przy czenia wraz z wymaganymi za cznikami, zgodnego
ze wzorem okre lonym przez Veolia Energia Pozna S.A.,
c) w przypadku podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie ród a energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV (z wy czeniem przypadków okre lonych w ustawie Prawo energetyczne)
wp acenie na rachunek bankowy, wskazany przez Veolia Energia Pozna S.A.,
zaliczki na poczet op aty za przy czenie do sieci; zaliczk wnosi si w ci gu
czternastu dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia, pod
rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
d) Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni
roboczych od daty jego otrzymania,
e) w przypadku, gdy wniosek o okre lenie warunków przy czenia nie zawiera
wszelkich niezb dnych informacji do okre lenia warunków przy czenia lub nie
zawiera wymaganych za czników, Veolia Energia Pozna S.A. informuje podmiot
o konieczno ci jego uzupe nienia, termin na wydanie warunków przy czenia
rozpoczyna si z dniem z enia wniosku spe niaj cego wymagania okre lone
w IRiESD,
f) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet op aty za przy czenie przed dniem
enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia, Veolia Energia Pozna
S.A. niezw ocznie zwraca zaliczk ,
g) Veolia Energia Pozna S.A. potwierdza pisemnie z enie przez podmiot wniosku
o okre lenie warunków przy czenia zgodnie z art. 7 ust. 8h ustawy Prawo
energetyczne, okre laj c w szczególno ci dat z enia wniosku; dat z enia
wniosku jest data otrzymania przez Veolia Energia Pozna S.A. dokumentów
spe niaj cych wymagania zgodnie z art. 7 ust. 3b ustawy Prawo energetyczne;
potwierdzenie pisemne Veolia Energia Pozna S.A. przesy a poczt na adres
wskazany we wniosku o okre lenie warunków przy czenia,
h) w przypadku urz dze , instalacji lub sieci przy czanych bezpo rednio do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, zapewnienie przez Veolia Energia
Pozna S.A. wykonania ekspertyzy wp ywu tych urz dze , instalacji lub sieci na
system elektroenergetyczny, z wyj tkiem przy czanych jednostek wytwórczych
o cznej mocy zainstalowanej nie wi kszej ni 2 MW, lub urz dze odbiorcy
ko cowego o cznej mocy przy czeniowej nie wi kszej ni 5 MW,
i)

wydanie przez Veolia Energia Pozna

S.A. warunków przy czenia oraz
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przekazanie ich podmiotowi wraz z projektem umowy o przy czenie,
j)

zawarcie umowy o przy czenie,

k) realizacj
przy czenia, tj. realizacj
przy cza(-y) oraz
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przy czenia,
l)

przeprowadzenie prób i odbiorów cz ciowych oraz
i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przy cza,

m) zawarcie przez podmiot umowy o
kompleksowej,

prób

niezb dnych
ko cowych

wiadczenie us ug dystrybucji albo umowy

n) przy czenie do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
o) w przypadku, gdy wniosek o okre lenie warunków przy czenia nie zawiera
wszelkich niezb dnych informacji do okre lenia warunków przy czenia lub nie
zawiera wymaganych za czników, a wnioskodawca wp aci zaliczk na poczet
op aty za przy czenie, to Veolia Energia Pozna S.A. informuje podmiot
o konieczno ci jego uzupe nienia i zwraca zaliczk ; termin na wydanie warunków
przy czenia rozpoczyna si z dniem z enia wniosku spe niaj cego wymagania
okre lone w IRiESD i wp aceniu zaliczki na poczet op aty za przy czenie.
III.1.3.

Podmiot ubiegaj cy si o przy czenie do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna
S.A. urz dze wytwórczych, sieci, urz dze odbiorców ko cowych lub linii
bezpo rednich sk ada wniosek o okre lenie warunków przy czenia do sieci Veolia
Energia Pozna S.A. Wymóg ten stosuje si równie w przypadku zwi kszenia, przez
podmiot przy czony do sieci, zapotrzebowania na moc przy czeniow lub zmiany
dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urz dze , instalacji
i sieci przy czonego podmiotu.

III.1.4.

Wzory wniosków o okre lenie warunków przy czenia okre la Veolia Energia Pozna
S.A., które udost pnia na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.

III.1.5.

Do wniosku, o którym mowa w pkt. III.1.3., nale y za czy :
a) dokument
potwierdzaj cy
tytu
prawny
podmiotu
do
korzystania
z nieruchomo ci, obiektu lub lokalu, w którym b
u ywane przy czane
urz dzenia, instalacje lub sieci, a w przypadku nieposiadania tego dokumentu
w dniu sk adania wniosku – o wiadczenie o jego z eniu przed podpisaniem
umowy o przy czenie,
b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu,
w którym b
u ywane przy czane urz dzenia, instalacje lub sieci wzgl dem
istniej cej sieci oraz s siednich obiektów,
c) w przypadku podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie ród a energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV (innych ni mikroinstalacje) – wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku takiego planu, decyzj o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomo ci okre lonej
we wniosku, je eli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdza
dopuszczalno lokalizacji danego ród a energii na terenie obj tym planowan
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inwestycj ,
d) w przypadku podmiotów przy czonych, schemat uk adu zasilania lub instalacji
wnioskodawcy oraz krótki opis zainstalowanych w obiekcie/przewidzianych do
zainstalowania urz dze ,
e) w uzasadnionych przypadkach podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie
odbiorczych urz dze , instalacji i sieci, wykaz urz dze wprowadzaj cych
zak ócenia do sieci, wykaz wymaga dotycz cych odmiennych od standardowych
parametrów jako ciowych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania,
f)

parametry techniczne jednostki wytwórczej, w przypadku podmiotów ubiegaj cych
si o przy czenie ród a energii elektrycznej,

g) wyci g ze sprawozdania z bada jako ci energii elektrycznej wytworzonej przez
turbiny wiatrowe, je eli wniosek dotyczy warunków przy czenia elektrowni
wiatrowych,
h) w przypadku sk adania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego
Rejestru S dowego, innego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia alno ci gospodarczej,
i)
III.1.6.

pe nomocnictwa dla osób upowa nionych przez wnioskodawc do wyst powania
w jego imieniu.

Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wp ywu przy czanych urz dze , instalacji
i sieci okre la Veolia Energia Pozna S.A. Veolia Energia Pozna S.A. wydaje zakres
i warunki wykonania ekspertyzy w terminie 30 dni od dnia z enia wniosku o
okre lenie warunków przy czenia. W przypadku przy czenia urz dze , instalacji lub
sieci podmiotów zaliczanych do II grupy przy czeniowej oraz po cze krajowych
i mi dzynarodowych na napi ciu 110 kV zakres i warunki wykonania ekspertyzy
podlegaj uzgodnieniu z ENEA Operator i OSP.
Koszty wykonania uwzgl dnia si w op acie za przy czenie.

III.1.7.

Warunki przy czenia, w zale no ci od danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w pkt. III.1.3., okre laj w szczególno ci:
a) miejsce przy czenia, rozumiane jako punkt w sieci, w którym przy cze
z sieci ,

czy si

b) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
c) moc przy czeniow ,
d) rodzaj po czenia z sieci OSDn instalacji lub innych sieci okre lonych we
wniosku o okre lenie warunków przy czenia,
e) zakres niezb dnych zmian w sieci zwi zanych z przy czeniem,
f) obowi zuj cy zakres wymaga wynikaj cych z IRiESD,
g) miejsce zainstalowania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego,
h) wymagania dotycz ce uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym m.in. transmisji
danych pomiarowych,
i)

rodzaj i usytuowanie zabezpiecze , dane znamionowe, warunki wspó pracy oraz
inne niezb dne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej,
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warto ci w miejscu dostarczania energii elektrycznej: pr dów
wielofazowych i czasów ich wy czania, pr du zwarcia doziemnego,

zwar

k) wymagany stopie skompensowania mocy biernej,
l)

wymagania w zakresie dostosowania przy czonych urz dze , instalacji lub sieci
do systemów sterowania dyspozytorskiego,

m) wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zak óceniami elektrycznymi,
powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,
n) wymagania w zakresie wyposa enia urz dze , instalacji lub sieci, niezb dnego
do wspó pracy z sieci , do której urz dzenia, instalacje lub sieci s przy czane,
o) ochrony przeciwpora eniowej i przepi ciowej przy czanych urz dze , sieci lub
instalacji,
p) mo liwo ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,
q) dane i informacje dotycz ce sieci, niezb dne w celu doboru systemu ochrony od
pora
i ochrony przeciwprzepi ciowej, w instalacji lub sieci przy czanego
podmiotu,
r) ustalone, dla poszczególnych grup przy czeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburze parametrów technicznych energii elektrycznej nie powoduj cych
pogorszenia parametrów okre lonych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne albo ustalonych w umowie o wiadczenie us ugi przesy owej albo
dystrybucyjnej lub umowie kompleksowej.
III.1.8.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotów przy czanych okre la
Veolia Energia Pozna S.A. w warunkach przy czenia do sieci.

III.1.9.

Veolia Energia Pozna
terminach:

S.A. wydaje

warunki przy czenia w nast puj cych

a) 30 dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia przez
wnioskodawc przy czanego do sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
1 kV (IV, V i VI grupa przy czeniowa),
b) 150 dni od dnia z enia wniosku o okre lenie warunków przy czenia przez
wnioskodawc przy czanego do sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV, a w przypadku przy czania ród a – od dnia wniesienia zaliczki (II i III grupa
przy czeniowa).
III.1.10.

Warunki przy czenia s wa ne dwa lata od dnia ich dor czenia. W okresie wa no ci
warunki przy czenia stanowi warunkowe zobowi zanie Veolia Energia Pozna S.A.
do zawarcia umowy o przy czenie do sieci elektroenergetycznej.

III.1.11.

Wraz z okre lonymi przez Veolia Energia Pozna S.A. warunkami przy czenia
wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przy czenie.

III.1.12.

W przypadkach, gdy przy czenie do sieci Veolia Energia Pozna S.A. na podstawie
opracowywanych przez Veolia Energia Pozna S.A. warunków przy czenia mo e
wp yn na warunki pracy sieci innego operatora systemu dystrybucyjnego, Veolia
Energia Pozna S.A. i dany operator dokonuj mi dzy sob uzgodnienia w zakresie
wzajemnego ponoszenia skutków wynikaj cych z przy czenia do sieci. W zakresie
uzgodnie z OSP maj zastosowanie zapisy IRiESP – „Warunki korzystania,
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prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”.
III.1.13.

Veolia Energia Pozna S.A. wydaj c warunki przy czenia jest odpowiedzialna za
dokonanie uzgodnie pomi dzy Operatorami, o których mowa w pkt. III.1.12.

III.1.14.

Warunki przy czenia urz dze , instalacji i sieci podmiotów do koordynowanej sieci
dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym 110 kV, po cze
sieci krajowych
i mi dzynarodowych o napi ciu znamionowym 110 kV oraz po czenia
koordynowanej sieci 110 kV mi dzy OSD wymagaj uzgodnienia z OSP.
Przedsi biorstwo energetyczne posiadaj ce koncesj na przesy anie lub dystrybucj
energii elektrycznej nie b
ce operatorem, przed okre leniem warunków
przy czenia uzgadnia je z operatorem, do którego sieci jest przy czone.
Je eli warunki przy czenia okre lane przez przedsi biorstwo energetyczne,
posiadaj ce koncesj na przesy anie lub dystrybucj energii elektrycznej nie b
ce
operatorem, wymagaj zgodnie z ww. postanowieniami uzgodnienia z OSP,
uzgodnie dokonuje OSD.
Wzory wniosków okre lane przez przedsi biorstwa energetyczne zajmuj ce si
przesy aniem lub dystrybucj energii elektrycznej, w zakresie przy czenia do sieci
dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym 110 kV powinny zawiera zakres informacji
nie mniejszy ni zawarty we wzorach wniosków okre lonych przez OSP.

III.1.15.

Uzgodnienie, o którym mowa w pkt. III.1.14., obejmuje:
a) uzgodnienie zakresu i przekazanie wykonanej ekspertyzy wp ywu przy czanych
instalacji lub sieci na KSE,
b) uzgodnienie technicznych ustale zawartych w warunkach przy czenia.
W zakresie uzgodnie z OSP maj zastosowanie odpowiednie zapisy IRiESP.

III.1.16.

Uzgodnienie, o którym mowa w pkt. III.1.14. jest realizowane po przekazaniu przez
operatora systemu dystrybucyjnego do operatora systemu przesy owego, projektu
warunków przy czenia wraz z dokumentami:
a) kopi wniosku podmiotu do operatora systemu dystrybucyjnego o okre lenie
warunków przy czenia,
b) ekspertyz wp ywu przy czanych instalacji lub sieci na KSE.
W zakresie uzgodnie z OSP maj zastosowanie odpowiednie zapisy IRiESP.

III.1.17.

W przypadku, gdy Veolia Energia Pozna S.A. odmówi przy czenia do sieci
odnawialnego ród a energii z powodu braku technicznych warunków przy czenia
wynikaj cych z braku niezb dnych zdolno ci przesy owych sieci w terminie
proponowanym przez podmiot ubiegaj cy si o przy czenie odnawialnego ród a
energii, Veolia Energia Pozna S.A. okre la planowany termin oraz warunki
wykonania niezb dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a tak e okre la termin
przy czenia.

III.1.18.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przy czenia
w zakresie mocy przy czeniowej okre lonej we wniosku o okre lenie warunków
przy czenia odnawialnego ród a energii, Veolia Energia Pozna S.A. powiadamia
podmiot ubiegaj cy si o przy czenie o wielko ci dost pnej mocy przy czeniowej,
dla jakiej mog by spe nione te warunki. Je eli podmiot ten, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania powiadomienia:
a) wyrazi zgod

na tak

wielko

mocy przy czeniowej, Veolia Energia Pozna
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S.A. wydaje warunki przy czenia,
b) nie wyrazi zgody na tak wielko mocy przy czeniowej, Veolia Energia Pozna
S.A. odmawia wydania warunków przy czenia.
Bieg terminu, o którym mowa w pkt. III.1.9., ulega zawieszeniu do czasu otrzymania
zgody od podmiotu ubiegaj cego si o przy czenie.
III.1.19.

W przypadku, gdy podmiot ubiegaj cy si o przy czenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. jest przy czony do sieci jako odbiorca
ko cowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przy czenie której ubiega si ten
podmiot, nie jest wi ksza ni okre lona w wydanych warunkach przy czenia,
przy czenie do sieci odbywa si
na podstawie zg oszenia przy czenia
mikroinstalacji, z onego do Veolia Energia Pozna S.A., po zainstalowaniu
odpowiednich uk adów zabezpieczaj cych i uk adu pomiarowo-rozliczeniowego.
Veolia Energia Pozna
S.A. potwierdza z enie zg oszenia przy czenia
mikroinstalacji, odnotowuj c dat jego z enia. W innym przypadku przy czenie
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. odbywa si na
podstawie umowy o przy czenie do sieci. Koszt instalacji uk adu zabezpieczaj cego i
uk adu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi Veolia Energia Pozna S.A.
Veolia Energia Pozna S.A. publikuje na swojej stronie internetowej oraz udost pnia
w swojej siedzibie oraz punktach obs ugi klienta wzór zg oszenia przy czenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
Zg oszenie to zawiera w szczególno ci:
1) oznaczenie podmiotu ubiegaj cego si o przy czenie mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okre lenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,
2) informacje niezb dne do zapewnienia spe nienia przez mikroinstalacj wymaga
technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a ustawy Prawo
energetyczne.
Veolia Energia Pozna S.A. okre la w warunkach przy czenia przewidywany
harmonogram przy czania odnawialnego
ród a energii, uwzgl dniaj cy
poszczególne etapy rozbudowy sieci, a tak e zestawienie planowanych prac.

III.1.20.

Umowa o przy czenie do sieci Veolia Energia Pozna
najmniej:

S.A. powinna zawiera co

a) oznaczenie stron zawieraj cych umow ,
b) przedmiot umowy wynikaj cy z warunków przy czenia,
c) termin realizacji przy czenia,
d) wysoko

op aty za przy czenie oraz sposób jej regulowania,

e) miejsce rozgraniczenia w asno ci sieci Veolia Energia Pozna
podmiotu przy czanego,

S.A. i instalacji

f) zakres robót niezb dnych przy realizacji przy czenia,
g) wymagania dotycz ce lokalizacji uk adu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów,
h) harmonogram przy czenia,
i)

warunki udost pnienia Veolia Energia Pozna S.A. nieruchomo ci nale

cej do
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podmiotu przy czanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb dnej do
realizacji przy czenia,
j)

przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nast pi dostarczanie
lub pobieranie energii elektrycznej,

k) planowane
z sieci,
l)

ilo ci energii elektrycznej wprowadzanej do

i/lub pobieranej

moc przy czeniow ,

m) w uzasadnionych przypadkach, ustalenia dotycz ce opracowania dokumentu
reguluj cego zasady wspó pracy ruchowej z Veolia Energia Pozna S.A.,
n) odpowiedzialno stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególno ci
za opó nienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
o) okres obowi zywania umowy i warunki jej rozwi zania.
Umowa o przy czenie do sieci instalacji OZE oprócz postanowie
powy ej, powinna równie zawiera postanowienia okre laj ce, e:

wskazanych

1) termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w
tej instalacji, przy czym termin ten nie mo e by d szy ni 48 miesi cy od dnia
zawarcia tej umowy,
2) niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej
instalacji we wskazanym w umowie o przy czenie terminie jest podstaw
wypowiedzenia umowy o przy czenie.
III.1.21.

Umowa o przy czenie stanowi podstaw do rozpocz cia realizacji prac projektowych
i budowlano-monta owych na zasadach okre lonych w tej umowie.

III.1.22.

Okre lone w umowie o przy czenie próby i odbiory cz ciowe oraz próby ko cowe
i ostateczny odbiór przy cza i przy czonych instalacji lub sieci s przeprowadzane
przy udziale upowa nionych przedstawicieli stron, które zawar y t umow , oraz
przedsi biorstwa zajmuj cego si dystrybucj energii elektrycznej, z którym
uzgodniono warunki przy czenia.

III.1.23.

Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w pkt. III.1.22., s potwierdzane przez strony,
które zawar y umow o przy czenie, w protoko ach przeprowadzenia tych prób
i odbiorów. Wzory protoko ów ustala Veolia Energia Pozna S.A.

III.1.24.

Veolia Energia Pozna S.A. w zakresie przy czanych oraz przy czonych do sieci
dystrybucyjnej urz dze , instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalno ci pobierania
energii elektrycznej, kontroli uk adów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania
zawartych umów oraz prawid owo ci rozlicze .

III.1.25.

Szczegó owe zasady przeprowadzania kontroli, o których mowa w pkt. III.1.24.,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporz dzenia wykonawcze do niej.

III.1.26.

Szczegó owe warunki techniczne, jakie powinny spe nia przy czane do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. urz dzenia, instalacje, sieci i jednostki
wytwórcze, okre laj pkt. III.2. i pkt. III.4. oraz za cznik nr 1 do IRiESD.

III.1.27.

Podmioty zaliczone do II, III i VI grupy przy czeniowej, przy czane do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV oraz wytwórcy niezale nie od poziomu
napi cia sieci, z wy czeniem mikroinstalacji opracowuj instrukcj wspó pracy
ruchowej, podlegaj
uzgodnieniu z Veolia Energia Pozna
S.A. przed
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przy czeniem podmiotu do sieci.
III.1.28.

Podmioty ubiegaj ce si o przy czenie do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A. urz dze , instalacji i sieci s zobowi zane do projektowania obiektów,
urz dze , instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami oraz w
oparciu o otrzymane warunki przy czenia.

III.1.29.

W celu umo liwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej, wskazane
przez Veolia Energia Pozna S.A. podmioty ubiegaj ce si o przy czenie oraz
przy czone do sieci dystrybucyjnej przekazuj do Veolia Energia Pozna S.A. dane
okre lone w pkt. III.5. Dane od podmiotów przy czonych do sieci dystrybucyjnej s
uaktualniane na wniosek Veolia Energia Pozna S.A.

III.1.30.

Wytwórcy przy czani do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. oraz
wytwórcy dokonuj cy zmian w zakresie mocy, s zobowi zani do dokonania
zg oszenia wielko ci mocy znamionowej, osi galnej i minimalnej technicznej do
centralnego rejestru jednostek wytwórczych, prowadzonego przez operatora systemu
przesy owego, zgodnie z zapisami IRiESP. Kopie zg osze przesy ane s równie do
Veolia Energia Pozna S.A.

III.2.

ZASADY WZAJEMNEGO PRZY CZANIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH
RÓ NYCH OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH

III.2.1.

W zakresie dotycz cym koordynowanej sieci 110 kV, zasady wzajemnego
przy czania sieci dystrybucyjnych ró nych OSD s
regulowane umowami
i uzgadniane z OSP poprzez w ciwego OSD.

III.2.2.

W zakresie przy czania
w szczególno ci:

sieci

ró nych

OSDn,

umowa

powinna

okre la

a) oznaczenie stron zawieraj cych umow ,
b) przedmiot umowy wynikaj cy z warunków przy czenia,
c) termin realizacji przy czenia,
d) wysoko

op aty za przy czenie i zasady rozlicze ,

e) zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunków
przy czenia,
f) zakres robót niezb dnych przy realizacji przy czenia,
g) wymagania dotycz ce lokalizacji uk adu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrów,
h) sposób koordynacji prac wykonywanych przez strony,
i)

terminy przeprowadzania prób, odbiorów
i ostatecznego odbioru przy czenia,

cz

ciowych,

prób

ko cowych

j)

miejsce rozgraniczenia praw w asno ci i eksploatacji przy czanych sieci,

k) wykaz osób lub komórek organizacyjnych upowa nionych przez strony do
koordynacji prac wynikaj cych z umowy,
l)

termin wa no ci umowy oraz postanowienia dotycz ce zmiany warunków umowy
i jej wypowiedzenia,
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m) odpowiedzialno
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym za
opó nienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
n) okres obowi zywania umowy i warunki jej rozwi zania.
III.2.3.

Warunki przy czenia okre laj w szczególno ci:
a) moc przy czeniow ,
b) miejsca przy czenia sieci ró nych OSDn,
c) zakres niezb dnych zmian w sieci zwi zanych z przy czeniem,
d) miejsce zainstalowania i rodzaj uk adów pomiarowo-rozliczeniowych,
e) warto ci pr dów zwar wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz czasów
ich wy czania w punktach przy czenia sieci u obydwu Operatorów,
f) miejsce zainstalowania i warunki wspó pracy EAZ,
g) wymagania w zakresie telemechaniki i
pomiarowych,

czno ci, w tym transmisji danych

h) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspó pracy systemów
sterowania dyspozytorskiego,
i)
III.2.4.

podzia kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o których mowa w pkt. III.2.2. lit. e), dotycz w szczególno ci wp ywu
przy czania lub zmiany warunków przy czenia na prac sieci innych Operatorów.
Zwi zane to jest ze zmian :
a) przep ywów energii elektrycznej na transformatorach i liniach wymiany pomi dzy
sieciami ró nych Operatorów,
b) poziomu mocy i pr dów zwarciowych,
c) pewno ci dostaw energii elektrycznej,
d) sposobu likwidacji przerw i zak óce w dostawie energii elektrycznej.

III.2.5.

Okre lenie w umowie o przy czenie zawartej z innym OSDn, próby i odbiory
cz ciowe oraz odbiór ko cowy zrealizowanego przy czenia przeprowadzane s
przy udziale upowa nionych przedstawicieli stron, które zawar y umow .

III.2.6.

Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w pkt. III.2.5., s potwierdzane przez strony
w protoko ach z przeprowadzenia prób i odbiorów.

III.3.

ZASADY
OD CZANIA
ORAZ
WSTRZYMYWANIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

III.3.1.

Zasady od czania

III.3.1.1

Zasady od czania podmiotów od sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
okre lone w niniejszym rozdziale obowi zuj Veolia Energia Pozna S.A. oraz
podmioty od czane, je eli umowa o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowa
kompleksowa nie stanowi inaczej.

III.3.1.2.

Veolia Energia Pozna S.A. od cza podmioty od sieci dystrybucyjnej w przypadku:
a) z

I

WZNAWIANIA

enia przez podmiot wniosku o od czenie od sieci dystrybucyjnej,
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b) rozwi zania lub wyga ni cia umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy
kompleksowej.
III.3.1.3.

Wniosek o od czenie od sieci dystrybucyjnej sk adany przez podmiot zawiera
w szczególno ci:
a) miejsca przy czenia urz dze , instalacji lub sieci, których dotyczy od czenie,
b) przyczyn od czenia,
c) proponowany termin od czenia.

III.3.1.4.

Veolia Energia Pozna
S.A. ustala termin od czenia podmiotu od sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. uwzgl dniaj cy techniczne mo liwo ci
realizacji procesu od czenia podmiotu. Od czany podmiot jest zawiadamiany przez
Veolia Energia Pozna S.A. o dacie od czenia, w terminie nie krótszym ni 14 dni
przed dat planowanego od czenia. W ww. zawiadomieniu Veolia Energia Pozna
S.A. informuje podmiot o zasadach ponownego przy czenia do sieci, o którym mowa
w pkt. III.3.1.8.

III.3.1.5.

Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje zmian w uk adzie sieci dystrybucyjnej
umo liwiaj cych od czenie podmiotu od sieci. Podmiot od czany od sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., uzgadnia z Veolia Energia Pozna S.A.
tryb, terminy oraz warunki niezb dnej przebudowy lub likwidacji maj tku sieciowego
cego w asno ci podmiotu, wynikaj ce z od czenia od sieci dystrybucyjnej.

III.3.1.6.

Veolia Energia Pozna S.A. uzgadnia z innymi OSD tryb od czenia podmiotu
w zakresie, w jakim od czenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A. ma wp yw na warunki pracy sieci innych Operatorów. Ponadto Veolia
Energia Pozna S.A. uzgadnia z OSP (poprzez OSDp) tryb od czenia podmiotu
przy czonego do koordynowanej sieci 110 kV.

III.3.1.7.

W niezb dnych przypadkach Veolia Energia Pozna S.A. zapewnia sporz dzenie
i zatwierdza zg oszenie obiektu elektroenergetycznego do od czenia od sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., okre laj ce w szczególno ci:
a) miejsce przy czenia urz dze , instalacji lub sieci podmiotu, których dotyczy
od czenie,
b) termin od czenia,
c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony Veolia Energia Pozna S.A. za prawid owe
od czenie podmiotu,
d) sposób od czenia urz dze , instalacji lub sieci podmiotu, obejmuj cy: zakres
prac niezb dnych do wykonania przed od czeniem podmiotu, po enie
czników niezb dnych do wykonania planowanego od czenia podmiotu oraz
harmonogram
czynno ci
czeniowych
w
poszczególnych
stacjach
elektroenergetycznych,
e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmuj cy stacje elektroenergetyczne
oraz linie w otoczeniu urz dze , instalacji i sieci od czanego podmiotu.

III.3.1.8.

Ponowne przy czenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej odbywa si
okre lonych w pkt. III.1.

III.3.2.

Zasady wstrzymywania oraz wznawiania dostarczania energii elektrycznej

II.3.2.1.

Veolia Energia Pozna

S.A. mo e wstrzyma

na zasadach

dostarczanie energii elektrycznej
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podmiotom przy czonym do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., je eli:
a) odbiorca nie wyrazi zgody na zainstalowanie przedp atowego uk adu pomiaroworozliczeniowego w przypadkach okre lonych w ustawie Prawo energetyczne,
b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono,
pobieranie energii elektrycznej,

e nast pi o nielegalne

c) odbiorca zwleka z zap at za wiadczone us ugi, co najmniej przez okres 30 dni
po up ywie terminu p atno ci.
II.3.2.2.

Veolia Energia Pozna S.A. na danie sprzedawcy wstrzymuje dostarczanie energii
elektrycznej, je eli wed ug o wiadczenia sprzedawcy odbiorca zwleka z zap at za
wiadczone us ugi lub za pobran energi , co najmniej przez okres 30 dni po up ywie
terminu p atno ci.

II.3.2.3.

Veolia Energia Pozna S.A. wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, je eli
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, e instalacja znajduj ca si u
odbiorcy stwarza bezpo rednie zagro enie ycia, zdrowia lub rodowiska.

II.3.2.4.

Veolia Energia Pozna S.A. jest zobowi zana niezw ocznie wznowi dostarczanie
energii elektrycznej wstrzymanej z powodów, o których mowa w pkt. II.3.2.1. –
II.3.2.3., je eli ustan przyczyny uzasadniaj ce wstrzymanie jej dostarczania. Veolia
Energia Pozna S.A. wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezw ocznie po
otrzymaniu od sprzedawcy wniosku o wznowienie, je eli wstrzymanie nast pi o na
danie sprzedawcy.

II.3.2.5.

Przepisów pkt. II.3.2.1. lit. c) i pkt. II.3.2.2. nie stosuje si
obronno ci pa stwa.

II.3.2.6.

Realizacja przez Veolia Energia Pozna S.A. postanowie , o których mowa
w pkt. II.3.2.1. lit. a), c) lub pkt. II.3.2.2., mo e ulec opó nieniu bez ponoszenia przez
Veolia Energia Pozna S.A. odpowiedzialno ci z tego tytu u, w przypadku otrzymania
przez Veolia Energia Pozna S.A. informacji, e wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej do odbiorcy mo e spowodowa bezpo rednie zagro enie ycia, zdrowia
lub rodowiska. Veolia Energia Pozna S.A. mo e opó ni wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej do czasu wykonania przez odbiorc czynno ci usuwaj cych
powy sze zagro enie.

II.3.2.7.

W przypadku, o którym mowa w pkt. II.3.2.2., Veolia Energia Pozna S.A. bez zb dnej
zw oki wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pó niej ni w terminie
do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
dania wstrzymania od sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo anulowania
dania wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej poprzez z enie do Veolia Energia Pozna S.A. wniosku o wznowienie
dostarczania energii elektrycznej. W takim przypadku Veolia Energia Pozna S.A.
podejmie kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialno ci w sytuacji, w której anulowanie
wniosku o wstrzymanie nie by o mo liwe.

II.3.2.8.

Veolia Energia Pozna S.A. powiadamia sprzedawc o wstrzymaniu lub wznowieniu
dostarczania energii elektrycznej, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania
wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

II.3.2.9.

Je eli nie dosz o do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej na
danie lub wniosek sprzedawcy, w terminach o których mowa w pkt. II.3.2., w tym
z przyczyn niezale nych od Veolia Energia Pozna S.A., Veolia Energia Pozna S.A.

do obiektów s

cych
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w terminie do 3 dni roboczych po up ywie tych terminów, powiadomi o tym fakcie
sprzedawc , wskazuj c przyczyny uniemo liwiaj ce wstrzymanie lub wznowienie
dostarczania energii elektrycznej.

III.4.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZ DZE
WYTWÓRCZYCH, SIECI,
URZ DZE
ODBIORCÓW, LINII BEZPO REDNICH ORAZ UK ADÓW
I SYSTEMÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

III.4.1

Wymagania ogólne

III.4.1.1.

Przy czane do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. urz dzenia,
instalacje i sieci podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie, musz spe nia
wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniaj ce:
1) bezpiecze stwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
2) zabezpieczenie
systemu
elektroenergetycznego
przed
uszkodzeniami
spowodowanymi niew ciw prac przy czonych urz dze , instalacji i sieci,
3) zabezpieczenie przy czonych urz dze , instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ogranicze w poborze lub dostarczaniu
energii,
4) dotrzymanie w miejscu przy czenia urz dze , instalacji i sieci parametrów
jako ciowych energii,
5) spe nianie wymaga
przepisach,

w zakresie ochrony rodowiska, okre lonych w odr bnych

6) mo liwo
dokonywania pomiarów wielko ci i parametrów niezb dnych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozlicze .
III.4.1.2.

Urz dzenia, instalacje i sieci, o których mowa w pkt. III.4.1.1., musz spe nia tak e
wymagania okre lone w odr bnych przepisach, w szczególno ci przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwpora eniowej, o ochronie przeciwprzepi ciowej,
o ochronie przeciwpo arowej, o systemie oceny zgodno ci oraz w przepisach
dotycz cych technologii wytwarzania energii.

III.4.1.3.

Urz dzenia, instalacje i sieci podmiotów ubiegaj cych si o przy czenie oraz
podmiotów przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. nie
mog wprowadza do sieci zaburze parametrów technicznych energii elektrycznej
powy ej dopuszczalnych poziomów okre lonych w warunkach przy czenia i/lub
pkt. VIII.2., powoduj cych pogorszenie parametrów jako ciowych energii elektrycznej
okre lonych odpowiednio w rozporz dzeniu wydanym na podstawie delegacji
zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o wiadczenie us ug
dystrybucji, lub umowie kompleksowej, lub zawartych w pkt. VIII.1. IRiESD.

III.4.1.4

Gdy nie jest mo liwe spe nienie przez podmiot przy czany do sieci Veolia Energia
Pozna S.A. wymaga okre lonych w IRiESD, wówczas wymagania techniczne
stawiane tym urz dzeniom, instalacjom lub sieciom, musz zosta spe nione po
przeprowadzonej modernizacji, której zakres obejmuje równie urz dzenia, instalacje
lub sieci nie spe niaj ce wymaga . Do tego czasu podmiot przy czany zobowi zany
jest do opracowania innych wymaga , przedstawienia uzasadnienia proponowanych
odst pstw od wymaga okre lonych w IRiESD oraz uzgodnienia tych wymaga
z Veolia Energia Pozna S.A., z zastrze eniem spe nienia wymaga okre lonych
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w ustawie Prawo energetyczne oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
III.4.2.

Wymagania techniczne dla urz dze , instalacji i sieci odbiorców

III.4.2.1.

Urz dzenia przy czone do sieci 110 kV, SN i nN musz by przystosowane do
warunków zwarciowych w miejscu ich przy czenia do sieci dystrybucyjnej Veolia
Energia Pozna S.A.

III.4.2.2.

Czasy trwania zwar wy czanych przez zabezpieczenie podstawowe w strefie
podstawowej w urz dzeniach przy czonych do sieci 110 kV maj by nie d sze ni
150 ms.

III.4.2.3.

Czas wy czania zwar w urz dzeniach przy czonych do sieci 110 kV przez
zabezpieczenie rezerwowe ma by nie d szy ni ustalony przez Veolia Energia
Pozna S.A.

III.4.2.4.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la warunki stosowania elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej przez podmioty przy czone do sieci 110 kV, SN i nN,
przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesy owej i dystrybucyjnej
nastawienia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w koordynowanej
sieci 110 kV s obliczane przez OSP lub przez OSDp w uzgodnieniu z OSP.

III.4.2.5.

Urz dzenia pierwotne przy czane bezpo rednio do sieci 110 kV powinny by
wyposa one w uk ady lokalnej rezerwy wy cznikowej. Czasy likwidacji zwar przez
uk ady rezerwy lokalnej nie mog przekracza 500 ms.

III.4.3

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych

III.4.3.1

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwórczych o mocy osi galnej
równej 50 MW lub wy szej przy czonych do koordynowanej sieci 110 kV s
okre lone przez OSP w IRiESP.

III.4.3.2

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych innych ni okre lone w
pkt. III.4.3.1. s ustalane indywidualnie pomi dzy wytwórc a Veolia Energia Pozna
S.A., z uwzgl dnieniem szczegó owych wymaga technicznych dla jednostek
wytwórczych przy czanych do sieci dystrybucyjnej okre lonych w niniejszym
rozdziale oraz w za czniku nr 1 do IRiESD.

III.4.3.3.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt. III.4.3.2.,
obejmuj , w zale no ci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) uk adów wzbudzenia,
b) uk adów regulacji napi cia,
c) sposobów wykorzystania
wytwórczych (ARNE),

uk adów

grupowej

regulacji

napi

jednostek

d) EAZ,
e) urz dze regulacji pierwotnej,
f) czasów rozruchu i minimalnej liczby rozruchów w ci gu roku,
g) ograniczników maksymalnych pr dów stojana i wirnika,
h) mo liwo ci synchronizacji jednostki wytwórczej z sieci ,
i)

wytwarzanych mocy czynnych i biernych,

j)

wyposa enia linii blokowych w uk ady automatyki.
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III.4.3.4.

Czasy trwania zwar wy czanych przez zabezpieczenia podstawowe w jednostkach
wytwórczych przy czanych do sieci dystrybucyjnej, jak i w urz dzeniach i
instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu miejsca przy czenia urz dze i
instalacji wytwórczych powinny zosta ustalone w warunkach przy czenia i nie
powinny by dla stref podstawowych d sze ni 150 ms.

III.4.3.5.

Czasy wy czania zwar
przez zabezpieczenie rezerwowe w jednostkach
wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. oraz
w urz dzeniach i instalacjach sieci dystrybucyjnej w otoczeniu w a przy czenia
jednostek wytwórczych nie powinny by d sze ni 500 ms.

III.4.3.6.

Nastawienia automatyk i zabezpiecze jednostek wytwórczych przy czonych do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. powinny by skoordynowane przez Veolia
Energia Pozna S.A. z nastawieniami automatyk i zabezpiecze sieci dystrybucyjnej
i sieci przesy owej zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez OSP lub OSDp
w otoczeniu w ów przy czenia jednostek wytwórczych.

III.4.4.

Wymagania techniczne dla linii bezpo rednich

III.4.4.1.

Warunkiem przyst pienia do budowy linii bezpo rednich jest wcze niejsze spe nienie
wymaga zawartych ustawie Prawo energetyczne.

III.4.4.2.

Budowa i przy czanie linii bezpo rednich winno odbywa si z zachowaniem zasad
dotycz cych przy czania okre lonych w pkt. III.1.

III.4.4.3.

W uzasadnionych przypadkach Veolia Energia Pozna
o odst pieniu od konieczno ci realizacji cz ci lub ca
w pkt. III.4.4.2.

III.4.4.4.

Linie bezpo rednie oraz czone za ich po rednictwem urz dzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwórcze winny spe nia wymagania techniczne okre lone
w pkt. III.4.2. oraz III.4.3.

III.4.4.5.

Linie bezpo rednie nale y wyposa
zgodnie z zapisami pkt. III.4.7.

III.4.4.6.

W uzasadnionych przypadkach Veolia Energia Pozna S.A. mo e okre li
w warunkach przy czenia inne lub dodatkowe wymagania techniczne, zwi zane
z przy czaniem linii bezpo rednich ni okre lone w IRiESD.

III.4.4.7.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e zdecydowa o czasowym wy czeniu lub
za czeniu linii bezpo rednich, w tym tak e do pracy w uk adach innych ni normalny,
je eli jest to podyktowane wzgl dami bezpiecze stwa pracy systemu
elektroenergetycznego. Czasowe wy czenie lub za czenie linii odbywa si na
zasadach okre lonych w instrukcji wspó pracy lub umowy o wiadczenie us ug
dystrybucji energii elektrycznej.

III.4.4.8.

Przy czanie i praca linii bezpo rednich nie mo e powodowa negatywnych skutków
dla pozosta ych u ytkowników sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.

III.4.5.

Wymagania techniczne dla uk adów elektroenergetycznej
zabezpieczeniowej i urz dze wspó pracuj cych

III.4.5.1.

Wymagania techniczne i zalecenia dotycz ce uk adów EAZ obowi zuj Veolia
Energia Pozna S.A., podmioty przy czane do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A. oraz obiekty modernizowane.

III.4.5.2.

Poszczególne elementy sieci dystrybucyjnej nale y wyposa

S.A. mo e podj
decyzj
ci zasad, o których mowa

w uk ady i systemy pomiarowo-rozliczeniowe

automatyki

w urz dzenia EAZ
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niezb dne do samoczynnej, selektywnej likwidacji zak óce sieciowych. EAZ powinna
zapewnia odpowiedni szybko
dzia ania, czu
w wykrywaniu zak óce ,
wybiórczo , selektywno oraz niezawodno .
III.4.5.3.

Nastawienia automatyk i zabezpiecze
do sieci dystrybucyjnej musz by
i zabezpiecze sieci dystrybucyjnej.
stosowania EAZ przez podmioty przy
Pozna S.A.

urz dze i instalacji podmiotów przy czonych
skoordynowane z nastawieniami automatyk
Veolia Energia Pozna S.A. okre la warunki
czone do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia

III.4.5.4.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la indywidualnie rodzaj lub warunki wspó pracy
automatyk i zabezpiecze oraz rodków ochrony przeciwpora eniowej stosowanych
przez podmioty przy czone do sieci SN i nN, przy wydaniu lub zmianie warunków
przy czenia oraz przy zmianie warunków pracy sieci dystrybucyjnej.

III.4.5.5.

Ogólne wymagania stawiane nowobudowanym i modernizowanym urz dzeniom EAZ
podyktowane wzgl dami niezawodno ciowymi s nast puj ce:
a) nale y stosowa przynajmniej dwa niezale ne zestawy zabezpiecze dla
poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej, przy czym wyj tek stanowi :
zabezpieczenia szyn zbiorczych i uk ady lokalnej rezerwy wy cznikowej oraz
zabezpieczenia sieci SN,
b) w celu zapewnienia niezale no ci poszczególnych zestawów zabezpiecze ,
ka de z nich powinno wspó pracowa z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi
pr dowymi i napi ciowymi, obwodami napi cia pomocniczego (sterowniczymi)
oraz obwodami wy czaj cymi (cewkami wy czaj cymi),
c) w celu zapewnienia wysokiej dyspozycyjno ci urz dze EAZ nale y stosowa
urz dzenia realizuj ce funkcje ci ej kontroli i samotestowania,
d) zabezpieczenia podstawowe nale y wyposa
obwodów wy czania,

w uk ady kontroli ci

ci

e) w uzasadnionych przypadkach nale y stosowa urz dzenia do synchronizacji.
III.4.5.6.

Zabezpieczenia i automatyka linii 110 kV

III.4.5.6.1. Zabezpieczenia i automatyki linii 110 kV nale y dostosowa
i parametrów linii.

do sposobu pracy

III.4.5.6.2. Linie o napi ciu 110 kV pracuj ce w uk adzie pier cieniowym wyposa a si w:
a) zabezpieczenie podstawowe odcinkowe lub odleg

ciowe,

b) zabezpieczenie rezerwowe odleg ciowe lub reaguj ce na zwarcie z ziemi ;
w przypadku
gdy
zabezpieczenie
odcinkowe
jest
zabezpieczeniem
podstawowym, jako rezerwowe nale y stosowa zabezpieczenie odleg ciowe,
c) urz dzenia automatyki 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych),
d) w uzasadnionych przypadkach urz dzenia synchronizacji, np. w w
po czonych liniami 110 kV bezpo rednio z jednostkami wytwórczymi.

ach sieci

III.4.5.6.3. Linie o napi ciu 110 kV pracuj ce w uk adzie promieniowym wyposa a si w:
a) zabezpieczenia podstawowe – odleg
reaguj ce na zwarcia z ziemi ,

ciowe lub nadpr dowe oraz rezerwowe

b) urz dzenia automatyki 3-fazowego SPZ-u (dla linii napowietrznych).
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III.4.5.6.4. Linie blokowe wyposa a si w:
a) dwa zabezpieczenia podstawowe umo liwiaj ce wy czenia 3-fazowe,
b) zabezpieczenie reaguj ce na zwarcia z ziemi w linii blokowej i sieci zewn trznej,
c) elementy uk adów APKO, je li s wymagane,
d) uk ad bezwarunkowego wy czenia
przes anego z nastawni blokowej.

wy cznika

Wszystkie zabezpieczenia linii blokowej powinny dzia
wy cznika blokowego.
III.4.5.7.

blokowego

od

sygna u

na 3-fazowe wy czenie

Zabezpieczenia i automatyki transformatorów mocy 110kV/SN

III.4.5.7.1. Transformatory mocy dwu- i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny by
wyposa one w nast puj ce uk ady EAZ:
a) zabezpieczenia podstawowe reaguj ce na zwarcie w transformatorze (zwarciowopr dowe, a dla transformatorów powy ej 5 MVA ró nicowe),
b) ka da strona transformatora powinna by
nadpr dowo-zw oczne,

wyposa ona w zabezpieczenia

c) ka da strona transformatora winna by
wyposa ona w zabezpieczenia
przeci eniowe (transformatory dwuuzwojeniowe zabezpiecza si tylko po jednej
stronie),
d) zaleca si , aby ka da ze stron SN transformatora by a wyposa ona w
zabezpieczenia umo liwiaj ce skracanie czasu zwarcia na szynach SN,
e) zabezpieczenia fabryczne transformatorów: temperaturowe oraz
przep ywowe kadzi i gazowo-podmuchowe prze cznika zaczepów,

gazowo-

f) zabezpieczenia transformatora reaguj ce na zwarcia wewn trzne i zewn trzne
powinny dzia
na wy czenie.
III.4.5.7.2. Automatyczna regulacja napi cia transformatora winna realizowa
funkcje:

nast puj ce

a) utrzymanie zadanego poziomu napi cia na szynach rozdzielni SN poprzez
sterowanie nap dem prze cznika zaczepów,
b) kontrola prawid owo ci utrzymania napi cia w ramach dopuszczalnego zakresu.
III.4.5.8.

czniki szyn w stacjach systemowych 110 kV wyposa
uk ady EAZ:

nale y w nast puj ce

a) zabezpieczenie podstawowe, dzia aj ce na wy czenie 3-fazowe w asnego
wy cznika,
b) dodatkowy zestaw zabezpiecze i automatyk umo liwiaj cy realizacj wszystkich
funkcji zabezpieczeniowych niezb dnych przy u yciu pola cznika szyn do
zast pienia innego pola (rezerwacja pól odp ywowych, transformatorowych
i blokowych).
III.4.5.9.

Szyny zbiorcze rozdzielni oraz stacji o górnym napi ciu 110 kV, dla których z
warunków zachowania równowagi dynamicznej wynika konieczno
zastosowania
zabezpieczenia szyn, nale y wyposa
w jeden zespó zabezpieczenia szyn,
zapewniaj cy selektywne wy czenie systemów (sekcji) szyn zbiorczych, w tym tak e
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zwar zlokalizowanych mi dzy wy cznikiem a przek adnikiem pr dowym w polach
czników szyn.
W stacjach uproszczonych typu „H” dopuszcza si mo liwo rozwi zania automatyki
szyn w oparciu o wsteczne strefy zabezpiecze odleg ciowych pól liniowych.
III.4.5.10. Nowobudowane, przebudowywane i remontowane rozdzielnie 110 kV nale y
wyposa
w niezale ne uk ady zabezpieczenia szyn zbiorczych i uk ady lokalnego
rezerwowania wy czników. Dopuszcza si stosowanie uk adu zabezpieczenia szyn
zintegrowanego z uk adem lokalnej rezerwy wy cznikowej. Ponadto:
a) do kontroli wy czenia si wy cznika powinny by stosowane kryteria pr dowe
lub wy cznikowe przy wykorzystaniu styków sygna owych wy cznika, a
w uzasadnionych przypadkach oba kryteria,
b) wy czenie odpowiedniego systemu szyn, powinno by
poprzedzone
sterowaniem uzupe niaj cym poprzez element uk adu lokalnej rezerwy
wy cznikowej przypisany polu, w którym zawiód wy cznik.
III.4.5.11.

cza w uk adach EAZ powinny zapewni realizacj podstawowych funkcji
zabezpieczeniowych. Nale y dla realizacji tego celu stosowa dedykowane cze
o parametrach wymaganych dla danego typu zabezpiecze . W swojej konstrukcji,
zasadach dzia ania i sposobach eksploatacji urz dzenia zabezpiecze
linii
elektroenergetycznych i wspó pracuj ce z nimi cza powinny by traktowane jako
jeden zespó urz dze .

II.4.5.12.

Rejestratory zak óce przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu zak óce
i dzia ania urz dze
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
wy czników powinny by instalowane w stacjach i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej
odpowiednio do znaczenia stacji w systemie. W modernizowanych obiektach w
system rejestracji nale y wyposa
ka de pole o napi ciu 110 kV.

III.4.5.13. Linie SN powinny by wyposa one w:
a) zabezpieczenia od zwar
w polu danej linii,

wielofazowych dzia aj ce na wy czenie wy cznika

b) zabezpieczenia od zwar doziemnych dzia aj ce na wy czenie lub na
sygnalizacj ; dzia anie zabezpiecze ziemnozwarciowych na sygnalizacj jest
dopuszczalne (z wyj tkiem sieci uziemionej przez rezystor) w wypadku braku
technicznej mo liwo ci zapewnienia selektywnego wy czania, pod warunkiem
nie przekraczania maksymalnych pr dów zwarcia doziemnego,
c) pola linii napowietrznych i napowietrzno-kablowych SN powinny by wyposa one
w uk ady automatyki wielokrotnego SPZ z mo liwo ci jej programowania
i blokowania.
II.4.5.14.

Transformatory olejowe SN/SN i SN/nN o mocy wi kszej ni 1000 kVA posiadaj ce
wy cznik przynajmniej po stronie wy szego napi cia powinny by wyposa one w
nast puj ce uk ady EAZ:
a) zabezpieczenie reaguj ce na zwarcia zlokalizowane w transformatorze
(zabezpieczenie ró nicowe dla transformatorów powy ej 5 MVA lub zwarciowopr dowe bezzw oczne) dzia aj ce na wy czenie,
b) zabezpieczenie nadpr dowe zw oczne od zwar
wy czenie,

zewn trznych dzia aj ce na
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c) zabezpieczenia fabryczne transformatora,
d) uk ad sygnalizuj cy przeci
III.4.5.15.

enie transformatora.

czniki szyn SN powinny by wyposa one w nast puj ce zabezpieczenia dzia aj ce
na wy czenie w asnego wy cznika:
a) zabezpieczenie rezerwuj ce dzia anie zabezpiecze
odp ywowych,

nadpr dowych w polach

b) zabezpieczenie zwarciowopr dowe dzia aj ce przy za czeniu pola
na zwarcie,

cznika szyn

c) w sieci z rezystorem wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe lub
dedykowany
impuls
wy czaj cy
od
zabezpieczenia
transformatora
uziemiaj cego.
III.4.5.16. Pola pomiaru napi cia w rozdzielniach SN w stacjach 110/SN powinny by
wyposa one w dzia aj ce na sygnalizacj zabezpieczenia reaguj ce na:
a) zanik napi cia na szynach SN,
b) zwarcia doziemne w zasilanej sieci SN.
III.4.5.17. Pola SN baterii
zabezpieczenia:

kondensatorów

a) nadpr dowe od przeci

powinny by

wyposa one

w nast puj ce

i zwar zewn trznych dzia aj ce na wy czenie baterii,

b) od zwar wewn trznych dzia aj ce na wy czenie baterii.
III.4.5.18. Dobór zabezpiecze dla ochrony transformatorów potrzeb w asnych zale y od mocy
transformatora oraz sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN i jest ci le zwi zany
z pracuj cymi na danej rozdzielni zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi. Ka dy
transformator potrzeb w asnych powinien by zabezpieczony przed skutkami zwar
wewn trznych i zewn trznych.
III.4.5.19. Pola linii odp ywowych rozdzielni SN w stacjach 110/SN powinny posiada
nawi zanie do obwodów dwustopniowej automatyki SCO i SPZ/SCO z mo liwo ci
ich zablokowania.
III.4.5.20. Rozdzielnia SN w stacjach 110/SN posiadaj ca przynajmniej dwa zasilania powinna
by wyposa ona w automatyk SZR.
III.4.5.21. Veolia Energia Pozna S.A. okre la indywidualnie rodzaj lub warunki wspó pracy
automatyk i zabezpiecze oraz rodków ochrony przeciwpora eniowej stosowanych
przez odbiorców przy czonych do sieci SN i nN, przy wydawaniu warunków
przy czenia oraz zmianie warunków pracy sieci dystrybucyjnej.
III.4.6.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

III.4.6.1.

Wymagania i zalecenia dotycz ce nadzoru stacji elektroenergetycznych obowi zuj
Veolia Energia Pozna S.A. oraz podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej Veolia
Energia Pozna S.A.

III.4.6.2.

Wszystkie bezobs ugowe stacje o górnym napi ciu 110 kV powinny by wyposa one
w uk ady telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowania umo liwiaj ce zdalne
prowadzenie ruchu stacji przez w ciwe dyspozycje. Nale y d
do wyposa enia
w uk ady telemechaniki stacji elektroenergetycznych z obs ug .
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Ogólne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru,
a podyktowane g ównie wzgl dami optymalizacyjnymi i niezawodno ciowymi, s
nast puj ce:
a) obiektowe systemy nadzoru musz by kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru; stacyjne systemy nadzoru musz spe nia
wymagania stosowne do rodzaju obs ugiwanych stacji z uwzgl dnieniem
wymogów jako ciowych i konfiguracyjnych,
b) obiektowe systemy nadzoru powinny by po czone z centrami nadzoru
z wykorzystaniem niezawodnych i o w ciwej przepustowo ci
czy
transmisyjnych, aby zapewni odpowiedni szybko przep ywu informacji z/do
centrów dyspozytorskich,
c) systemy nadzoru powinny zapewnia archiwizacj danych na okres zgodny
z wymaganiami norm bezpiecze stwa informacji oraz umo liwi utrzymanie
ci
ci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,
d) po czenie systemów nadzoru w dyspozyturach winne by wykonane jako
redundantne; zaleca si realizacj z wykorzystaniem sieci komputerowej,
e) nale y d
do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemów
dyspozytorskich posiada y znacznik czasu; struktura sieci komunikacyjnych
sygna ów telemechaniki winna zapewni niezawodno i optymalizacj przep ywu
informacji; komunikacja winna by realizowana dwoma redundantnymi kana ami
czno ci; jako rezerwow drog transmisji dopuszcza si transmisje pakietowe,
f) protokó transmisji musi by dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez Veolia Energia Pozna S.A.,
g) nale y d
do tego, aby czas reakcji ca ego systemu nadzoru (stacyjnego
i nadrz dnego) nie przekracza kilku sekund, a rozdzielczo
czasowa
przesy anych sygna ów zawiera a si w granicach 1 ÷ 100 ms.

III.4.6.4.

Rozdzielnie 110 kV powinny by obj te co najmniej telemechanik umo liwiaj

:

a) telesterowanie:
sterowanie wy cznikami,
sterowanie urz dzeniami automatyk stacyjnych,
b) telesygnalizacj :
stanu po

enia

czników,

stanu automatyk stacyjnych,
sygnalizacj awaryjn indywidualn z poszczególnych pól rozdzielni,
sygnalizacj zadzia ania poszczególnych zabezpiecze ,
sygnalizacj
awaryjn
z potrzeb w asnych pr du sta ego dotycz
w szczególno ci: uszkodzenia prostownika, braku ci
ci obwodów pr du
sta ego wraz z bateri oraz doziemienia w obwodach pr du sta ego,
sygnalizacj awaryjn z urz dze zasilania bezprzerwowego,
sygnalizacj alarmow , w amaniow i przeciwpo arow ,
c) telemetri :
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pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór),
pomiar pr du w poszczególnych polach,
pomiar napi cia na poszczególnych uk adach szyn.
III.4.6.5.

Rozdzielnie 110 kV podmiotów zewn trznych powinny retransmitowa do dyspozycji
prowadz cej ruch tej sieci co najmniej nast puj ce informacje:
a) sygnalizacj po

enia wszystkich

czników na rozdzielni 110 kV,

b) zbiorcz sygnalizacj awaryjn ,
c) zbiorcz sygnalizacj zadzia ania zabezpiecze ,
d) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobór) oraz pr du w poszczególnych
polach odp ywowych rozdzielni 110 kV, a tak e napi cia na poszczególnych
uk adach szyn.
III.4.6.6.

Rozdzielnie SN w stacjach 110/SN, a tak e wa ne ruchowo rozdzielnie SN
wyposa one w wy czniki powinny by
obj te co najmniej telemechanik
umo liwiaj
:
a) telesterowanie:
sterowanie wy cznikami,
sterowanie urz dzeniami automatyk stacyjnych,
b) telesygnalizacj :
stanu po enia wy czników, od czników szynowych i liniowych oraz
uziemników,
stanu automatyk stacyjnych,
sygnalizacj awaryjn indywidualn z poszczególnych pól rozdzielni,
sygnalizacj zadzia ania poszczególnych zabezpiecze ,
sygnalizacj
awaryjn
z potrzeb w asnych pr du sta ego dotycz
w szczególno ci: uszkodzenia prostownika, braku ci
ci obwodów pr du
sta ego wraz z bateri oraz doziemienia w obwodach pr du sta ego,
sygnalizacj awaryjn z urz dze zasilania bezprzerwowego,
sygnalizacj alarmow , w amaniow i przeciwpo arow ,
c) telemetri :
pomiar pr du w poszczególnych polach,
pomiar napi cia na poszczególnych uk adach szyn.

III.4.6.7.

Urz dzenia telemechaniki winne by wyposa one w co najmniej dwa porty transmisji
danych.

III.4.6.8.

Urz dzenia telemechaniki obiektowej powinny by zasilane z uk adu napi cia
bezprzerwowego o czasie autonomii nie krótszym ni 6 godz., natomiast systemy
nadzoru w dyspozycjach powinny by zasilane napi ciem bezprzerwowym
zapewniaj cym nieograniczony czas zasilania (uk ad ze stacjonarnym lub
przewo nym agregatem pr dotwórczym).
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III.4.7. Wymagania techniczne dla uk adów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych
III.4.7.1.

Wymagania ogólne

III.4.7.1.1. Wymagania techniczne dla uk adów pomiarowo-rozliczeniowych oraz uk adów
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspólnie równie uk adami pomiarowymi,
okre lone w IRiESD obowi zuj z dniem jej wej cia w ycie w przypadkach:
a) uk adów pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,
b) uk adów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców lub wytwórców, którzy po
wej ciu w ycie IRiESD skorzystaj z prawa wyboru sprzedawcy.
Obowi zek dostosowania uk adów pomiarowych do wymaga
spoczywa na ich w cicielu.

zawartych w IRiESD

Odbiorca, który jest w cicielem uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, chc cy skorzysta
po raz pierwszy z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uk ad pomiaroworozliczeniowy do wymaga okre lonych w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007 r. w sprawie szczegó owych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, ustawy z dnia 4 listopada 2004 r. Prawo o miarach i aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz w IRiESD.
III.4.7.1.2. Urz dzenia wchodz ce w sk ad ka dego uk adu pomiarowego musz spe nia
wymagania prawa, a w szczególno ci posiada legalizacj lub certyfikat zgodno ci z
wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacj , zgodnie z wymaganiami
okre lonymi dla danego urz dzenia. W przypadku urz dze , które nie podlegaj
prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja,
urz dzenie musi posiada odpowiednie wiadectwo bada ( wiadectwo wzorcowania),
potwierdzaj ce poprawno
pomiarów zgodnie z obowi zuj cymi normami i
przepisami, w szczególno ci w przypadku liczników energii czynnej klasy 0,2 – zgodnie
z norm PN-EN62053-22. Powy sze badania powinny by wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadaj ce akredytacj w przedmiotowym zakresie. Okres
pomi dzy kolejnymi wzorcowaniami tych urz dze (za wyj tkiem przek adników
pomiarowych pr dowych i napi ciowych) nie powinien przekracza okresu wa no ci
cech legalizacyjnych lub zabezpieczaj cych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uk adzie pomiarowym. Okres wa no ci wzorcowania
liczników energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 równy jest okresowi wa no ci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczaj cych (MID) liczników klasy C, podlegaj cych prawnej
kontroli metrologicznej.
Przek adniki pr dowe i napi ciowe podlegaj sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla
urz dze wcze niej u ytkowanych, w ciciel przek adników dostarcza protokó ze
sprawdzenia potwierdzaj cy poprawno
i zgodno
danych znamionowych oraz
oznacze przek adnika ze stanem faktycznym, który wraz z wcze niej wystawionym
wiadectwem legalizacji, protoko em lub wiadectwem bada kontrolnych przekazuje
do Veolia Energia Pozna S.A. W przypadku braku wcze niej wystawionych wiadectw
lub protoko ów, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie bada
w uprawnionym laboratorium posiadaj cym akredytacj w przedmiotowym zakresie,
zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami.
Urz dzenia podlegaj ce wzorcowaniu powinny posiada cech zabezpieczaj
potwierdzaj
dokonanie wzorcowania przez uprawnione laboratorium.
III.4.7.1.3. Uk ady pomiarowe pó po rednie i po rednie musz

by

wyposa one w przek adniki
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pomiarowe w ka dej z trzech faz oraz w liczniki trójsystemowe.
III.4.7.1.4. Uk ady pomiarowe musz by zainstalowane:
a)

w przypadku wytwórców – po stronie górnego napi cia transformatorów blokowych
i transformatorów potrzeb ogólnych,

b) w przypadku odbiorców – na napi ciu sieci, do której dany odbiorca jest
przy czony,
c)

w przypadku wytwórców posiadaj cych instalacje OZE lub ród a pracuj ce
w skojarzeniu – dodatkowo na zaciskach generatorów/ogniw fotowoltaicznych
róde wytwórczych, dla których wymagane jest potwierdzenie przez Veolia
Energia Pozna S.A. ilo ci energii elektrycznej dla potrzeb uzyskania wiadectw
pochodzenia w rozumieniu odpowiednio ustawy OZE lub ustawy Prawo
energetyczne.

Za zgod Veolia Energia Pozna S.A., w uzasadnionych technicznie przypadkach,
dopuszcza si instalacj uk adów pomiarowych po stronie niskiego napi cia
transformatora, dla odbiorców III grupy przy czeniowej o mocy znamionowej
transformatora do 400 kVA w cznie.
III.4.7.1.5. Podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej, b
ce Uczestnikami Rynku
Bilansuj cego instaluj dla celów kontrolnych, bilansowych i rozliczeniowych, uk ady
pomiarowe zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez OSP w IRiESP.
III.4.7.1.6. Veolia Energia Pozna S.A. wraz z OSP i OSDp uzgadniaj protoko y pobierania
oraz przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, dla potrzeb transmisji danych do OSP
i ich zabezpieczenia przed utrat danych.
III.4.7.1.7. OSDp oraz OSDn uzgadniaj protokó transmisji danych pomiarowych pomi dzy sob
oraz okre laj standard protoko u transmisji obowi zuj cy wszystkie podmioty
przy czone do OSDn, uwzgl dniaj cy postanowienia IRiESP w zakresie protoko ów
pobierania oraz przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, dla potrzeb transmisji
danych do OSP.
III.4.7.1.8. Rozwi zania techniczne poszczególnych uk adów pomiarowych dzieli si
10 kategorii:

na

a)

kat. A1 – uk ady pomiarowe na napi ciu przy czenia podmiotu 110 kV i wy szym,
dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej urz dzenia, instalacji
lub sieci 30 MVA i wy szej,

b)

kat. A2 – uk ady pomiarowe na napi ciu przy czenia podmiotu 110 kV i wy szym,
dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej urz dzenia, instalacji
lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA,

c)

kat. A3 – uk ady pomiarowe na napi ciu przy czenia podmiotu 110 kV i wy szym,
dla pomiarów energii elektrycznej przy mocy znamionowej urz dzenia, instalacji
lub sieci mniejszej ni 1 MVA,

d)

kat. B1 – uk ady pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przy czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej
nie mniejszej ni 30 MW lub rocznym zu yciu energii elektrycznej nie mniejszym
ni 200 GWh,

e)

kat. B2 – uk ady pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przy czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej
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nie mniejszej ni 5 MW i nie wi kszej ni 30 MW (wy cznie) lub rocznym zu yciu
energii elektrycznej nie mniejszym ni 30 GWh i nie wi kszym ni 200 GWh (wycznie),
f)

kat. B3 – uk ady pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przy czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej
nie mniejszej ni 800 kW i nie wi kszej ni 5 MW (wy cznie) lub rocznym zu yciu
energii elektrycznej nie mniejszym ni 4 GWh i nie wi kszym ni 30 GWh (wy cznie),

g)

kat. B4 – uk ady pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przy czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej
nie mniejszej ni 40 kW i nie wi kszej ni 800 kW (wy cznie) lub rocznym zu yciu
energii elektrycznej nie mniejszym ni 200 MWh i nie wi kszym ni 4 GWh (wycznie),

h)

kat. B5 – uk ady pomiarowe dla urz dze , instalacji lub sieci podmiotów przy czonych na napi ciu ni szym ni 110 kV i wy szym ni 1 kV, o mocy pobieranej
nie wi kszej ni 40 kW (wy cznie) lub rocznym zu yciu energii elektrycznej nie
wi kszym ni 200 MWh (wy cznie),

i)

kat. C1 – uk ady pomiarowe dla podmiotów przy czonych na napi ciu nie wy szym ni 1 kV o mocy pobieranej nie wi kszej ni 40 kW lub rocznym zu yciu
energii elektrycznej nie wi kszym ni 200 MWh,

j)

kat. C2 – uk ady pomiarowe dla podmiotów przy czonych na napi ciu nie wy szym ni 1 kV o mocy pobieranej wi kszej ni 40 kW lub rocznym zu yciu energii
elektrycznej wi kszym ni 200 MWh.

W przypadku uk adów pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do
poszczególnych grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej warto ci jednego z
dwóch wymienionych kryteriów tj. mocy pobieranej lub rocznego zu ycia energii. Warto
mocy pobieranej ustalana jest z uwzgl dnieniem warto ci mocy przy czeniowej
podmiotu, o ile ta moc jest okre lona. W przeciwnym przypadku uwzgl dnia si moc
umown podmiotu.
Zakwalifikowanie do poszczególnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadków, o których mowa w pkt. II.4.7.1.1. lit. a)
i b).
III.4.7.1.9. Liczniki energii elektrycznej powinny posiada , co najmniej klas
odpowiedni dla kategorii pomiaru oraz umo liwia :

dok adno ci

a)

dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwórców i odbiorców
posiadaj cych ród a wytwórcze, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracj
profili obci enia,

b)

jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracj profili obci enia dla odbiorców nie posiadaj cych róde wytwórczych
oraz mocy przy czeniowej nie mniejszej ni 40 kW,

c)

jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach pomiar
energii biernej – dotyczy tylko uk adów pomiarowo-rozliczeniowych odbiorców
zaliczonych do kategorii C1,

d)

jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracj profili obci enia – dla
pomiaru na zaciskach generatora/ogniwa fotowoltaicznego, w celu
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potwierdzania ilo ci wytworzonej energii dla potrzeb wydawania
pochodzenia.

wiadectw

III.4.7.1.10. Dla uk adów pomiarowych energii elektrycznej poszczególnych kategorii wymagane
jest:
a)

dla kategorii: A1 i A2 – stosowanie dwóch równowa nych uk adów pomiarowych:
uk adu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i uk adu pomiaroworozliczeniowego rezerwowego,

b)

dla kategorii: B1 i B2 – stosowanie dwóch uk adów pomiarowych: uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego i uk adu pomiarowo-kontrolnego.

Dla pozosta ych kategorii dopuszcza si
stosowanie uk adów pomiarowokontrolnych, przy czym mog by one przy czone do uzwojenia przek adników uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego.
III.4.7.1.11. Miejsce zainstalowania uk adu pomiarowego okre la Veolia Energia Pozna S.A.
w warunkach przy czenia. Dodatkowo miejsce zainstalowania uk adu pomiaroworozliczeniowego mo e by okre lone w umowie o wiadczenie us ug dystrybucji lub
umowie kompleksowej.
III.4.7.1.12. Przek adniki pr dowe powinny by tak dobrane, aby pr d pierwotny wynikaj cy z mocy
umownej mie ci si w granicach 20-120 % ich pr du znamionowego. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, za zgod Veolia Energia Pozna S.A., dopuszcza si
stosowanie przek adników pr dowych o przeci alno ci 200 % pr du znamionowego,
przy zachowaniu dok adno ci pomiaru wymaganego w danej klasie.
W przypadku róde , przek adniki pr dowe powinny by tak dobrane, aby pr d
pierwotny wynikaj cy z mocy umownej mie ci si w granicach:
a)

20-120 % pr du znamionowego przek adników o klasie dok adno ci 0,5,

b)

5-120 % pr du znamionowego przek adników o klasie dok adno ci 0,5S i 0,2,

c)

1-120 % pr du znamionowego przek adników o klasie dok adno ci 0,2S.

Przek adniki pr dowe i napi ciowe powinny by tak dobrane, aby obci enie strony
wtórnej zawiera o si mi dzy 25 % a 100 % warto ci nominalnej mocy uzwoje /rdzeni
przek adników. W przypadku wyst pienia konieczno ci doci enia rdzenia
pomiarowego jako doci enie nale y zastosowa atestowane rezystory instalowane w
obudowach przystosowanych do plombowania.
III.4.7.1.13. Do uzwojenia wtórnego przek adników pr dowych w uk adach pomiarowych nie mo na
przy cza
innych przyrz dów poza licznikami energii elektrycznej oraz w
uzasadnionych przypadkach rezystorów doci aj cych.
III.4.7.1.14. Wspó czynnik bezpiecze stwa przyrz du (FS) dla przek adników pr dowych w uk adach
pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien by 10.
III.4.7.1.15. Wszystkie elementy cz onu zasilaj cego oraz os ony i urz dzenia wchodz ce w sk ad
uk adu pomiarowego musz by przystosowane do plombowania. Plombowanie musi
umo liwia
zabezpieczenie przed: zmian
parametrów lub nastaw urz dze
wchodz cych w sk ad uk adu pomiarowego oraz ingerencj powoduj
zafa szowanie
jego wskaza .
III.4.7.1.16. W przypadku zmian mocy pobieranej lub ilo ci pobieranej energii elektrycznej
powoduj cych zmian kwalifikacji uk adu pomiarowego do kategorii okre lonej
w pkt. III.4.7.1.8., dostosowanie uk adu do wymaga nowej kategorii spoczywa na
45

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

cicielu uk adu pomiarowego.
III.4.7.1.17. W przypadku zmiany charakteru odbioru, Veolia Energia Pozna S.A. mo e nakaza
wprowadzenie zmian w istniej cym uk adzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. pomiar
energii biernej lub strat).
III.4.7.1.18. Wszelkie stwierdzone nieprawid owo ci w dzia aniu uk adu pomiarowego lub jego
elementu winny by niezw ocznie wzajemnie zg aszane przez strony umowy
o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
III.4.7.1.19. W przypadku podejrzenia nieprawid owo ci dzia ania uk adu pomiarowego lub jego
elementu, ka da ze stron umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo da laboratoryjnego sprawdzenia prawid owo ci dzia ania
uk adu pomiarowego lub jego elementu.
III.4.7.1.20. W przypadku zg oszenia dania laboratoryjnego sprawdzenia prawid owo ci dzia ania
uk adu pomiarowego lub jego elementu, w ciciel uk adu pomiarowego na swój koszt
i swoim staraniem demontuje wskazany element uk adu pomiarowego w obecno ci
przedstawiciela drugiej strony umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy
kompleksowej, w terminie do 7 dni od dnia zg oszenia dania.
III.4.7.1.21. Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje zdemontowany element uk adu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawid owo ci dzia ania w terminie 14 dni od dnia
zg oszenia dania. Je eli w cicielem uk adu pomiarowego jest podmiot inny ni Veolia
Energia Pozna S.A., to podmiot ten ma obowi zek przekaza Veolia Energia Pozna
S.A. zdemontowany element uk adu pomiarowego bezpo rednio po jego demonta u.
III.4.7.1.22. Je eli laboratoryjne sprawdzenie nie wyka e b dów w dzia aniu zdemontowanego
elementu uk adu pomiarowego, to podmiot wnioskuj cy o sprawdzenie ponosi koszty
sprawdzenia oraz demonta u i monta u badanego elementu.
III.4.7.1.23. Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje odbiorcy/wytwórcy kopi wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezw ocznie po jego otrzymaniu.
III.4.7.1.24. Je eli Veolia Energia Pozna S.A. nie jest w cicielem uk adu pomiarowego, Veolia
Energia Pozna S.A. zwraca zdemontowany element uk adu pomiarowego w cicielowi
w terminie do 60-go dnia, od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonuj cego
laboratoryjne sprawdzenie prawid owo ci jego dzia ania, o ile adna ze stron nie wyst pi
z wnioskiem, o którym mowa w pkt. III.4.7.1.25.
III.4.7.1.25. W ci gu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego, ka da ze
stron umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowy kompleksowej mo e zleci
wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego elementu
uk adu pomiarowego. Veolia Energia Pozna S.A. umo liwia przeprowadzenie takiej
ekspertyzy.
III.4.7.1.26. Koszt ekspertyzy, o której mowa w pkt. III.6.1.25. pokrywa podmiot, który wnioskuje o jej
przeprowadzenie.
III.4.7.1.27. W okresie zdemontowania elementu uk adu pomiarowego, w ciciel uk adu
pomiarowego zapewnia zast pczy element uk adu pomiarowego, który b dzie spe nia
wymagania techniczne okre lone w IRiESD. W uzasadnionych przypadkach, na okres
trwania niesprawno ci elementu uk adu pomiarowego, Veolia Energia Pozna S.A. mo e
odp atnie u yczy zast pczy element uk adu pomiarowego, który b dzie spe nia
wymagania techniczne okre lone w IRiESD.
III.4.7.1.28. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci w dzia aniu uk adu pomiarowego,
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z wy czeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, w ciciel uk adu pomiarowego
zwraca koszty, o których mowa w pkt. III.4.7.1.22. i pkt. III.4.7.1.26., a Veolia Energia
Pozna S.A. dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na podstawie
której dokonywane s korekty rozlicze pomi dzy podmiotami prowadz cymi rozliczenia
tego podmiotu, o ile do rozlicze nie mo na by o wykorzysta wskaza innego uk adu
pomiarowego.
III.4.7.1.29. W przypadku stwierdzenia prawid owego dzia ania uk adu pomiarowego, strona
wnioskuj ca o sprawdzenie uk adu pomiarowego pokrywa uzasadnione koszty zwi zane
z demonta em, monta em i wypo yczeniem zast pczego elementu uk adu
pomiarowego.
III.4.7.1.30. W przypadku wymiany uk adu pomiarowego lub jego elementu w trakcie dostarczania
energii elektrycznej, a tak e po zako czeniu jej dostarczania, Veolia Energia Pozna
S.A. wydaje odbiorcy/wytwórcy dokument zawieraj cy dane identyfikuj ce uk ad
pomiarowy i stan wskaza licznika w chwili demonta u.
III.4.7.2.

Wymagania dla uk adów pomiarowo-rozliczeniowych kat. A

III.4.7.2.1. Uk ady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A1 powinny spe nia
nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie dwa
rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie dok adno ci nie gorszej ni 0,2
ce do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 0,2 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla energii
biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umo liwia
wspó prac
z systemami
automatycznej rejestracji danych.
III.4.7.2.2. Uk ady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny spe nia
nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 0,5,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 3 dla energii
biernej,
d) liczniki energii elektrycznej powinny umo liwia wspó prac z systemami
automatycznej rejestracji danych.
III.4.7.2.3. Uk ady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A3 powinny spe nia
nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 0,5,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 1 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej,
c) liczniki energii elektrycznej powinny umo liwia wspó prac
z systemami
automatycznej rejestracji danych.
III.4.7.2.4. Dla uk adów pomiarowych kategorii A1 i A2 wymaga si
stosowania
równowa nych uk adów pomiarowych: pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i
pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego, przy czym:
a) w uk adach pomiarowych kategorii A1 zasilanie uk adu podstawowego
i rezerwowego odbywa si
z oddzielnych rdzeni/uzwoje
przek adników
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zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba uk ady spe niaj wymagania
okre lone w pkt. III.4.7.2.1.,
w uk adach pomiarowych kategorii A2 spe nione s wymagania okre lone
w pkt. III.4.7.2.2.

III.4.7.2.5. Ponadto uk ady pomiarowe kategorii A1, A2, A3 powinny:
a) posiada uk ady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz
uk ady potrzymania zasilania ród ami zewn trznymi,
b) umo liwia
automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestracj
i przechowywanie w pami ci pomiarów mocy czynnej 15 minutowej przez co najmniej
63 dni,
c) umo liwia
pó automatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii
czy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
III.4.7.2.6. Transmisja danych z uk adów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A1, A2, i A3 powinna
by realizowana automatycznie – „on line” za po rednictwem wyj cyfrowych liczników
energii elektrycznej.
III.4.7.2.7. Kana y telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiada pe ,
fizycznie niezale
rezerwacj
czy telekomunikacyjnych, a wymagania co do
szybko ci i jako ci transmisji okre la Veolia Energia Pozna S.A.
III.4.7.3.

Wymagania dla uk adów pomiarowo-rozliczeniowych kat. B

III.4.7.3.1. Dla uk adów pomiarowych kategorii B1 powinny by spe nione nast puj ce wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch uk adów pomiarowych – uk adu pomiaroworozliczeniowego i uk adu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z przek adników
pr dowych i napi ciowych, przy czym dopuszcza si stosowanie przek adników
z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,
b) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 0,5
(zalecana klasa 0,2) s
ce do pomiaru energii czynnej,
c) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie klas dok adno ci nie gorsza ni 0,5,
d) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla energii biernej,
e) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-kontrolnych powinny mie klas
dok adno ci nie gorsz ni 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla energii
biernej,
f) uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w
pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
g) uk ady pomiarowe powinny posiada
uk ady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz podtrzymanie zasilania ród ami
zewn trznymi,
h) uk ady pomiarowe powinny umo liwia transmisj danych nie cz ciej ni 4 razy
na dob , przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i
energii biernej,
i) dla uk adu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza si
wykorzystanie urz dze teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez wystawianie
danych na serwer ftp lub za pomoc poczty elektronicznej); nie jest wymagane
dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii biernej,
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powinien by mo liwy lokalny pe ny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii
czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.4.7.3.2. Dla uk adów pomiarowych kategorii B2, powinny by spe nione nast puj ce
wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwóch uk adów pomiarowych – uk adu pomiaroworozliczeniowego i uk ad pomiarowo-kontrolnego; uk ady mog by zasilane
z jednego uzwojenia przek adnika,
b) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana
klasa 0,2) s
ce do pomiaru energii czynnej,
c) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla energii biernej,
d) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-kontrolnych powinny mie klas
nie gorsz ni 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla energii biernej,
e) uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci
pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni
i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
f) uk ady pomiarowe powinny posiada
uk ady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz potrzymanie zasilania ze róde
zewn trznych,
g) uk ady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umo liwia
transmisj
danych
pomiarowych nie cz ciej ni raz na dob , przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej, nie jest wymagane
dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii biernej,
h) powinien by mo liwy lokalny, pe ny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii
czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
III.4.7.3.3. Dla uk adów pomiarowych kategorii B3, powinny by spe nione nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana
klasa 0,2) s
ce do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 0,5 dla energii czynnej i nie gorsz ni 1 dla energii biernej,
c) uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci
pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni
i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
d) uk ady pomiarowe powinny posiada
uk ady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob oraz potrzymanie zasilania ze róde
zewn trznych,
e) uk ady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umo liwia
transmisj
danych
pomiarowych nie cz ciej ni raz na dob , przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
f) powinien by mo liwy lokalny pe ny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii
czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
III.4.7.3.4. Dla uk adów pomiarowych kategorii B4, powinny by spe nione nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 1 (zalecana
klasa 0,5) s
ce do pomiaru energii czynnej,
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liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla energii biernej,
uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w
pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej
63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
uk ady pomiarowe powinny posiada
uk ady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob ,
uk ady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umo liwia
transmisj
danych
pomiarowych nie cz ciej ni raz na dob , przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
powinien by mo liwy lokalny pe ny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii
czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.4.7.3.5. Dla uk adów pomiarowych kategorii B5, powinny by spe nione nast puj ce
wymagania:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 0,5 (zalecana klasa
0,2) s
ce do pomiaru energii elektrycznej,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 2 dla energii czynnej i nie gorsz ni 3 dla energii biernej,
c) uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w
pami ci pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej
63 dni i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
d) uk ady pomiarowe powinny posiada
uk ady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob ,
e) uk ady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umo liwia
transmisj
danych
pomiarowych nie cz ciej ni raz na dob , przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
f) powinien by mo liwy lokalny pe ny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii
czy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
III.4.7.4.

Wymagania dla uk adów pomiarowo-rozliczeniowych kat. C

III.4.7.4.1. Wymagania dla uk adów pomiarowych kategorii C1 s nast puj ce:
a) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas dok adno ci nie gorsz ni 2 dla energii czynnej i 3 dla energii biernej;
b) w przypadkach zbierania danych pomiarowych na potrzeby tworzenia
standardowych profili zu ycia, wymaganych wzgl dami technicznymi lub
ekonomicznymi, Veolia Energia Pozna S.A. mo e zadecydowa o konieczno ci:
- realizowania przez uk ad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pami ci
pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni;
u ady te powinny automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
- realizowania przez uk ad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie
cz ciej ni raz na dob (zaleca si raz na miesi c); nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
III.4.7.4.2. Wymagania dla uk adów pomiarowych kategorii C2 s nast puj ce:
a) przek adniki pr dowe i napi ciowe w uk adach pomiarowych powinny mie
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dok adno ci nie gorszej ni 1 (zalecana
klasa 0,5) s
ce do pomiaru energii czynnej,
b) liczniki energii elektrycznej w uk adach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie
klas nie gorsz ni 1 dla energii czynnej i nie gorsz ni 2 dla energii biernej,
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uk ady pomiarowe powinny umo liwia rejestrowanie i przechowywanie w pami ci
pomiarów mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni
i automatycznie zamyka okres rozliczeniowy,
uk ady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umo liwia
transmisj
danych
pomiarowych nie cz ciej ni raz na dob , przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej,
powinien by mo liwy lokalny odczyt uk adu pomiarowego w przypadku awarii czy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

III.5.

DANE PRZEKAZYWANE DO VEOLIA ENERGIA POZNA
S.A. PRZEZ
PODMIOTY PRZY CZONE I PRZY CZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

III.5.1.

Zakres danych

III.5.1.1.

Dane przekazywane do Veolia Energia Pozna
i przy czane do sieci dystrybucyjnej obejmuj :

S.A. przez podmioty przy czone

a) dane opisuj ce stan istniej cy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okre lonej przez Veolia Energia Pozna
S.A.,
c) dane pomiarowe.
III.5.1.2.

Wytwórcy posiadaj cy jednostki wytwórcze oraz farmy wiatrowe przy czone do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. o mocy osi galnej równej 5 MW i wy szej,
przekazuj dane do Centralnego rejestru jednostek wytwórczych prowadzonego
przez OSP zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.

III.5.2.

Dane opisuj ce stan istniej cy

III.5.2.1.

Wytwórcy przekazuj do Veolia Energia Pozna
stany istniej ce swoich instalacji i urz dze :
a) nazw w

S.A. nast puj ce dane opisuj ce

a i napi cie przy czenia,

b) moc osi galn ,
c) schematy, plany i konfiguracj g ównych uk adów elektrycznych,
d) dane jednostek wytwórczych,
e) dane techniczne aparatury rozdzielczej, steruj cej oraz EAZ.
III.5.2.2.

Odbiorcy ko cowi przy czeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez Veolia Energia
Pozna S.A. odbiorcy przy czeni do sieci SN i nN przekazuj do Veolia Energia
Pozna S.A. nast puj ce dane opisuj ce stan istniej cy swoich instalacji i urz dze :
a) dane o w ach i ich wyposa eniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytwórczych,
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, steruj cej oraz EAZ.

III.5.2.3.

Dane o w

ach obejmuj w szczególno ci:

a) nazw w

a,

b) rodzaj i schemat stacji,
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c) rodzaj pól i ich wyposa enie,
d) zapotrzebowanie na moc czynn i biern w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzgl dnieniem i bez uwzgl dnienia mocy osi galnych jednostek
wytwórczych,
e) roczne zapotrzebowanie na energi elektryczn z uwzgl dnieniem i bez
uwzgl dnienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytwórczych,
f) udzia odbiorców przemys owych w szczytowym obci
g) moc biern kompensuj

eniu stacji,

, kondensatory ze znakiem „+”, d awiki ze znakiem „–”,

h) uk ad normalny pracy.
III.5.2.4.

Dane o liniach obejmuj w szczególno ci:
a) nazw w

a pocz tkowego,

b) nazw w

a ko cowego,

c) rezystancj linii,
d) reaktancj dla sk adowej zgodnej,
e) ½ susceptancji poprzecznej pojemno ciowej,
f) stosunek reaktancji dla sk adowej zerowej do reaktancji dla sk adowej zgodnej,
g) ½ konduktancji poprzecznej,
h) d ugo

III.5.2.5.

linii, typ i przekrój przewodów,

i)

obci

alno

termiczn linii w sezonie zimowym,

j)

obci

alno

termiczn linii w sezonie letnim.

Dane o transformatorach obejmuj w szczególno ci:
a) nazwy w

ów, do których jest przy czony transformator,

b) dane znamionowe,
c) model zwarciowy.
III.5.2.6.

Dane o jednostkach wytwórczych obejmuj w szczególno ci:
a) nazw w

a, do którego jednostka wytwórcza jest przy czona,

b) sprawno

przemiany energetycznej,

c) wska nik zu ycia energii elektrycznej na potrzeby w asne jednostek wytwórczych,
d) produkcj energii elektrycznej,
e) wska niki odstawie awaryjnych,
f) parametry jako ciowe paliwa (QAS) wraz z jego zu yciem,
g) emisje zanieczyszcze SO2, NOX, py y i CO2,
h) stosowane instalacje ochrony rodowiska (wraz z ich sprawno ci ),
i)

informacje o charakterze sensytywnym (dotyczy wytwórców posiadaj cych
konwencjonalne jednostki wytwórcze przy czone do sieci dystrybucyjnej
o napi ciu 110 kV, z wy czeniem wytwórców, których jednostki przy czone s
jednocze nie do sieci dystrybucyjnej i przesy owej, w tym wytwórców
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wchodz cych w sk ad grup kapita owych, których jednostki przy czone s
jednocze nie do sieci dystrybucyjnej i przesy owej), tj.:

j)

-

jednostkowe rednioroczne koszty sta e pracy jednostek wytwórczych,

-

jednostkowe rednioroczne koszty zmienne pozapaliwowe pracy jednostek
wytwórczych,

-

jednostkowe rednioroczne koszty paliwowe,

-

nak ady inwestycyjne (zwi zane wy cznie z budow nowych jednostek
wytwórczych, modernizacj
lub rozbudow
jednostek o instalacje
proekologiczne),

rezystancj i reaktancj ga zi generator-transformator blokowy,

k) reaktancj zast pcz bloku z uwzgl dnieniem X’d generatora,
l)

maksymaln warto si y elektromotorycznej E’max podan na poziomie napi cia
a, do którego przy czona jest jednostka wytwórcza,

m) stosunek reaktancji dla sk adowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
sk adowej symetrycznej zgodnej dla ga zi jednostka wytwórcza-transformator
blokowy,
n) znamionow moc pozorn jednostki wytwórczej oraz mo liwo

regulacji,

o) napi cie znamionowe jednostki wytwórczej,
p) znamionowy wspó czynnik mocy jednostki wytwórczej,
q) reaktancj transformatora blokowego odniesion do napi cia w
jest przy czony transformator,

a, do którego

r) modu przek adni transformatora blokowego w jednostkach wzgl dnych,
s) moc czynn potrzeb w asnych,
t) wspó czynnik mocy potrzeb w asnych,
u) maksymaln generowan moc czynn ,
v) minimaln generowan moc czynn ,
w) dla jednostek wytwórczych u wytwórców energii elektrycznej minimaln
i maksymaln generowan moc czynn w sezonie letnim i zimowym,
x) statyzm turbiny,
y) reaktancj podprzej ciow generatora w osi d w jednostkach wzgl dnych,
z) reaktancj
zast pcz
ga zi jednostka wytwórcza-transformator blokowy
odniesion do napi cia w a, do którego jest przy czona jednostka wytwórcza.
III.5.2.7.

Form
przekazywanych danych, termin oraz sposób przekazania podmioty
uzgadniaj z Veolia Energia Pozna S.A.

III.5.3.

Dane prognozowane dla perspektywy okre lonej przez Veolia Energia Pozna
S.A.

III.5.3.1.

Dane prognozowane opisuj ce warunki pracy urz dze , instalacji i sieci podmiotów
przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. obejmuj dla
ka dego roku w zale no ci od potrzeb:
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a) informacje o jednostkach wytwórczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi elektryczn ,
c) informacje o zawarciu kontraktów na zakup energii elektrycznej,
d) informacje o projektach zarz dzania popytem,
e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez Veolia Energia Pozna S.A. i podmiot
przy czony do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
III.5.3.2.

Informacje o jednostkach wytwórczych, o których mowa w pkt. III.5.3.1., obejmuj
w zale no ci od potrzeb:
a) rodzaje jednostek wytwórczych, lokalizacj i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywan elastyczno

pracy,

d) liczb dni remontów planowych,
e) techniczny i ksi gowy czas eksploatacji,
f) sprawno

wytwarzania energii elektrycznej,

g) rodzaj paliwa, jego charakterystyk i mo liwo ci pozyskania,
h) skuteczno

III.5.3.3.

instalacji oczyszczania spalin

i)

dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwi zanych
z ochron rodowiska oraz czas ich obowi zywania,

j)

dla jednostek wytwórczych pompowych sprawno ci pompowania i wytwarzania
oraz pojemno zbiornika górnego.

Odbiorcy przy czeni do sieci 110 kV oraz wskazani przez Veolia Energia Pozna
S.A. odbiorcy przy czeni do sieci SN i nN, przekazuj do Veolia Energia Pozna S.A.
nast puj ce informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi elektryczn , o których
mowa w pkt. III.5.3.1.:
a) zapotrzebowanie na moc i energi elektryczn ,
b) krzywe obci

w wybranych dobach reprezentatywnych,

c) miesi czne bilanse mocy i energii.
III.5.3.4.

Informacje o projektach zarz dzania popytem, o których mowa w pkt. III.5.3.1.,
obejmuj :
a) opis i harmonogram projektu,
b) przewidywan
elektryczn .

wielko

ograniczenia zapotrzebowania na moc i energi

III.5.3.5.

Form przekazywanych danych prognozowanych, stopie szczegó owo ci, termin
oraz sposób przekazania podmioty uzgadniaj z Veolia Energia Pozna S.A.

III.5.4.

Dane pomiarowe

III.5.4.1.

Wytwórcy i odbiorcy przy czeni do sieci 110 kV, dla wybranej doby letniej i doby
zimowej, przeprowadzaj rejestracj stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV
obejmuj
:
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a) bilanse mocy czynnej i biernej w
b) napi cia w w

ów sieci,

ach sieci,

c) rozp ywy mocy czynnej i biernej.
III.5.4.2.

Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje wyboru dni oraz godzin rejestracji stanów pracy
sieci i zawiadamia o tym wytwórców oraz odbiorców przy czonych do sieci 110 kV
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

III.5.4.3.

Wytwórcy i odbiorcy przy czeni do sieci 110 kV dostarczaj Veolia Energia Pozna
S.A. wyniki rejestracji stanów pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV nie pó niej ni po
up ywie 14 dni od dnia przeprowadzenia ewidencji.

III.5.4.4.

Form przekazywanych danych pomiarowych oraz sposób przekazania podmioty
uzgadniaj z Veolia Energia Pozna S.A.
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EKSPLOATACJA URZ DZE , INSTALACJI I SIECI

IV.1.

PRZEPISY OGÓLNE

IV.1.1.

Urz dzenia przy czone do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. musz
spe nia warunki legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatów, znaku CE
oraz innych wymaga okre lonych odr bnymi przepisami.

IV.1.2.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A. obejmuj zagadnienia zwi zane z:
a) przyjmowaniem urz dze , instalacji i sieci do eksploatacji,
b) wprowadzaniem urz dze do ruchu,
c) prowadzeniem zabiegów eksploatacyjnych,
d) przekazaniem urz dze , instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploatacji,
e) dokonywaniem uzgodnie dotycz cych wykonywania prac eksploatacyjnych
z OSP poprzez w ciwego OSDp i w ciwymi OSDn,
f) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

IV.1.3.

ciciel urz dze , instalacji lub sieci odpowiada za ich nale yty stan techniczny,
w tym za prawid owe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji przy zachowaniu
nale ytej staranno ci.
ciciel urz dze , instalacji lub sieci mo e na podstawie umowy powierzy
prowadzenie eksploatacji swoich urz dze , instalacji lub sieci innemu podmiotowi,
z uwzgl dnieniem zasad okre lonych w IRiESD.

IV.1.4.

Dopuszcza si w umowie zawartej pomi dzy w cicielem urz dze , instalacji lub
sieci oraz Veolia Energia Pozna S.A., uzgodnienie innych ni okre lone w IRiESD
standardów eksploatacji urz dze , instalacji lub sieci.

IV.1.5.

Veolia Energia Pozna S.A. prowadzi eksploatacj urz dze elektroenergetycznych
zgodnie z zapisami IRiESD oraz w oparciu o szczegó owe instrukcje eksploatacji
sieci, instalacji, grup urz dze lub poszczególnych urz dze , w tym uk adów
automatyki i zabezpiecze , pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczosygnalizacyjnych.

IV.1.6.

Podmioty zaliczone do II, III i VI grupy przy czeniowej, przy czone bezpo rednio
do sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, opracowuj instrukcj ruchu
i eksploatacji posiadanych urz dze , instalacji i sieci, która powinna uwzgl dnia
wymagania okre lone w IRiESD.

IV.1.7.

Utrzymanie sieci dystrybucyjnej w nale ytym stanie technicznym jest zapewniane
mi dzy innymi przez poddanie sieci ogl dzinom, przegl dom, konserwacjom
i remontom oraz pomiarom i próbom eksploatacyjnym.

IV.2.

PRZYJMOWANIE URZ DZE , INSTALACJI I SIECI DO EKSPLOATACJI

IV.2.1.

Przyj cie do eksploatacji nowych, przebudowanych i po remoncie urz dze i
instalacji Veolia Energia Pozna S.A., odbiorców lub wytwórców mo e nast pi w
zale no ci od wymaga :
a) po przeprowadzeniu prób i pomiarów,
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b) po stwierdzeniu spe niania przez przyjmowane do eksploatacji urz dzenia i
instalacje warunków zawartych w niniejszej instrukcji,
c) po uzyskaniu legalizacji, atestów, certyfikatów i/lub homologacji,
d) po spe nieniu warunków okre lonych w zawartych umowach,
e) po spe nieniu warunków technicznych budowy urz dze elektroenergetycznych,
f) po spe nieniu warunków zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej,
g) po przyj ciu niezb dnej dokumentacji prawnej i technicznej,
h) po wykonywaniu i odbiorze robót.
IV.2.2.

Jednostki wytwórcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napi ciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napi ciu
znamionowym 110 kV oraz inne urz dzenia okre lone przez Veolia Energia Pozna
S.A. przy czane lub przy czone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu
lub modernizacji, przed przyj ciem do eksploatacji s poddawane specjalnej
procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi próbnemu.

IV.2.3.

Specjalne procedury, o których mowa w pkt. IV.2.2., s ustalane pomi dzy
cicielem lub podmiotem prowadz cym eksploatacj urz dze , Veolia Energia
Pozna S.A. i wykonawc prac, z uwzgl dnieniem wymaga producenta urz dze .

IV.2.4.

ciciel urz dze , instalacji i sieci w uzgodnieniu z Veolia Energia Pozna S.A.
dokonuje odbioru urz dze , instalacji i sieci oraz sporz dza protokó stwierdzaj cy
spe nianie przez przyjmowane do eksploatacji urz dzenia, instalacji i sieci wymaga
okre lonych w IRiESD.

IV.3.

WPROWADZENIE URZ DZE

IV.3.1.

Veolia Energia Pozna S.A., do której sieci przy czane s urz dzenia i instalacje
wydaje decyzj – zgod na ich za czenie do ruchu.

IV.3.2.

Veolia Energia Pozna
S.A., na podstawie przedstawionych dokumentów
i uzyskanych informacji, okre la sposób, termin i obowi zuj ce zasady dotycz ce
uruchomienia urz dze i instalacji.

IV.3.3.

Decyzj – zgod na za czenie urz dze do ruchu wydaje osoba odpowiedzialna za
eksploatacj sieci dystrybucyjnej, do której przy czane s urz dzenia. Podstaw do
wydania decyzji stanowi stwierdzenie o gotowo ci urz dze do przyj cia do
eksploatacji. W szczególnych przypadkach uprawnienia takie mog wynika
z upowa nie okre lonych w szczegó owych instrukcjach eksploatacji urz dze
Veolia Energia Pozna S.A.

IV.4.

PRZEKAZYWANIE
Z EKSPLOATACJI

IV.4.1.

Przekazanie urz dze do remontu lub wycofanie z eksploatacji nast puje na
podstawie decyzji w ciciela urz dze .

IV.4.2.

Dat i sposób przekazania urz dze do remontu lub wycofania z eksploatacji nale y
uzgodni z w ciwym OSD.

IV.5.

UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM SYSTEMU
PRZESY OWEGO I OPERATORAMI SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH

IV.5.1.

Wszystkie prace wykonywane w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. s

DO RUCHU

URZ DZE

DO

REMONTU

LUB

WYCOFYWANIE
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prowadzone w uzgodnieniu z Veolia Energia Pozna S.A. odpowiedzialnym za
prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w której maj by wykonane prace
eksploatacyjne.
IV.5.2.

W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urz dze , instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegó owe zasady i terminy dokonywania uzgodnie prac
eksploatacyjnych z Veolia Energia Pozna S.A. reguluje umowa.

IV.5.3.

Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje niezb dnych uzgodnie z OSP poprzez
ciwego OSDp w zakresie terminów planowanych prac eksploatacyjnych
prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie z IRiESP.

IV.5.4.

Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje niezb dnych uzgodnie planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim mog one mie wp yw na prac sieci, której
ruch prowadz inni Operatorzy.

IV.6.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWNA

IV.6.1.

ciciel obiektu elektroenergetycznego lub urz dzenia prowadzi i na bie
aktualizuje nast puj
dokumentacj :

co

a) dla obiektu elektroenergetycznego – dokumentacj techniczn i prawn ,
b) dla urz dze – dokumentacj techniczn ,
IV.6.2.

Dokumentacja techniczna w zale no ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urz dzenia lub
grupy urz dze obejmuje m.in.:
a) dokumentacj projektow i powykonawcz ,
b) protokó zakwalifikowania pomieszcze i ich stref lub przestrzeni zewn trznych
do kategorii niebezpiecze stwa po arowego i zagro enia wybuchem,
c) dokumentacj techniczno-ruchow urz dze ,
d) dokumentacj zwi zan z ochron

rodowiska naturalnego,

e) dokumentacj eksploatacyjn i ruchow .
IV.6.3.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zale no ci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urz dzenia lub grupy urz dze obejmuje m.in.:
a) dokumenty przyj cia do eksploatacji, w tym protoko y przeprowadzonych prób,
b) instrukcj eksploatacji wraz z niezb dnymi za cznikami,
c) dokumenty dotycz ce ogl dzin, przegl dów, konserwacji, napraw i remontów,
w tym dokumenty dotycz ce rodzaju i zakresu uszkodze i napraw,
d) protoko y zawieraj ce wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,
e) wykaz niezb dnych cz

ci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,
g) dziennik operacyjny,
h) schemat elektryczny obiektu,
i)

wykaz nastawie zabezpiecze i automatyki,

j)

wykaz osób upowa nionych do realizacji operacji ruchowych,

k) karty prze cze ,
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onych uziemie ,

czeniowe.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urz dzenia lub grupy urz dze jest ustalana przez
ciciela i w zale no ci od potrzeb i rodzaju obiektu, urz dzenia lub grupy
urz dze zawiera m.in.:
a) ogóln charakterystyk urz dzenia,
b) niezb dne warunki eksploatacji urz dzenia,
c) okre lenie czynno ci zwi zanych z uruchomieniem, obs ug w czasie pracy
i zatrzymaniem urz dzenia w warunkach normalnej eksploatacji,
d) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,
e) zasady post powania w razie awarii, po aru i w przypadku innych zak óce
w pracy urz dzenia,
f) zakresy wykonywania zapisów ruchowych, w tym wskaza aparatury kontrolnopomiarowej,
g) zakresy przeprowadzania ogl dzin, przegl dów oraz prób i pomiarów,
h) wymagania dotycz ce ochrony przed pora eniem, po arem, wybuchem oraz
inne wymagania w zakresie bezpiecze stwa obs ugi i otoczenia,
i)

wymagania dotycz ce kwalifikacji osób zajmuj cych si eksploatacj ,

j)

wykaz niezb dnego sprz tu ochronnego oraz informacje o rodkach

k) wymagania zwi zane z ochron
IV.6.5.

Dokumentacja prawna
w szczególno ci:

obiektu

czno ci,

rodowiska.
elektroenergetycznego

powinna

zawiera

a) decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – je eli jest
wymagana,
b) stan prawno-w asno ciowy nieruchomo ci,
c) pozwolenie na budow ,
d) prawo do u ytkowania – je eli jest wymagane.
IV.7.

WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

IV.7.1.

Podmioty prowadz ce eksploatacj sieci dystrybucyjnej oraz urz dze , instalacji
i sieci przy czonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaj wzajemnie informacje
eksploatacyjne.
Odbiorcy i wytwórcy mog uzyska od Veolia Energia Pozna S.A. informacje
eksploatacyjne o sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. w zakresie
ograniczonym bezpiecze stwem pracy ich urz dze i instalacji.

IV.7.2.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zale no ci od potrzeb:
a) informacje niezb dne do sporz dzenia schematów sieci dystrybucyjnej,
b) wyniki ogl dzin, przegl dów i oceny stanu technicznego,
c) wyniki bada , pomiarów i prób eksploatacyjnych,
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i sieci zmienione w wyniku podj cia dzia

e) informacje zwi zane z EAZ,
f) imienne wykazy osób, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dzia
eksploatacyjnych.
IV.7.3.

Informacje eksploatacyjne, o których mowa w pkt. IV.7.2., s aktualizowane
i przekazywane na bie co w taki sposób, aby zapewnia y prawid ow organizacj
prac eksploatacyjnych.

IV.7.4.

OSP, OSD oraz podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A. stosuj jednolite nazewnictwo i numeracj swoich obiektów i urz dze .

IV.7.5.

Spory wynikaj ce z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110 kV rozstrzyga OSP, a w zakresie pozosta ej sieci dystrybucyjnej
spory rozstrzyga w ciwy OSD.

IV.7.6.

Veolia Energia Pozna S.A. sporz dza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej,
którymi zarz dza.

IV.8.

OCHRONA RODOWISKA NATURALNEGO

IV.8.1.

Veolia Energia Pozna S.A. oraz podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A. s zobowi zane do przestrzegania zasad ochrony
rodowiska, okre lonych obowi zuj cymi przepisami i normami prawnymi.

IV.8.2.

Veolia Energia Pozna S.A. oraz podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej
stosuj rodki techniczne i organizacyjne wp ywaj ce na ograniczenie zagro enia
rodowiska naturalnego wywo anego prac urz dze elektrycznych.

IV.8.3.

Dokumentacja eksploatacyjna oraz projektowa obiektów i urz dze
sieci
dystrybucyjnej jest uzgadniana w zakresie wymogów ochrony rodowiska
z w ciwymi w adzami terenowymi, je li uzgodnienia takie s wymagane odr bnymi
przepisami prawa.

IV.9.

OCHRONA PRZECIWPO AROWA

IV.9.1.

ciciel urz dze , instalacji i sieci zapewnia ich ochron
okre lon przez obowi zuj ce przepisy i normy prawne.

IV.9.2.

ciciel zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpo arowych dla urz dze ,
instalacji i sieci.

IV.10.

PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

IV.10.1.

Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla
urz dze , instalacji i sieci dystrybucyjnej obejmuj ce:

przeciwpo arow

a) ogl dziny, przegl dy oraz pomiary i próby eksploatacyjne,
b) konserwacje i remonty
c) prace planowane przez podmioty zaliczane do II, III i VI grupy przy czeniowej,
o ile mog one mie wp yw na prac sieci dystrybucyjnej.
IV.10.2.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych Veolia
Energia Pozna S.A. zapewnia realizacj dora nych prac eksploatacyjnych,
maj cych na celu napraw szkód zagra aj cych prawid owemu funkcjonowaniu
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urz dze , instalacji i sieci dystrybucyjnej lub stwarzaj cych zagro enie dla
bezpiecze stwa ludzi i rodowiska naturalnego.
IV.10.3.

Podmioty zaliczane do II, III oraz VI grupy przy czeniowej przy czone do sieci
o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, uzgadniaj z Veolia Energia Pozna
S.A. prace eksploatacyjne w zakresie, w jakim mog mie wp yw na ruch
i eksploatacj sieci dystrybucyjnej.

IV.10.4.

Podmioty planuj ce realizacj prac eksploatacyjnych wymagaj cych wy cze
elementów sieci dystrybucyjnej s zobowi zane do przestrzegania zasad i trybu
planowania wy cze w sieci dystrybucyjnej ustalonego przez Veolia Energia
Pozna S.A. w pkt. VII.5. IRIESD.

IV.10.5.

Podmioty planuj ce realizacj prac eksploatacyjnych wymagaj cych wy cze
elementów sieci dystrybucyjnej przekazuj do Veolia Energia Pozna S.A.
zg oszenia wy cze elementów sieci. Zawarto i terminy przekazywania zg osze
okre lono w pkt. VII.5. IRIESD.

IV.11.

WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

IV.11.1.

Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje instrukcj organizacji bezpiecznej pracy,
obowi zuj
osoby eksploatuj ce jego urz dzenia, instalacje i sieci.

IV.11.2.

Osoby wykonuj ce prace zwi zane z eksploatacj urz dze , instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinni posiada odpowiednie kwalifikacje i spe nia
okre lone wymagania zdrowotne oraz by
przeszkoleni na zajmowanych
stanowiskach.
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BEZPIECZE STWO PRACY SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

V.1.

BEZPIECZE STWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA SIECIOWA
I AWARIA W SYSTEMIE

V.1.1.

OSP, zgodnie z IRiESP, na bie co kontroluje warunki pracy KSE. OSP mo e
stwierdzi zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej i poda do
publicznej wiadomo ci komunikat o wyst pieniu zagro enia bezpiecze stwa dostaw
energii elektrycznej i podejmowanych dzia aniach.

V.1.2.

Podstawowym stanem pracy KSE wymagaj cym dzia
interwencyjnych s b
dyspozytorskich i s b ruchowych jest zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej, w tym:
a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.
Zagro enie bezpiecze stwa dostaw
w szczególno ci w nast pstwie:
a) dzia

energii

elektrycznej

mo e

powsta

wynikaj cych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej
technicznej,

albo

bezpo redniego

zagro enia

wyst pienia

awarii

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zak óce
w funkcjonowaniu
systemów
elektroenergetycznych
po czonych
z krajowym systemem elektroenergetycznym,
d) strajku lub niepokojów spo ecznych,
e) obni enia dost pnych rezerw zdolno ci wytwórczych poni ej niezb dnych
wielko ci lub braku mo liwo ci ich wykorzystania.
V.1.3.

W przypadku og oszenia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
OSP mo e stosowa procedury awaryjne bilansowania systemu i zarz dzania
ograniczeniami systemowymi, nazywane równie procedurami awaryjnymi. Procedury
awaryjne stosowane na Rynku Bilansuj cym okre la IRiESP.

V.1.4.

OSP ma prawo stosowa zgodnie z IRiESP Procedury Awaryjne w przypadku
wyst pienia ka dej z poni szych sytuacji:
a) zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii sieciowej
lub awarii w systemie,
b) awarii systemów teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla realizacji
bilansowania systemu i zarz dzania ograniczeniami systemowymi, mi dzy innymi
takich jak WIRE, SOWE, system planowania pracy jednostek wytwórczych lub
systemy wspomagania dyspozytorskiego.

V.1.5.

W przypadku stwierdzenia przez OSP zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej, JWCD i JWCK przy czone do sieci dystrybucyjnej stosuj si do
bezpo rednich polece operatora systemu przesy owego. Pozostali wytwórcy oraz
odbiorcy przy czeni do sieci dystrybucyjnej stosuj si do polece Veolia Energia
Pozna S.A. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie powoduj cych
wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, bezpo rednie
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polecenia w ciwych operatorów realizuj podmioty bezpo rednio zaanga owane w
proces usuni cia skutków awarii.
V.1.6.

Veolia Energia Pozna S.A. poprzez w ciwego OSDp wraz z OSP podejmuj ,
zgodnie z IRiESP, niezw oczne dzia ania zmierzaj ce do likwidacji stanu zagro enia
dostaw energii elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

V.1.7.

Veolia Energia Pozna S.A. poprzez w ciwego OSDp w uzgodnieniu z OSP
opracowuje i na bie co aktualizuje procedury dyspozytorskie na okres odbudowy
zasilania systemu dystrybucyjnego, którego prac kieruje

IV.1.8.

Procedury dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu dystrybucyjnego
obejmuj w szczególno ci:
a) podzia kompetencji s

b dyspozytorskich,

b) awaryjne uk ady pracy sieci,
c) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczególnych fazach odbudowy
zasilania,
d) dane techniczne niezb dne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany informacji i polece dyspozytorskich.
IV.1.9.

Je eli zagro enie bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, w tym awaria sieciowa
lub awaria w systemie, lub te przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagro enie dla
ytkowników systemu nie obj tych awari lub stanem zagro enia, OSD udziela tym
ytkownikom niezb dnych informacji o zagro eniu i sposobach przeciwdzia ania
rozszerzaniu si awarii lub stanu zagro enia.

V.2.

BEZPIECZE STWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

V.2.1.

Veolia Energia Pozna S.A. prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposób
zapewniaj cy bezpiecze stwo realizacji dostaw energii elektrycznej przesy anej jej
sieci dystrybucyjn .

V.2.2.

Veolia Energia Pozna
S.A. dotrzymuje
elektrycznej okre lonych w IRiESD.

V.3.

WPROWADZANIE PRZERW ORAZ
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

V.3.1.

Postanowienia ogólne

V.3.1.1.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mog by wprowadzone
przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez Rad Ministrów w drodze rozporz dzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

V.3.1.2.

W przypadku wyst pienia zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wyst pienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP i OSD
podejmuje we wspó pracy z u ytkownikami systemu wszelkie mo liwe dzia ania przy
wykorzystaniu dost pnych rodków maj cych na celu usuni cie zagro enia
bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej i zapobie enia jego negatywnym
skutkom.
Veolia Energia Pozna

parametrów

OGRANICZE

jako ciowych
W

energii

DOSTARCZANIU

S.A. na polecenie OSP podejmuje w szczególno ci
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nast puj ce dzia ania:
a) wydaje polecenia uruchomienia, odstawienia, zmiany obci
od sieci nJWCD,

enia lub od czenia

b) wydaje polecenia zmniejszenia ilo ci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorców ko cowych przy czonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze
dzia ania Veolia Energia Pozna S.A. lub przerywa zasilanie niezb dnej liczby
odbiorców ko cowych przy czonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.
V.3.1.3.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si wg nast puj cych trybów:
a) tryb normalny, okre lony w pkt. V.3.2.,
b) tryb normalny na polecenie OSP, okre lony w pkt. V.3.3.,
c) tryb awaryjny, okre lony w pkt. V.3.4.,
d) tryb automatyczny, okre lony w pkt. V.3.5.,
e) tryb ograniczenia poziomu napi

, okre lony w pkt. V.3.6.

V.3.2.

Tryb normalny

V.3.2.1.

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrów, w drodze
rozporz dzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra w ciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej wprowadzane s na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci, w przypadku wyst pienia zagro enia:
a) bezpiecze stwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegaj cego na
ugookresowym braku równowagi na rynku paliwowo – energetycznym,
b) bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej,
c) bezpiecze stwa osób,
d) wyst pienia znacznych strat materialnych.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mog by wprowadzane
po wyczerpaniu, przez operatorów we wspó pracy z zainteresowanymi podmiotami,
wszelkich dost pnych rodków, o których mowa w IRiESP, s
cych do zapewnienia
prawid owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy do eniu
nale ytej staranno ci.

V.3.2.2.

Wniosek, o którym mowa w pkt. V.3.2.1, sporz dza minister w
gospodarki z w asnej inicjatywy lub na podstawie zg oszenia OSP.

ciwy dla spraw

V.3.2.3.

OSP we wspó pracy z OSDp opracowuje plany wprowadzania ogranicze
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wyst pienia okoliczno ci
powo anych w pkt. V.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej nie mog
powodowa
zagro enia bezpiecze stwa osób oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, a tak e zak óce w
funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zada w zakresie
bezpiecze stwa lub obronno ci pa stwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze z , ich przeróbki i dostarczania do
odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciep a do odbiorców
oraz ochrony rodowiska.

64

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

V.3.2.4.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym mog dotyczy odbiorców o mocy umownej wy szej ni 300 kW.

V.3.2.5.

Przyporz dkowane
odbiorcom,
wymienionym
w
pkt. V.3.2.4.,
wielko ci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzgl dnia si w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

V.3.2.6.

Plany wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
o których mowa w pkt. V.3.2.3. obowi zuj dla okresu od dnia 1 wrze nia danego
roku do dnia 31 sierpnia roku nast pnego i wymagaj :
a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planów opracowywanych przez OSP,
b) uzgodnienia z OSP w przypadku planów opracowywanych przez OSDp,
c) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planów opracowywanych przez OSDn,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

V.3.2.7.

Procedura przygotowania planu wprowadzania ogranicze
i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

w

dostarczaniu

a) wyst pienie Veolia Energia Pozna S.A. do odbiorców o mocy umownej powy ej
300 kW obj tych ograniczeniami, z wnioskiem o okre lenie wielko ci mocy
bezpiecznej w przypadku wprowadzania ogranicze ,
b) przygotowanie przez Veolia Energia Pozna S.A. wst pnego planu wprowadzania
ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku do
odbiorców przy czonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dzia ania Veolia
Energia Pozna S.A.,
c) uzgodnienie planu wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przygotowanego przez Veolia Energia Pozna S.A. z OSDp,
d) powiadomienie odbiorców, w sposób przyj ty zwyczajowo przez Veolia Energia
Pozna S.A., o uzgodnionym planie wprowadzania ogranicze w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do Veolia
Energia Pozna S.A. przez OSDp uzgodnionego planu.
W przypadku zmiany wielko ci ogranicze w poborze mocy i minimalnego dobowego
poboru energii elektrycznej, ww. odbiorcy przy czeni do sieci Veolia Energia Pozna
S.A. s zobowi zani do powiadomienia o tym Veolia Energia Pozna S.A. w formie
pisemnej w terminie 4 dni od zaistnia ej zmiany.
V.3.2.8.

Wielko ci planowanych ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
uj te w planach wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okre la si w stopniach zasilania od
11 do 20, przy czym:
a) 11 stopie zasilania okre la, e odbiorca mo e pobiera moc do wysoko ci mocy
umownej,
b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia równomierne obni anie mocy
pobieranej przez odbiorc ,
c) 20 stopie zasilania okre la, i odbiorca mo e pobiera
ustalonego minimum, niepowoduj cego,

moc do wysoko ci

i) zagro enia bezpiecze stwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów
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technologicznych,
ii) zak óce w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zada
w zakresie:
bezpiecze stwa
lub
obronno ci
pa stwa
okre lonych
w przepisach odr bnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze z , ich przeróbki i dostarczania do
odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciep a do
odbiorców, ochrony rodowiska.
V.3.2.9.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej s realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów OSP o obowi zuj cych stopniach
zasilania.
Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowi zuj ce w najbli szych
12 godzinach i przewidywanych na nast pne 12 godzin, s og aszane w rodkach
masowego przekazu zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu, o którym
mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.
W przypadku zró nicowania wprowadzonych ogranicze
w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania og oszonych
w komunikatach, Veolia Energia Pozna S.A. powiadamia odbiorców uj tych
w planach ogranicze indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób okre lony
w umowach lub za pomoc innego rodka komunikowania si w sposób zwyczajowo
przyj ty w Veolia Energia Pozna S.A.

V.3.2.10. Odbiorcy obj ci planem ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizuj polecenia dyspozytorskie dotycz ce ogranicze .
V.3.2.11. Odbiorcy obj ci planem ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestruj w czasie trwania ogranicze :
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielko ci poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania.
V.3.3.

Tryb normalny na polecenie OSP

V.3.3.1.

W przypadku zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej OSP mo e
wprowadzi ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz ci do czasu wej cia w ycie przepisów, o których mowa w pkt. V.3.2.1., lecz nie d ej ni na okres 72 godzin.

V.3.3.2.

Plany wprowadzania ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
procedury zwi zane z wprowadzaniem ogranicze opracowane dla trybu normalnego
i opisane w pkt. IV.3.2. maj zastosowanie w trybie normalnym na polecenie OSP.

V.3.3.3.

W przypadku wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne komunikaty
o ograniczeniach, w sposób analogiczny jak dla informacji okre lonych w pkt. V.3.2.9.
Wydanie stosownych komunikatów za po rednictwem rodków masowego przekazu
zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu, o którym mowa w art. 11 ust. 6
ustawy Prawo energetyczne, nast puje w mo liwie najkrótszym terminie.

V.3.4.

Tryb awaryjny

V.3.4.1.

OSP mo e dokona wy cze odbiorców w trybie awaryjnym w przypadku zagro enia
bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej lub wyst pienia zagro enia
bezpiecze stwa osób, jednak nie d ej ni na okres 72 godzin.
66

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

V.3.4.2.

Wy czenia odbiorców wed ug trybu awaryjnego, realizuje si na polecenie OSP jako
wy czenia awaryjne. W przypadku dokonania przez Veolia Energia Pozna S.A.,
wy cze odbiorców, w szczególno ci w zwi zku z zagro eniem bezpiecze stwa
osób, Veolia Energia Pozna S.A. jest zobowi zana niezw ocznie powiadomi o tym
fakcie s by dyspozytorskie OSP – ODM.

V.3.4.3.

Wy czenia awaryjne odbiorców powinny by zrealizowane bez zb dnej zw oki, nie
ej ni w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20 % (wprowadzenie ogranicze w stopniach
A1 i A2), powinno by zrealizowane bez zb dnej zw oki, nie d ej ni w ci gu 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A3 powinny by zrealizowane bez zb dnej zw oki,
nie d ej ni w ci gu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A4 powinny by zrealizowane bez zb dnej zw oki,
nie d ej ni w ci gu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A5 powinny by zrealizowane bez zb dnej zw oki,
nie d ej ni w ci gu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Wy czenia awaryjne odbiorców nie mog powodowa zagro enia bezpiecze stwa
osób
oraz
zak óce
w
funkcjonowaniu
obiektów
wymienionych
w pkt. V.3.2.8. lit. c) ppkt. ii).

V.3.4.4.

Wy czenia awaryjne odbiorców powinny by zrealizowane poprzez wy czenia linii
o napi ciu znamionowym 110 kV, transformatorów 110 kV/SN, linii i stacji rednich
napi , zmniejszenie ilo ci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorców
ko cowych przy czonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze wskazanym przez
by dyspozytorskie wydaj ce decyzj o wprowadzeniu wy cze awaryjnych.

V.3.4.5.

OSP w porozumieniu z Veolia Energia Pozna S.A. ustala corocznie dla ka dego
miesi ca, dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych, warto ci obni enia poboru
mocy czynnej w poszczególnych stopniach wy cze awaryjnych.

V.3.4.6.

Opracowuje si optymalne plany wy cze awaryjnych dla których przyjmuje si
pi ciostopniow skal wy cze : od A1 do A5. Stopnie A1-A5 powinny zapewnia
równomierny spadek poboru mocy czynnej (ka dy oko o 10 %).
Wy czenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50 % prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunków pogodowych.

V.3.4.7.

Niezale nie od planów opracowywanych zgodnie z pkt. V.3.4.6., OSP mo e poleci
wprowadzenie ogranicze awaryjnych poprzez wskazanie:
a) warto ci mocy czynnej do wy czenia przez Veolia Energia Pozna S.A. lub,
b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na którym nale y wprowadzi ograniczenia.

V.3.4.8.

Za czenia odbiorców wy czonych w trybie awaryjnym odbywaj
zgod OSP.

si

wy cznie za

V.3.5.

Tryb automatyczny

V.3.5.1.

OSP okre la zmiany warto ci mocy czynnej wy czanej przez automatyk SCO
z podzia em pomi dzy poszczególnych OSD (dla ka dego obszaru sieci
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dystrybucyjnej, o którym mowa w IRiESP), w terminie do 31 marca ka dego roku.
Warto ci
mocy
s
wyliczane
dla
poszczególnych
stopni
SCO
w odniesieniu do szczytowego obci enia KSE. Poszczególne stopnie SCO s
ustalane dla zakresu cz stotliwo ci mi dzy warto ci górn 49 Hz i doln 47,5 Hz.
Urz dzenia i instalacje odbiorców przy czonych do sieci o napi ciu znamionowym
6 kV lub wy szym powinny mie zainstalowan automatyk SCO. OSDp powinien
zapewni mo liwo
wy czania przez automatyk SCO mocy w wysoko ci co
najmniej 50 % zapotrzebowania szczytowego.
V.3.5.2.

Veolia Energia Pozna S.A. realizuje wymagania pkt. V.3.5.1. do 30 wrze nia
ka dego roku, zgodnie z zasad mo liwie równomiernego rozk adu mocy w sieci.

V.3.5.3.

Veolia Energia Pozna S.A. w stosunku do odbiorców przy czonych do sieci
dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym 6 kV lub wy szym opracowuje plany
wy cze poprzez automatyk SCO. Odbiorcy, przekazuj do Veolia Energia Pozna
S.A. informacje o zainstalowanej automatyce SCO i nastawach. Veolia Energia
Pozna S.A. przekazuje do OSP informacje o zainstalowanej automatyce SCO i
nastawach dla podleg ego mu obszaru sieci dystrybucyjnej.

V.3.5.4.

Veolia Energia Pozna S.A. w odniesieniu do odbiorców przy czonych do sieci
dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym wy szym ni 6 kV mo e dokonywa kontroli
stanu realizacji wymaga dotycz cych automatyki SCO, a w przypadku zadzia ania
automatyki SCO, ustalenia przyczyny i zakresu.

V.3.5.5.

Za czenia odbiorców wy czonych w trybie automatycznym odbywaj si wy cznie
za zgod OSP.

V.3.6.

Tryb ograniczenia poziomu napi

V.3.6.1.

W przypadku zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej, OSP mo e
dokona ograniczenia poziomu napi cia po stronie SN, jednak nie d ej ni na okres
72 godzin.

V.3.6.2.

Ograniczenie poziomu napi
polecenie OSP poprzez:

na danym obszarze powinno by

zrealizowane na

a) zablokowanie automatycznej regulacji napi
transformatorów 110 kV/SN
i utrzymywaniu poleconej b
aktualnej pozycji prze cznika zaczepów
transformatora 110 kV/SN, lub
b) obni enie o 5 % zadanego napi cia SN uk adów automatycznej regulacji napi cia
transformatorów 110 kV/SN.
V.3.6.3.

Ograniczenie poziomu napi
powinno by zrealizowane bez zb dnej zw oki,
w czasie nie d ej ni do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekracza 30 minut.

V.3.6.4.

Veolia Energia Pozna S.A. i odbiorcy przy czeni do sieci dystrybucyjnej 110 kV po
wprowadzeniu trybu ograniczenia poziomu napi cia rejestruj w czasie trwania
ogranicze :
a) poziom napi cia,
b) pozycje prze czników zaczepów transformatorów 110 kV/SN,
c) tryb pracy automatycznej regulacji napi

transformatorów 110 kV/SN.
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WSPÓ PRACA VEOLIA ENERGIA POZNA S.A. Z INNYMI OPERATORAMI
I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMI DZY OPERATORAMI ORAZ
YTKOWNIKAMI SYSTEMU
Veolia Energia Pozna S.A. wspó pracuje z nast puj cymi krajowymi operatorami:
a) operatorem systemu przesy owego,
b) operatorami systemów dystrybucyjnych,
c) operatorami handlowo-technicznymi,
d) operatorami handlowymi,
e) operatorami pomiarów,
oraz innymi u ytkownikami
i sprzedawcami.

systemu,

w

tym

odbiorcami,

wytwórcami

VI.2.

Zasady i zakres wspó pracy Veolia Energia Pozna S.A. z OSP oraz z w
OSD okre la oprócz IRiESD równie IRiESP i IRiESD OSDp.

ciwymi

VI.3.

Veolia Energia Pozna S.A. jako OSDn, realizuje okre lone w ustawie Prawo
energetyczne, IRiESP oraz IRiESD obowi zki w zakresie wspó pracy z OSP za
po rednictwem OSDp, z którego sieci jest po czony.

VI.4.

Zasady i zakres wspó pracy Veolia Energia Pozna S.A. z OSDp, s okre lone
w IRiESD i IRiESP oraz instrukcjach wspó pracy ruchowej i w stosownych umowach
zawartych pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a OSDp.

VI.5.

Szczegó owe zasady wspó pracy pomi dzy OSD s okre lone w rozdzia ach III, IV i V
IRiESD.

VI.6.

Wspó praca Veolia Energia Pozna S.A. z operatorami handlowo-technicznymi,
operatorami handlowymi oraz operatorami pomiarów jest okre lona w IRiESDBilansowanie.

VI.7.

Operatorzy handlowo-techniczni, operatorzy handlowi oraz operatorzy pomiarów s
zobowi zani do zawarcia stosownej umowy z OSP oraz z odpowiednimi operatorami
systemu dystrybucyjnego i Veolia Energia Pozna S.A., je eli ich dzia alno dotyczy
podmiotów przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
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PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VII.1.

OBOWI ZKI VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

VII.1.1.

W zakresie prowadzenia ruchu Veolia Energia Pozna S.A. na obszarze kierowanej
przez siebie sieci dystrybucyjnej:
a) planuje prac sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., w tym opracowuje:
programy pracy sieci, plany wy cze oraz planuje i kieruje operacjami
czeniowymi,
b) planuje i kieruje prac
jednostek wytwórczych przy czonych do sieci
dystrybucyjnej innych ni JWCD oraz JWCK, w tym planuje techniczne mo liwo ci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporz dzania koordynacyjnych planów
produkcji energii elektrycznej,
c) monitoruje prac sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wyst pieniu zagro eniom
dostaw energii elektrycznej,
d) prowadzi dzia ania sterownicze, o których mowa w pkt. VII.2.,
e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej, uwzgl dniaj c zawarte umowy
sprzeda y, umowy o wiadczenie us ug dystrybucji oraz umowy kompleksowe,
f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy i
wiadczenie regulacyjnych us ug systemowych, w celu dotrzymania
standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej, m.in. w zakresie
wynikaj cym z umowy zawartej z OSP,
g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,
h) likwiduje wyst puj ce w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. awarie
sieciowe, awarie w systemie i stany zagro enia bezpiecze stwa dostaw energii
elektrycznej, samodzielnie oraz we wspó pracy z OSP oraz innymi OSD,
i) zbiera i przekazuje do w ciwego OSDp dane oraz informacje niezb dne dla
prowadzenia ruchu sieciowego i bezpiecze stwa pracy KSE, zgodnie z IRiESP.

VII.1.2.

Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. odbywa si
w okresach dobowych, tygodniowych, miesi cznych, rocznych i pi cioletnich.

VII.1.3.

Dzia ania Veolia Energia Pozna S.A. w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze
sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., jako cz ci sk adowej KSE, s
ustalane w drodze umowy z OSP.

VII.1.4.

OSP poprzez w ciwego OSD lub Veolia Energia Pozna S.A. koordynuje
prowadzenie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz dysponuje moc
przy czonych do niej jednostek wytwórczych o mocy osi galnej równej 50 MW lub
wy szej.

VII.1.5.

Veolia Energia Pozna S.A. na obszarze sieci dystrybucyjnej, za której ruch
odpowiada, koordynuje nastawienia zabezpiecze i automatyk sieciowych oraz
uziemienia punktów neutralnych transformatorów w tej sieci, przy czym dla
zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesy owej i dystrybucyjnej dokonuje
niezb dnych uzgodnie z OSP poprzez w ciwego OSDp. Dane niezb dne do
okre lenia nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, Veolia Energia Pozna
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S.A. otrzymuje od OSP poprzez w

ciwego OSDp.

VII.2.

STRUKTURA I PODZIA
ENERGIA POZNA S.A.

VII.2.1.

Dla realizacji zada wymienionych w pkt. VII.1 Veolia Energia Pozna S.A. organizuje
by dyspozytorskie i ustala zakres oraz tryb wspó dzia ania tych s b.
Struktura s
a)

b)

KOMPETENCJI S

B DYSPOZYTORSKICH VEOLIA

b dyspozytorskich w Veolia Energia Pozna S.A. jest nast puj ca:

Pion Zarz dzania Maj tkiem, który:
-

prowadzi analizy pracy urz dze
Pozna S.A.,

systemu dystrybucyjnego Veolia Energia

-

prowadzi likwidacje uszkodze i awarii w sieci dystrybucyjnej,

-

planuje i realizuje remonty i modernizacje urz dze sieci dystrybucyjnej,

Pion Zarz dzania Produkcj , który kieruje:
-

uk adami pracy sieci dystrybucyjnej,

-

prac jednostek wytwórczych nie zaliczonych do JWCD,

-

urz dzeniami sieci dystrybucyjnej,

-

czynno ciami

czeniowymi w sieci dystrybucyjnej.

VII.2.2.

Struktura zale no ci s b dyspozytorskich organizowanych przez Veolia Energia
Pozna S.A. i inne podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej ma charakter
hierarchiczny.

VII.2.3.

Organem koordynuj cym prace s b dyspozytorskich w Veolia Energia Pozna S.A.,
o których mowa w pkt. VII.2.2., jest Dy urny In ynier Ruchu Elektrociep owni (DIRE)

VII.2.4.

S

VII.2.5.

Veolia Energia Pozna S.A. przy pomocy s b dyspozytorskich, na obszarze sieci
dystrybucyjnej za której ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

by dyspozytorskie Veolia Energia Pozna S.A. dzia aj za po rednictwem
asnego personelu dy urnego oraz personelu dy urnego innych podmiotów
przy czonych do sieci dystrybucyjnej, na podstawie zawartych regulaminów
wspó pracy ruchowej, o których mowa w pkt. VII.2.10.

a) uk adami pracy sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
b) prac jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A., innych ni JWCD,
c) urz dzeniami sieci dystrybucyjnej,
d) czynno ciami
VII.2.6.

czeniowymi wg podzia u kompetencji.

S by dyspozytorskie Veolia Energia Pozna
S.A. sprawuj
operatywne
kierownictwo nad urz dzeniami systemu dystrybucyjnego, polegaj ce na:
a) ledzeniu pracy urz dze ,
b) dokonywaniu operacji ruchowych b
wydawaniu polece dokonywania operacji
ruchowych – w koordynowanej sieci 110 kV, po uzgodnieniu z OSP poprzez
ciwego OSDp, a dla elementów sieci innych podmiotów na podstawie
zawartych umów,
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c) rejestrowaniu stanów pracy urz dze ,
d) prowadzeniu analiz z pracy urz dze systemu dystrybucyjnego.
VII.2.7.

S by dyspozytorskie Veolia Energia Pozna S.A. na obszarze sieci dystrybucyjnej,
za której ruch odpowiada Veolia Energia Pozna S.A., sprawuj operatywny nadzór
nad:
a) uk adami pracy sieci dystrybucyjnej,
b) urz dzeniami sieci dystrybucyjnej,
c) czynno ciami czeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel dy urny
wg podzia u kompetencji,
d) ród ami energii elektrycznej czynnej i biernej.

VII.2.8.

S

by dyspozytorskie sprawuj nadzór nad urz dzeniami systemu dystrybucyjnego
cymi w operatywnym kierownictwie zak adowych s b dyspozytorskich,
polegaj cy na:
a) bie

cym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urz dze ,

b) koordynowaniu prac zwi zanych z usuwaniem awarii,
c) monitorowaniu ci
ci danych pomiarowych w scentralizowanym systemie
rozliczeniowym mocy i energii elektrycznej,
d) koordynowaniu wy cze obiektów zasilania dla celów eksploatacyjnych.
VII.2.9.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez s by dyspozytorskie Veolia
Energia Pozna S.A. w ramach wykonywania funkcji okre lonych w pkt. VII.2.7.
i VII.2.8. s rejestrowane na no niku magnetycznym lub cyfrowym. Veolia Energia
Pozna S.A. ustala okres ich przechowywania.

VII.2.10.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e zawiera regulaminy wspó pracy ruchowej
okre laj ce zasady wspó pracy w asnych s b dyspozytorskich ze s bami
dyspozytorskimi innych OSD oraz s bami dyspozytorskimi innych podmiotów
przy czonych do sieci dystrybucyjnej, której ruch prowadzi.

VII.2.11.

Przedmiotem regulaminu wspó pracy ruchowej, o której mowa w pkt. VII.2.10., jest
w zale no ci od potrzeb:
a) podzia kompetencji i odpowiedzialno ci w zakresie dzia

sterowniczych,

b) organizacja przerw i ogranicze w dostawach energii elektrycznej,
c) okre lenie zasad i warunków zwi zanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementów sieci dystrybucyjnej,
d) szczegó owe ustalenia sposobów realizacji poszczególnych zada wymienionych
w pkt. VII.1.,
e) okre lenie zasad wspó pracy s

b dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej,
g) wykazy osób upowa nionych do prowadzenia uzgodnie ,
h) zakres i tryb obiegu informacji,
i) okre lenie zasad i odpowiedzialno ci zwi zanej z usuwaniem zak óce
oraz prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

i awarii
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VII.3.

PLANOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGI
ELEKTRYCZN

VII.3.1.

Veolia Energia Pozna S.A. sporz dza plany i prognozy zapotrzebowania na moc
i energi elektryczn w sieci dystrybucyjnej przez siebie zarz dzanej.

VII.3.2.

Plany i prognozy zapotrzebowania na moc i energi elektryczn , o których mowa w
pkt. VII.3.1., w zakresie oraz terminach okre lonych w IRiESP, s przekazywane do
ciwego OSD lub do OSP.

VII.3.3.

Plany i prognozy zapotrzebowania na moc i energi elektryczn sporz dzone przez
Veolia Energia Pozna S.A. uwzgl dniaj prognozy przygotowane przez podmioty
uczestnicz ce w rynku detalicznym, w tym równie podmiotów przy czonych do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.

VII.4.

PROGRAMY PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VII.4.1.

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym wy szym
ni 1 kV jest prowadzony na podstawie programu pracy. Dla poszczególnych cz ci
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej mog by opracowane odr bne programy
pracy.

VII.4.2.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la przypadki, dla których wyst puje konieczno
opracowania programów pracy sieci o napi ciu znamionowym ni szym ni 1 kV.

VII.4.3.

Program pracy sieci elektroenergetycznej, w zale no ci od potrzeb, powinien
obejmowa :
a) uk ady po cze sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych stanach
szczególnych,
b) wymagane poziomy napi cia,
c) warto ci mocy zwarciowych,
d) rozp ywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obci

enia,

f) warunki uruchomienia urz dze rezerwowych i dodatkowych róde mocy biernej,
g) nastawienia zabezpiecze oraz automatyki

czeniowej i regulacyjnej,

h) nastawienia zaczepów d awików gasz cych,
i)

ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

j)

miejsca uziemienia punktów gwiazdowych transformatorów,

k) charakterystyka odbioru,
l)

harmonogram pracy transformatorów.

VII.4.4.

Program pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napi ciu poni ej 110 kV
jest aktualizowany nie rzadziej ni co 5 lat.

VII.4.5.

W terminach ustalonych, Veolia Energia Pozna S.A. poprzez operatora systemu
dystrybucyjnego uzgadnia z operatorem systemu przesy owego lub bezpo rednio z
operatorem systemu przesy owego, programy pracy sieci 110 kV w zakresie
koordynowanej sieci 110 kV.
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VII.5.

PLANY WY

ELEMENTÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VII.5.1.

Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje roczny, miesi czny, tygodniowy i dobowy
plan wy cze elementów sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.

VII.5.2.

Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje i zg asza do uzgodnienia OSP lub OSDp
w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, nast puj ce plany wy cze elementów sieci
dystrybucyjnej:
a) plan roczny do dnia 1 pa dziernika roku poprzedzaj cego na 3 kolejne lata
kalendarzowe,
b) plan miesi czny do 10 dnia miesi ca poprzedzaj cego na kolejny miesi c
kalendarzowy,
c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzaj cego na 1 tydzie
soboty,

liczony od

d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzaj cego na 1 dob lub kilka kolejnych
dni wolnych od pracy.
VII.5.3.

Podmioty zg aszaj do Veolia Energia Pozna S.A. propozycj wy czenia elementu
sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowan dat wy czenia.

VII.5.4.

Veolia Energia Pozna S.A. opracowuje i zg asza do uzgodnienia OSDp, w zakresie
elementów koordynowanej sieci 110 kV, propozycje wy cze elementów sieci
dystrybucyjnej:
a) do planu rocznego – w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzaj cego na
3 kolejne lata kalendarzowe,
b) do planu miesi cznego – w terminie do 5 dnia miesi ca poprzedzaj cego na
kolejny miesi c kalendarzowy,
c) do planu tygodniowego – w terminie do wtorku do godziny 10:00 tygodnia
poprzedzaj cego na 1 tydzie liczony od soboty,
d) do planu dobowego – do godz. 9:00 dnia poprzedzaj cego na 1 dob lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy

VII.5.5.

Podmiot zg aszaj cy do Veolia Energia Pozna S.A. propozycj wy czenia elementu
sieci dystrybucyjnej okre la:
a) nazw elementu,
b) proponowany termin wy czenia,
c) operatywn gotowo

,

d) typ wy czenia (np.: trwa e, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zale no ci od potrzeb harmonogram prac i program
VII.5.6.

czeniowy.

Podmiot zg aszaj cy do Veolia Energia Pozna S.A. wy czenie elementu sieci
dystrybucyjnej o czasie trwania powy ej 1 tygodnia, przedstawia celem uzgodnienia
harmonogram wykonywanych prac. Veolia Energia Pozna S.A. ma prawo za da
od podmiotu zg aszaj cego wy czenie szczegó owego harmonogramu prac równie
w przypadku wy cze krótszych.
Harmonogramy te dostarczane s

do Veolia Energia Pozna

S.A. w terminie co
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najmniej 14 dni przed planowanym wy czeniem.
VII.5.7.

Veolia Energia Pozna S.A. podejmuje decyzj zatwierdzaj
lub odrzucaj
propozycj wy czenia elementu sieci dystrybucyjnej w terminie do 5 dni od daty
dostarczenia propozycji wy czenia. W przypadku decyzji odrzucaj cej Veolia Energia
Pozna S.A. przeka e uzasadnienie.

VII.5.8.

Veolia Energia Pozna S.A. podejmuje decyzj zatwierdzaj
lub odrzucaj
propozycj wy czenia elementów koordynowanej sieci 110 kV w terminie:
a) do dnia 10 grudnia roku poprzedzaj cego – w ramach planu rocznego,
b) do 28 dnia miesi ca poprzedzaj cego – w ramach planu miesi cznego,
c) do pi tku do godziny 12:00 tygodnia poprzedzaj cego – w ramach planu
tygodniowego,
d) do godz. 15:00 dnia poprzedzaj cego – w ramach planu dobowego.

VII.5.9.

Veolia Energia Pozna S.A. jest odpowiedzialna za dokonanie uzgodnie z OSP lub
OSDp zg oszonych przez podmioty propozycji wy cze w koordynowanej sieci
110 kV.

VII.5.10.

Przyjmuje si ogóln zasad , e terminy wy cze zatwierdzone w planach o
szym horyzoncie czasowym maj priorytet w stosunku do propozycji wy cze
zg aszanych do planów o krótszym horyzoncie czasowym.

VII.6.

PROGRAMY

VII.6.1.

Veolia Energia Pozna
programy czeniowe.

VII.6.2.

Za opracowanie programu
elementu sieci.

VII.6.3.

Programy

CZENIOWE
S.A. okre la przypadki, w których nale y sporz dza
czeniowego odpowiedzialny jest w

ciciel danego

czeniowe zawieraj co najmniej:

a) charakterystyk za czanego elementu sieci,
b) opis stanu

czników przed realizacj programu,

c) szczegó owy opis operacji
wykonywanych czynno ci,
d) opisy stanów pracy i nastawie
fazach programu,
e) schematy u atwiaj ce ocen
programu,

czeniowych
zabezpiecze

z

zachowaniem

kolejno ci

i automatyk w poszczególnych

stanu pracy sieci w poszczególnych fazach

f) czas rozpocz cia i czas przewidywanego zako czenia realizacji programu,
g) osoby odpowiedzialne za realizacj programu

czeniowego.

VII.6.4.

Propozycje programów czeniowych nale y przekazywa do zatwierdzenia Veolia
Energia Pozna S.A. w terminie minimum 15 dni przed planowan dat realizacji
programu.

VII.6.5.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e przedstawi uwagi do przekazanych propozycji
programów czeniowych nie pó niej ni 2 dni przed planowanym terminem realizacji.

VII.6.6.

Veolia Energia Pozna S.A. wyra a zgod na realizacj programu czeniowego nie
pó niej ni do godz. 15.00 dnia poprzedzaj cego rozpocz cie programu. W
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przypadku przekazania przez Veolia Energia Pozna S.A. uwag do propozycji
programu, zgodnie z pkt. VII.6.5., warunkiem wyra enia zgody na realizacj programu
jest uwzgl dnienie w nim wszystkich zg oszonych przez Veolia Energia Pozna S.A.
uwag.
VII.6.7.

W przypadku, gdy programy czeniowe dotycz elementów koordynowanej sieci
110 kV lub jednostek wytwórczych przy czonych do koordynowanej sieci 110 kV,
zgodnie z IRiESP, Veolia Energia Pozna S.A. uzgadnia programy czeniowe z OSP
poprzez w ciwego OSDp.

VII.6.8.

Terminy wymienione w punktach VII.6.4., VII.6.5. i VII.6.6. nie dotycz programów
czeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii w
systemie.

VII.7.

ZASADY
DYSPONOWANIA
MOC
JEDNOSTEK
WYTWÓRCZYCH
PRZY CZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ VEOLIA ENERGIA POZNA
S.A.

VII.7.1.

Wytwórcy posiadaj cy przy czone do sieci dystrybucyjnej JWCD i JWCK bior udzia
w procesie dysponowania moc , zgodnie z procedurami okre lonymi przez OSP
w IRiESP.
Wytwórcy nieb
cy JWCD lub JWCK bior udzia w procesie dysponowania moc ,
zgodnie z procedurami okre lonymi przez Veolia Energia Pozna S.A. w IRiESD.

VII.7.2.

Uwzgl dniaj c otrzymane zg oszenia planów pracy, Veolia Energia Pozna S.A.
okre la dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej, innych ni
JWCD i JWCK:
a) czas synchronizacji,
b) czas osi gni cia pe nych zdolno ci wytwórczych,
c) planowane obci

enie moc czynn ,

d) czas odstawienia.
VII.7.3.

Veolia Energia Pozna S.A. poprzez OSDp uzgadnia z OSP parametry pracy
jednostek wytwórczych, o których mowa w pkt. VII.7.2, w przypadku jednostek
wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej, których moc dysponuje OSP.

VII.7.4.

Veolia Energia Pozna S.A. poprzez w ciwego OSDp uzgadnia z OSP, zgodnie
z IRiESP, zmiany w planach produkcji jednostek wytwórczych nieuczestnicz cych w
RB, je eli wymaga tego bezpiecze stwo pracy KSE.

VII.7.5.

Veolia Energia Pozna
S.A. mo e poleci
prac
jednostek wytwórczych
z przeci eniem lub zani eniem mocy wytwarzanej poni ej dopuszczalnego
minimum, je li przewiduj to dwustronne umowy lub w przypadku zagro enia
bezpiecze stwa pracy systemu elektroenergetycznego.

VII.7.6.

Wytwórcy w zakresie jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A. s zobowi zani do niezw ocznego przekazywania do
Veolia Energia Pozna S.A. informacji o zmianie mocy dyspozycyjnej.

VII.7.7.

Bezpo rednio przed synchronizacj lub odstawieniem jednostki wytwórczej nie
cej bezpo rednio dysponowanej przez OSP, wytwórca jest zobowi zany
uzyska zgod Veolia Energia Pozna S.A.
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VII.8.

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO VEOLIA ENERGIA POZNA
S.A.

VII.8.1.

Veolia Energia Pozna S.A. otrzymuje od w ciwego OSDn dane zgodnie z
zakresem okre lonym w IRiESD. Veolia Energia Pozna S.A. otrzymuje od OSP
dane zgodnie z zakresem okre lonym w IRiESP oraz od OSDp dane zgodnie z
IRiESD OSDp.

VII.8.2.

Odbiorcy przy czeni do sieci 110 kV oraz, w uzasadnionych przypadkach, wskazani
przez Veolia Energia Pozna S.A. odbiorcy przy czeni do sieci SN i nN, sporz dzaj
i przesy aj na pi mie do Veolia Energia Pozna S.A. prognozy zapotrzebowania
w zakresie i terminach okre lonych przez Veolia Energia Pozna S.A. w pkt. III.5.1.
i III.5.2. IRiESD.

VII.8.3.

Przedsi biorstwa energetyczne posiadaj ce koncesj na obrót energi elektryczn
przekazuj do Veolia Energia Pozna S.A. prognozy zapotrzebowania na moc
i energi elektryczn dla swoich odbiorców lub wytwórców przy czonych do sieci
dystrybucyjnej, w zakresie i terminach okre lonych przez Veolia Energia Pozna S.A.

VII.8.4.

Wytwórcy i odbiorcy posiadaj cy ród a energii elektrycznej (z wy czeniem
mikroinstalacji), przekazuj w formie ustalonej przez Veolia Energia Pozna S.A.
nast puj ce informacje:
a) proponowany harmonogram remontów kapitalnych i rednich, bilans mocy
uwzgl dniaj cy ubytki mocy z rozbiciem na poszczególne miesi ce od stycznia do
grudnia
danego
roku,
zestawienie
zmian
mocy
zainstalowanej
i osi galnej z uwzgl dnieniem numeru urz dzenia, wielko ci zmiany, daty
i przyczyny zmiany (je li takie zmiany maj miejsce), planowan produkcj energii
elektrycznej brutto w [MWh] oraz netto w [MWh] jak planuje si wprowadzi do
sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczególne miesi ce roku do dnia 5 wrze nia
ka dego roku na nast pne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia 15 stycznia, 15
kwietnia i 15 lipca, w ka dym terminie dla kolejnych 18 miesi cy kalendarzowych,
b) planowan
miesieczn
produkcj
energii elektrycznej brutto oraz netto
w [MWh] jak planuje si wprowadzi do sieci dystrybucyjnej dla ka dej godziny
doby do 23 dnia miesi ca poprzedniego,
c) planowane warto ci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych.
planowan produkcj energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowan
produkcj energii elektrycznej netto w [MWh] jak planuje si wprowadzi do sieci
dystrybucyjnej dla ka dej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla kolejnych
9 dób,
d) warto
sumaryczn
godziny doby.

wytworzonej mocy przez jednostki wytwórcze dla ka dej

VII.9.

WYMAGANIA ZWI ZANE Z SYSTEMAMI TELETRANSMISYJNYMI

VII.9.1

Veolia Energia Pozna
S.A. odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej niezb dnej do w ciwego prowadzenia ruchu dla
obszaru swojego dzia ania.

VII.9.2.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umo liwia wspó prac z w
oraz odbiorcami zaliczonymi do II grupy przy czeniowej.

VII.9.3.

W zakresach gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb

ciwymi OSD
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wymienionych w pkt. VII.9.2. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniaj mi dzy
sob zakres i szczegó owe wymagania, wraz z okre leniem sposobów sfinansowania
niezb dnych dzia .
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STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ORAZ
PARAMETRY JAKO CIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STANDARDY
JAKO CIOWE OBS UGI U YTKOWNIKÓW SYSTEMU

VIII.1

STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
PARAMETRY JAKO CIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

VIII.1.1.

Wyró nia si nast puj ce dane znamionowe sieci dystrybucyjnej:

ORAZ

a) napi cia znamionowe,
b) cz stotliwo

znamionowa.

VIII.1.2.

Regulacja cz stotliwo ci w KSE jest prowadzona przez OSP.

VIII.1.3.

O ile umowa o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi
inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wy czaj c przerwy w zasilaniu),
w ka dym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych rednich warto ci skutecznych
napi cia zasilaj cego powinno mie ci si w przedziale odchyle
10% napi cia
znamionowego (przy wspó czynniku tg nie wi kszym ni 0,4) dla sieci o napi ciu
znamionowym nie wy szym ni 110 kV.

VIII.1.4.

O ile umowa o wiadczenie us ug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi
inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorców których urz dzenia,
instalacje lub sieci przy czone s bezpo rednio do sieci o napi ciu znamionowym
nie wy szym ni 110 kV ustala si nast puj ce parametry techniczne energii
elektrycznej dla sieci funkcjonuj cej bez zak óce :
1) warto
rednia cz stotliwo ci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przy czenia, powinna by zawarta w przedziale:
a) 50 Hz

1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95% tygodnia,

b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,
2) przez 95% czasu ka dego tygodnia, wska nik d ugookresowego migotania
wiat a Plt spowodowanego wahaniami napi cia zasilaj cego nie powinien by
wi kszy od 0,8 dla sieci o napi ciu 110 kV oraz 1 dla sieci napi ciu znamionowym
mniejszym od 110 kV,
3) w ci gu ka dego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych
skutecznych:

rednich warto ci

a) sk adowej symetrycznej kolejno ci przeciwnej napi cia zasilaj cego, powinno
mie ci si w przedziale od 0% do 1% warto ci sk adowej kolejno ci zgodnej
dla sieci o napi ciu 110 kV oraz od 0% do 2% dla sieci o napi ciu
znamionowym mniejszym od 110 kV,
b) dla ka dej harmonicznej napi cia zasilaj cego, powinno by
równe warto ciom okre lonym w poni szych tabelach:

mniejsze lub
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Harmoniczne nieparzyste
ce krotno ci 3
ce krotno ci 3
Warto
Warto
wzgl dna napi wzgl dna napi Rz d
cia w procenRz d harmocia w procenharmotach sk adowej
nicznej (h)
tach sk adowej
nicznej (h)
podstawowej
podstawowej
(uh)
(uh)
1
2
3
4
5
2%
3
2%
7
2%
9
1%
11
1,5%
15
0,5%
13
1,5%
>21
0,5%
17
1%
19
1%
23
0,7%
25
0,7%

Harmoniczne parzyste

nieb

> 25

0 ,2

0 ,5

Rz d harmonicznej (h)

5
2
4
>4

Warto
wzgl dna
napi cia w
procentach
sk adowej podstawowej (uh)
6
1,5%
1%
0,5%

25
h

dla sieci o napi ciu znamionowym ni szym od 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste
ce krotno ci 3
ce krotno ci 3
Warto
Warto
wzgl dna napi wzgl dna napi Rz d
cia w procenRz d harmocia w procenharmotach sk adowej
nicznej (h)
tach sk adowej
nicznej (h)
podstawowej
podstawowej
(uh)
(uh)
1
2
3
4
5
6%
3
5%
7
5%
9
1,5%
11
3,5%
15
0,5%
13
3%
>15
0,5%
17
2%
19
1,5%
23
1,5%
25
1,5%

Harmoniczne parzyste

nieb

Rz d harmonicznej (h)

5
2
4
>4

Warto
wzgl dna
napi cia w
procentach
sk adowej podstawowej (uh)
6
2%
1%
0,5%

4) wspó czynnik odkszta cenia harmonicznymi napi cia zasilaj cego THD,
uwzgl dniaj cy wy sze harmoniczne do rz du 40, powinien by mniejszy lub
równy 3% dla sieci o napi ciu 110 kV oraz 8 % dla sieci napi ciu znamionowym
mniejszym od 110 kV,
Warunkiem utrzymania dolnych parametrów napi cia zasilaj cego w granicach
okre lonych w ppkt. 1) – 4), jest pobieranie przez odbiorc mocy nie wi kszej od
mocy umownej, przy wspó czynniku tg nie wi kszym ni 0,4.
VIII.1.5.

W normalnym uk adzie pracy sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna
powinny by spe nione nast puj ce warunki techniczne:
a) obci enia pr dowe poszczególnych elementów sieci powinny by
dopuszczalnych d ugotrwale,
b) napi cia w poszczególnych w ach sieci powinny mie ci
dopuszczalnych, zgodnie z pkt. VIII.1.3.,

si

S.A.

ni sze od

w granicach

c) moce (pr dy) wy czalne zainstalowanych wy czników powinny by wy sze ni
moce (pr dy) zwarciowe w danym punkcie sieci.
VIII.1.6.

Sie dystrybucyjna 110 kV pracuje z bezpo rednio uziemionym punktem neutralnym
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w taki sposób, aby we wszystkich stanach ruchowych, wspó czynnik zwarcia
doziemnego nie przekracza warto ci 1,4.
VIII.1.7.

Spe nienie wymaga okre lonych w pkt. VIII.1.6 jest mo liwe, gdy spe nione s
nast puj ce zale no ci:
X
R
1 0 3 oraz 0 1
X1
X1
gdzie:
X1 –

reaktancja zast pcza dla sk adowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia
doziemnego,

X0 i R0 – odpowiednio reaktancja i rezystancja dla sk adowej symetrycznej zerowej
obwodu zwarcia doziemnego.
VIII.1.8.

Warunki pracy punktu neutralnego transformatorów 110kV/SN i SN/nN okre la Veolia
Energia Pozna S.A. W przypadku transformatorów 110kV/SN warunki te okre la si
w porozumieniu z OSDp i OSP.

VIII.1.9.

Dopuszcza si okresowo w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. prac
wy czników z przekroczon moc wy czaln , po wyra eniu zgody na tak prac
przez Veolia Energia Pozna S.A.

VIII.1.10.

Dopuszcza si okresowo w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. prac
wy czników z przekroczon moc wy czaln , po wyra eniu zgody na tak prac
przez Veolia Energia Pozna S.A.

VIII.1.11.

Wymagany czas rezerwowego zasilania potrzeb
elektroenergetycznych ustala Veolia Energia Pozna S.A.

VIII.2.

WSKA NIKI JAKO CI I NIEZAWODNO CI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

VIII.2.1.

Napi cie znamionowe sieci niskiego napi cia odpowiada warto ci 230/400 V.

VIII.2.2.

Dla podmiotów zaliczanych do grup przy czeniowych II-III i VI, dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny czny czas trwania w ci gu roku kalendarzowego
wy cze planowanych i nieplanowanych okre la umowa o wiadczenie us ug
dystrybucji albo umowa kompleksowa.

VIII.2.3.

Dla podmiotów zaliczanych do grup przy czeniowych IV i V, dopuszczalny czas
trwania:

w asnych

dla

stacji

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie mo e
przekroczy w przypadku:
przerwy planowanej – 16 godzin,
przerwy nieplanowanej – 24 godzin;
b) przerw w ci gu roku, stanowi cy sum czasów trwania przerw jednorazowych
ugich i bardzo d ugich, w przypadku:
przerw planowanych – 35 godzin,
przerw nieplanowanych – 48 godzin.
VIII.2.4.

Veolia Energia Pozna S.A. w terminie do dnia 31 marca ka dego roku, podaje do
publicznej wiadomo ci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nast puj ce wska niki dotycz ce czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
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wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:
a) wska nik przeci tnego systemowego czasu trwania przerwy d ugiej i bardzo d ugiej (SAIDI), wyra ony w minutach na odbiorc na rok, stanowi cy sum iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców nara onych na skutki tej przerwy w ci gu
roku podzielon przez czn liczb obs ugiwanych odbiorców,
b) wska nik przeci tnej systemowej cz sto ci przerw d ugich i bardzo d ugich
(SAIFI), stanowi cy liczb odbiorców nara onych na skutki wszystkich tych
przerw w ci gu roku podzielon przez czn liczb obs ugiwanych odbiorców,
c) wska nik przeci tnej cz sto ci przerw krótkich (MAIFI), stanowi cy liczb odbiorców nara onych na skutki wszystkich przerw krótkich w ci gu roku podzielon
przez czn liczb obs ugiwanych odbiorców.
Wska niki okre lone w lit. a) i b) wyznacza si oddzielnie dla przerw planowanych
i nieplanowanych z uwzgl dnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzgl dnienia
tych przerw.
Dla ka dego wska nika, o którym mowa w lit. a), b) i c), nale y poda
obs ugiwanych odbiorców przyj
do jego wyznaczenia.
ZABURZE

liczb

VIII.3.

DOPUSZCZALNE POZIOMY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRÓW JAKO CIOWYCH

VIII.3.1.

Ustala si poni sze dopuszczalne poziomy zaburze
energii elektrycznej.

VIII.3.2.

Dopuszczalne poziomy zaburze parametrów jako ciowych energii elektrycznej
wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napi

VIII.3.2.1.

Dopuszczalne poziomy waha napi cia i migotania wiat a

parametrów jako ciowych

VIII.3.2.1.1. W przypadku odbiorników o fazowym pr dzie znamionowym
nast puj ce maksymalnie dopuszczalne poziomy:
a) warto

Pst nie powinna by wi ksza ni 1,

b) warto

Plt nie powinna by wi ksza ni 0,65,

c) wzgl dna zmiana napi cia d

75A, wprowadza si

U
nie powinna przekracza 3%, gdzie:
Un

U - ró nica dowolnych dwóch kolejnych skutecznych warto ci napi cia
fazowego.

VIII.2.2.1.2. W przypadku odbiorników o fazowym pr dzie znamionowym > 75A warto
Pst
powinna mie ci si w granicach 0,6< Pst<1, natomiast warto Plt powinna wynosi
Plt=0,65 Pst.
VIII.2.2.2.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr du

VIII.2.2.2.1. W celu wyznaczenia maksymalnych poziomów emisji harmonicznych odbiorniki dzieli
si wed ug nast puj cej klasyfikacji:
a) klasa A – symetryczne, trójfazowe odbiorniki i wszystkie inne z wyj tkiem
zakwalifikowanych do jednej z poni szych klas,
b) klasa B – narz dzia przeno ne tj. narz dzia elektryczne, które podczas normalnej
pracy trzymane s w r kach i u ywane tylko przez krótki czas (kilka minut),
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c) klasa C – sprz t o wietleniowy wraz ze ciemniaczami.
VIII.2.2.2.2. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr du powodowane przez odbiorniki
o fazowym pr dzie znamionowym 16A zakwalifikowane do:
a) klasy A podano w Tablicy 1.,
b) klasy B podano w Tablicy 2.,
c) klasy C podano w Tablicy 3.
Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy A.
Rz d harmonicznej [n]
3
5
7
9
11
13
15

n

Maksymalny dopuszczalny pr d
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste
2,3
1,14
0,77
0,4
0,33
0,21

0,15

39

15
n

Harmoniczne parzyste
2
4
6
8

n

1,08
0,43
0,3

0,23

40

8
n

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy B.
Rz d harmonicznej [n]

15

Maksymalny dopuszczalny pr d
harmonicznej [A]
Harmoniczne nieparzyste

3

3,45

5

1,71

7

1,15

9

0,6

11

0,49

13

0,31

n

0,22

39

15
n

Harmoniczne parzyste

8

2

1,62

4

0,64

6

0,45

n

40

0,34

8
n

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiorników klasy C.
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Rz d harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny pr d
harmonicznej, wyra ony w % harmonicznej
podstawowej pr du zasilaj cego [%]

2

2

3

30

5

10

7

7

9

5

11 n 39
(tylko harmoniczne nieparzyste)
– wspó czynnik mocy obwodu

*

3

VIII.2.2.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr du powodowane przez odbiorniki
o fazowym pr dzie znamionowym >16A
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr du powodowane przez odbiorniki
o fazowym pr dzie znamionowym >16A zakwalifikowane do klasy A, klasy B oraz
klasy C podano w Tablicy 4.
Tablica 4.

3

Maksymalny dopuszczalny pr d harmonicznej,
wyra ony w % harmonicznej podstawowej pr du
zasilaj cego [%]
21,6

5

10,7

7

7,2

9

3,8

11

3,1

13

2

15

0,7

17

1,2

19

1,1

Rz d harmonicznej [n]

21

0,6

23

0,9

25

0,8

27

0,6

29

0,7

31

0,7

33

0,6

VIII.4.

STANDARDY JAKO CIOWE OBS UGI U YTKOWNIKÓW SYSTEMU

VIII.4.1.

Ustala si nast puj ce standardy jako ciowe obs ugi odbiorców:
1) przyjmowanie od odbiorców, przez ca
dostarczaniem energii elektrycznej,

dob , zg osze i reklamacji zwi zanych z

2) bezzw oczne przyst powanie do usuwania zak óce w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawid ow prac sieci,
3) udzielanie odbiorcom, na ich

danie, informacji o przewidywanym terminie
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wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci,
4) powiadamianie odbiorców, z co najmniej pi ciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w
formie:
a) og osze prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych
lub w inny sposób zwyczajowo przyj ty na danym terenie – odbiorców zasilanych z sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV,
b) indywidualnych zawiadomie pisemnych, telefonicznych lub za pomoc innego
rodka komunikowania si – odbiorców zasilanych z sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV,
5) informowanie na pi mie, z co najmniej:
a) tygodniowym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawie w automatyce
zabezpieczeniowej i innych parametrach maj cych wp yw na wspó prac ruchow z sieci ,
b) rocznym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV, o konieczno ci dostosowania urz dze i instalacji
do zmienionego napi cia znamionowego, podwy szonego poziomu pr dów
zwarcia, zmiany rodzaju przy cza lub innych warunków funkcjonowania sieci,
c) 3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napi ciu znamionowym wy szym ni
1 kV, o konieczno ci dostosowania urz dze
i instalacji do zmienionego napi cia znamionowego, podwy szonego poziomu
pr dów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci,
6) odp atne podejmowanie stosownych czynno ci w sieci w celu umo liwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorc lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaywania tej sieci,
7) nieodp atne udzielanie informacji w sprawie zasad rozlicze oraz aktualnych taryf,
8) rozpatrywanie wniosków i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozlicze i udzielanie
odpowiedzi, nie pó niej ni w terminie 14 dni od dnia z enia wniosku lub zg oszenia reklamacji, chyba e w umowie mi dzy stronami okre lono inny termin, z
wy czeniem spraw okre lonych w ppkt. 9), które s
rozpatrywane
w terminie 14 dni od zako czenia stosownych kontroli i pomiarów,
9) na wniosek odbiorcy, w miar mo liwo ci technicznych i organizacyjnych, dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrów jako ciowych energii elektrycznej,
dostarczanej z sieci, okre lonych w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne lub w umowie lub IRiESD, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodno ci zmierzonych parametrów ze standardami okre lonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub
IRiESD, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach okre lonych w taryfie,
10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadno ci, udzielanie bonifikaty w wysoko ci okre lonej w Taryfie za niedotrzymanie parametrów
jako ciowych energii elektrycznej, o których mowa w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub IRiESD.
VIII.4.2.

Na

danie odbiorcy, Veolia Energia Pozna

S.A. dokonuje sprawdzenia
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prawid owo ci dzia ania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w
terminach okre lonych w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej
oraz pkt. III.4.7.1. IRiESD.
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A.

POSTANOWIENIA WST PNE

A.1.

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

A.1.1.

Uwarunkowania formalno-prawne cz ci szczegó owej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarz dzanie ograniczeniami
systemowymi
(„IRiESD-Bilansowanie”)
wynikaj
z
nast puj cych
przepisów
i dokumentów:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze
zmianami), zwanej dalej „ustaw Prawo energetyczne”, oraz wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi,
b) decyzji Prezesa URE nr DPE-4711-3(11)/2010/1270/BT z dnia 15 wrze nia 2010 r. ze
zmianami, wyznaczaj cej Veolia Energia Pozna
S.A. na operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze okre lonym w koncesji na
dystrybucj energii elektrycznej,
c) koncesji na dystrybucj energii elektrycznej uzyskanej decyzj Prezesa URE
nr DEE/89/1270/W/OPO/2009/AJ z dnia 1 kwietnia 2009 r. ze zmianami,
d) taryfy Veolia Energia Pozna S.A. w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
e) IRiESD ENEA Operator,
f) IRiESP.

A.1.2.

Veolia Energia Pozna S.A. pe ni funkcj OSD, którego sie dystrybucyjna nie posiada
bezpo redniego po czenia z sieci przesy ow Operatora Systemu Przesy owego
(„OSP”) oraz zgodnie z postanowieniami IRiESP i IRiESD ENEA Operator pe ni rol
operatora typu OSDn.

A.1.3.

Veolia Energia Pozna S.A. jako OSDn, realizuje okre lone w ustawie Prawo
energetyczne obowi zki w zakresie wspó pracy z OSP dotycz ce bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarz dzania ograniczeniami systemowymi za po rednictwem ENEA
Operator, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomi dzy Veolia Energia Pozna
S.A. a ENEA Operator oraz zapisów IRiESD-Bilansowanie i IRiESD ENEA Operator.

A.1.4.

IRiESD-Bilansowanie uwzgl dnia postanowienia IRiESP i IRiESD ENEA Operator,
umo liwiaj c reprezentowanie podmiotów przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia
Energia Pozna S.A. w Rynku Bilansuj cym („RB”).

A.1.5.

Podmioty, których sieci, urz dzenia i instalacje s przy czone do sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A. o napi ciu znamionowym 110 kV i posiadaj ce zawarte
umowy o wiadczenie us ug przesy ania energii elektrycznej z OSP oraz umowy o
wiadczenie us ug dystrybucji energii elektrycznej z w ciwym do miejsca przy czenia
OSD (Veolia Energia Pozna S.A.), s obj te obszarem RB i uczestnicz w RB na zasadach
i warunkach okre lonych w IRiESP, staj c si Uczestnikiem Rynku Bilansuj cego („URB”).

A.1.6.

Podmioty, których sieci, urz dzenia i instalacje s przy czone do sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A. nie obj tej obszarem RB i posiadaj ce umowy dystrybucyjne
lub umowy kompleksowe z Veolia Energia Pozna S.A. s Uczestnikami Rynku
Detalicznego („URD”).

A.2.
A.2.1.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY
IRiESD-Bilansowanie okre la zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania systemu
dystrybucyjnego oraz realizacji umów sprzeda y energii elektrycznej („umowa sprzeda y”)
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lub umów kompleksowych zawartych przez podmioty przy czone do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. i realizowanych w sieci dystrybucyjnej
przez Veolia Energia Pozna S.A., a w szczególno ci:
a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,
b) zasady kodyfikacji podmiotów,
c) zasady zmiany sprzedawcy oraz procedury powiadamiania o zawartych umowach
sprzeda y i weryfikacji powiadomie ,
d) zasady pozyskiwania i udost pniania danych pomiarowych,
e) zasady wspó pracy z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla
potrzeb rozlicze na RB,
g) procedury ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe („POB”),
h) zarz dzanie ograniczeniami systemowymi,
i) post powanie reklamacyjne,
j) zasady wyznaczania i przydzielania standardowych profili zu ycia energii
elektrycznej,
k) zasady wspó pracy dotycz ce regulacyjnych us ug systemowych w zakresie rezerwy
interwencyjnej.
A.2.2.

Obszar obj ty bilansowaniem okre lonym w IRiESD-Bilansowanie obejmuje sie
dystrybucyjn Veolia Energia Pozna S.A., z wy czeniem miejsc dostarczania,
podmiotów, których urz dzenia i sieci s obj te obszarem RB. Miejsca dostarczania tych
podmiotów wyznaczaj granice RB w sieci dystrybucyjnej.

A.2.3.

Procedury bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarz dzania ograniczeniami
systemowymi okre lone w IRiESD-Bilansowanie obowi zuj :
a) Veolia Energia Pozna S.A.,
b) OSDn, których sieci s po czone z sieci Veolia Energia Pozna S.A.,
c) podmioty przy czone do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
d) URB pe ni cych funkcj POB na obszarze Veolia Energia Pozna S.A.,
e) sprzedawców, którzy maj zawarte generalne umowy dystrybucji („GUD”) z Veolia
Energia Pozna S.A.,
f) podmioty pe ni ce, zgodnie z IRiESP, funkcje Operatorów Handlowych („OH”) lub
Operatorów Handlowo-Technicznych („OHT”) reprezentuj cych podmioty wymienione
w lit. a) – e) w przypadku, gdy ich dzia alno operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A.

A.3.

OGÓLNE ZASADY
DETALICZNEGO

FUNKCJONOWANIA

RYNKU

BILANSUJ CEGO

I

RYNKU

A.3.1.

Zasady funkcjonowania RB okre la IRiESP-Bilansowanie. Podmiotem odpowiedzialnym za
funkcjonowanie RB jest PSE S.A., która na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz
posiadanej koncesji na przesy anie energii elektrycznej realizuje zadania OSP.

A.3.2.

Veolia Energia Pozna S.A. w ramach swoich obowi zków okre lonych przepisami prawa
umo liwia, na podstawie GUD zawartej ze sprzedawc oraz umowy o wiadczenie
us ug dystrybucji zawartej z URD, realizacj umów sprzeda y zawartych przez podmioty
przy czone do sieci Veolia Energia Pozna S.A., przy uwzgl dnieniu mo liwo ci
technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego bezpiecze stwa.

A.3.3.

Veolia Energia Pozna S.A. dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej, wspó pracuje z OSDp
w zakresie uczestnictwa OSDp w administrowaniu RB w zakresie obs ugi Jednostek
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Grafikowych („JG”), na które sk adaj si Miejsca Dostarczania Energii Rynku
Bilansuj cego („MB”) z obszaru sieci OSDp oraz sieci Veolia Energia Pozna S.A.,
zgodnie z zapisami pkt. A.1.3. IRiESD-Bilansowanie.
A.3.4.

URD jest bilansowany handlowo na RB przez URB. URB pe ni dla URD na rynku energii
elektrycznej funkcj POB.

A.3.5.

POB jest wskazywany przez sprzedawc w GUD oraz przez przedsi biorstwo zajmuj ce
si wytwarzaniem energii elektrycznej („URDW ”) w umowie o wiadczenie us ug
dystrybucji zawartej z Veolia Energia Pozna S.A.

A.3.6.

Rozlicze wynikaj cych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej
z systemu, dla danego punktu poboru energii elektrycznej („PPE”), dokonuje tylko jeden
POB. Ka dy Punkt Dostarczania Energii („PDE”) lub zbiór PDE nale cych do danego
URDW mo e by bilansowany handlowo tylko przez jednego POB.

A.3.7.

Ustanowienie lub zmiana POB odbywa si
w rozdziale E IRiESD-Bilansowanie.

na warunkach i zasadach okre lonych

Funkcj POB mo e pe ni podmiot posiadaj cy umow o wiadczenie us ug dystrybucji
z Veolia Energia Pozna S.A. oraz z OSDp, tj. z ENEA Operator. Lista takich podmiotów
jest publikowana na stronie internetowej ENEA Operator.
A.3.8.

Sprzedawc rezerwowym dla odbiorców w gospodarstwie domowym przy czonych do
sieci Veolia Energia Pozna S.A., jest Veolia Energia Pozna S.A.

A.3.9.

Podstaw dokonania zmiany POB, o której mowa w pkt. A.3.7., jest aktualizacja
odpowiednich zapisów w umowach pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a sprzedawc
lub URDW oraz pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a dotychczasowym POB i nowym
POB.

A.3.10. Veolia Energia Pozna S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udost pnia
do publicznego wgl du w swojej siedzibie:
a) aktualn list sprzedawców, z którymi posiada umow GUD,
b) informacje o sprzedawcy z urz du energii elektrycznej,
c) informacj o sprzedawcy zobowi zanym,
d) wzorce umów zawieranych z u ytkownikami systemu, w szczególno ci wzorce umów
zawieranych z odbiorcami ko cowymi oraz ze sprzedawcami,
e) informacje o zasadach i formie dokonywania zg osze umów sprzeda y na obszarze
dzia ania Veolia Energia Pozna S.A.
A.3.11. Warunki i zakres wspó pracy pomi dzy Veolia Energia Pozna
umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.7. IRiESD-Bilansowanie.

A.4.

S.A. a OSDp okre la

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROCESIE BILANSOWANIA

A.4.1.

Veolia Energia Pozna S.A. zapewnia podmiotom przy czonym do sieci dystrybucyjnej
realizacj umów sprzeda y zawartych przez te podmioty, je eli zostan one zg oszone do
Veolia Energia Pozna S.A. w obowi zuj cej formie, trybie i terminie oraz przy spe nieniu
przez te podmioty wymaga okre lonych w IRiESD i umowach zawartych z Veolia Energia
Pozna S.A.

A.4.2.

Wytwórcy, odbiorcy oraz sprzedawcy mog zleci wykonywanie swoich obowi zków
wynikaj cych z IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne
z przepisami obowi zuj cego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te dzia aj
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w imieniu i na rzecz wytwórcy, odbiorcy lub sprzedawcy.
A.4.3.

Warunki i wymagania formalno-prawne

A.4.3.1. Veolia Energia Pozna S.A., z zachowaniem wymaga pkt .A.4.3.5., realizuje zawarte
przez URD umowy sprzeda y, po spe nieniu nast puj cych warunków:
a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji – je eli jest taki wymóg prawny,
b) zawarciu przez URD umowy o wiadczenie us ug dystrybucji z Veolia Energia Pozna
S.A.,
c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDO) umowy sprzeda y z wybranym
sprzedawc , posiadaj cym zawart GUD z Veolia Energia Pozna S.A.,
d) wskazaniu przez URD typu wytwórca (URDW ) wybranego POB, posiadaj cego zawart
umow o wiadczenie us ug dystrybucji z Veolia Energia Pozna S.A. oraz z ENEA
Operator.
A.4.3.2. Umowa o wiadczenie us ug dystrybucji zawarta pomi dzy URD a Veolia Energia Pozna
S.A., powinna spe nia wymagania okre lone w ustawie Prawo energetyczne i zawiera
w szczególno ci nast puj ce elementy:
a) zobowi zanie stron do stosowania IRiESD,
b) dla URDO:
- oznaczenie sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowego,
- sposób i zasady rozlicze z Veolia Energia Pozna S.A. z tytu u niezbilansowania
dostaw energii elektrycznej za ca y okres, w którym dla URDO nie by a realizowana,
niezale nie od przyczyny, adna umowa sprzeda y – w przypadku utraty sprzedawcy
i sprzedawcy rezerwowego,
c) dla URDW :
- wskazanie POB oraz zasady jego zmiany,
- sposób i zasady rozlicze z Veolia Energia Pozna S.A. z tytu u niezbilansowania
dostaw energii elektrycznej w przypadku utraty POB,
d) algorytm wyznaczania rzeczywistej ilo ci energii w Punkcie Dostarczania Energii
(PDE).
A.4.3.3. Podmiot posiadaj cy: zawart umow o wiadczenie us ug przesy ania z OSP,
przydzielone i uaktywnione przez OSP MB na obszarze dzia ania OSDp (ENEA
Operator), do sieci którego jest przy czona Veolia Energia Pozna S.A., zawart umow o
wiadczenie us ug dystrybucji z Veolia Energia Pozna S.A. oraz zawart umow
o wiadczenie us ug dystrybucji z OSDp oraz spe niaj cy procedury i warunki zawarte
w IRiESD, mo e pe ni funkcj POB.
Umowa o wiadczenie us ug dystrybucji zawierana przez Veolia Energia Pozna S.A. z
POB powinna spe nia wymagania okre lone w ustawie Prawo energetyczne oraz
zawiera w szczególno ci nast puj ce elementy:
a) o wiadczenie POB o zawarciu umowy o wiadczenie us ug przesy ania z OSP,
umo liwiaj cej dzia alno ci na RB,
b) kod identyfikacyjny podmiotu na RB,
c) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwi zanych z dzia alno ci
w elektroenergetyce – je eli jest taki wymóg prawny,
d) osoby upowa nione do kontaktu z Veolia Energia Pozna S.A. oraz ich dane
teleadresowe,
e) warunki przejmowania odpowiedzialno ci za bilansowanie handlowe na RB podmiotów
dzia aj cych na obszarze Veolia Energia Pozna S.A.,
f) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansuj cego (MB) za których
bilansowanie handlowe odpowiada POB,
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wykaz sprzedawców i URDW dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe,
zobowi zania stron do stosowania IRiESD,
zobowi zanie POB do niezw ocznego informowania o zaprzestaniu bilansowania
handlowego sprzedawcy lub URDW lub o zawieszeniu albo zaprzestaniu prowadzenia
dzia alno ci na RB w rozumieniu IRiESP,
zasady rozwi zania umowy lub wprowadzania ogranicze w jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezale nie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi dzia alno
na RB w rozumieniu IRiESP.

A.4.3.4. Umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.3. jest rozwi zywana automatycznie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku zawieszenia albo zaprzestania dzia alno ci POB na RB.
A.4.3.5. Podmiot zamierzaj cy sprzedawa energi elektryczn URD na obszarze dzia ania Veolia
Energia Pozna S.A., posiadaj cy jedn GUD zawart z Veolia Energia Pozna S.A .mo e
pe ni funkcj sprzedawcy, w tym sprzedawcy rezerwowego (po okre leniu tego faktu w
GUD). GUD reguluje kompleksowo stosunki pomi dzy sprzedawc a Veolia Energia
Pozna S.A. oraz okre la warunki realizacji umów sprzeda y dla wszystkich URD z
obszaru dzia ania Veolia Energia Pozna S.A., którym ten sprzedawca b dzie sprzedawa
energi elektryczn . GUD powinna spe nia wymagania okre lone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawiera w szczególno ci nast puj ce elementy:
a) warunki sprzeda y energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców z obszaru dzia ania
Veolia Energia Pozna S.A., którym ten sprzedawca b dzie sprzedawa energi
elektryczn ,
b) zasady obejmowania kolejnych URD przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia
Energia Pozna S.A., którzy zawarli umow sprzeda y ze sprzedawc i zobowi zania
stron w tym zakresie,
c) wskazanie wybranego przez sprzedawc
POB, który ma zawart
umow
o wiadczenie us ug dystrybucji z Veolia Energia Pozna S.A. oraz z ENEA Operator,
a tak e zasady zmiany POB,
d) wykaz URD przy czonych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., którzy
zawarli umow sprzeda y z tym sprzedawc ,
e) zasady i terminy przekazywania informacji dotycz cych rozwi zywania umów, w tym
umów sprzeda y zawartych przez sprzedawc z URD,
f) osoby upowa nione do kontaktu z Veolia Energia Pozna S.A. oraz ich dane
teleadresowe,
g) zasady wstrzymywania przez Veolia Energia Pozna S.A. dostarczania energii URD,
h) zakres i zasady udost pniania danych dotycz cych URD, które s konieczne dla ich
ciwej obs ugi,
i) zasady rozlicze i warunki dokonywania przez Veolia Energia Pozna S.A.
dodatkowych odczytów uk adów pomiarowo-rozliczeniowego w terminach innych ni
standardowo dokonuje ich Veolia Energia Pozna S.A.,
j) zobowi zanie stron umowy do stosowania IRiESD,
k) zasady rozwi zania umowy, w tym w przypadku zaprzestania dzia alno ci przez POB
tego sprzedawcy,
l) zobowi zanie przedawcy do niezw ocznego informowania Veolia Energia Pozna
S.A. o utracie wskazanego POB, w tym w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dzia alno ci na RB, w rozumieniu IRiESP,
m) zasady oraz wzory umów sprzeda y w przypadku je li sprzedawca b dzie pe ni rol
sprzedawcy rezerwowego.
A.4.3.6. Umowa, o której mowa w pkt. A.4.3.5., jest rozwi zywana automatycznie ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku utraty przez sprzedawc POB wiadcz cego na jego
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rzecz us ug bilansowania handlowego. Od momentu rozwi zania ww. umowy sprzeda
energii elektrycznej URD jest realizowana przez sprzedawc rezerwowego.
A.4.3.7. W celu realizacji obowi zków w zakresie wspó pracy z OSP, o których mowa w pkt. A.1.3.,
Veolia Energia Pozna S.A. dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera umow z OSDp
(ENEA Operator). Umowa ta powinna zawiera w szczególno ci nast puj ce elementy:
a) zakres obowi zków realizowanych przez Veolia Energia Pozna S.A. oraz ENEA
Operator,
b) zgod Veolia Energia Pozna S.A. na realizacj uzgodnionych obowi zków w zakresie
wspó pracy z OSP przez ENEA Operator,
c) zobowi zanie Veolia Energia Pozna S.A. do zawierania ze sprzedawcami GUD,
w których b dzie wskazany POB posiadaj cy umow o wiadczenie us ug dystrybucji
zawart z ENEA Operator,
d) dane o posiadanych przez Veolia Energia Pozna S.A. koncesjach i decyzjach
dotycz cych sprzeda y energii elektrycznej lub wiadczenia us ug dystrybucji energii
elektrycznej,
e) osoby upowa nione do kontaktu z ENEA Operator oraz Veolia Energia Pozna S.A.,
a tak e ich dane teleadresowe,
f) zobowi zania stron do stosowania postanowie IRiESD ENEA Operator,
g) zasady rozwi zywania umowy lub wprowadzania ogranicze w jej wykonaniu,
h) zasady obejmowania umow kolejnych sprzedawców i URD z obszaru Veolia Energia
Pozna S.A.,
i) zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych,
j) zasady przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb realizacji regulacyjnych us ug
systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej.

A.5.

ZASADY
KONFIGURACJI
PODMIOTOWEJ
I
OBIEKTOWEJ
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODÓW IDENTYFIKACYJNYCH

RYNKU

A.5.1.

Veolia Energia Pozna S.A. wspó pracuje z OSDp (ENEA Operator) w zakresie:
a) administrowania konfiguracj rynku detalicznego w obszarze sieci Veolia Energia
Pozna S.A., w oparciu o zasady zwarte w IRiESD-Bilansowanie i IRiESD ENEA
Operator oraz postanowienia umów o wiadczenie us ug dystrybucji,
b) udzia u w administrowaniu RB dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej w oparciu
o postanowienia umowy zawartej z ENEA Operator i na zasadach okre lonych
w IRiESP i IRiESD ENEA Operator.

A.5.2.

W ramach wspó pracy z OSDp w zakresie udzia u w administrowaniu RB i konfiguracji
rynku detalicznego, w obszarze sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A., Veolia
Energia Pozna S.A. realizuje nast puj ce zadania:
a) nadawanie kodów podmiotom, MD i FPP,
b) wyznaczanie oraz przyporz dkowywanie ilo ci dostaw energii dotycz cych URD do
poszczególnych MB poszczególnych POB, pe ni cych dla tych URD funkcje
podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe,
c) przyporz dkowywanie sprzedawców oraz URDW do poszczególnych MB,
przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadz cemu bilansowanie handlowe na RB,
na podstawie umów dystrybucji i generalnych umów dystrybucji,
d) przyporz dkowywanie URD do poszczególnych MDD przydzielonych sprzedawcom
realizuj cym umowy sprzeda y w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. na
podstawie GUD,
e) udzia w procedurze zmiany POB przez sprzedawc lub URDW ,
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rozpatrywanie reklamacji dotycz cych danych konfiguracyjnych i wprowadzanie
niezb dnych korekt,
zarz dzanie konfiguracj
w zakresie dopuszczania poszczególnych URD
i reprezentuj cych ich PPE do wiadczenia us ugi redukcji obci enia odbiorców,
w tym us ugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazywanie do OSDp
specyfikacj PPE dopuszczonych do wiadczenia tej us ugi,
pozyskiwanie danych pomiarowych dotycz cych ilo ci dostaw energii
w poszczególnych PPE, w których przy czone s urz dzenia lub instalacje
wykorzystywane do wiadczenia us ugi redukcji obci enia odbiorców, w tym us ugi
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP i przekazywanie ich do OSDp.

A.5.3.

Veolia Energia Pozna S.A. nadaje kody identyfikacyjne podmiotom, których urz dzenia s
przy czone do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. nie obj tej obszarem RB.
Dla podmiotu, którego urz dzenia s przy czone do sieci przesy owej lub dystrybucyjnej
obj tej obszarem RB stosowany jest kod identyfikacyjny nadany przez OSP.

A.5.4.

Veolia Energia Pozna S.A. nadaje kody identyfikacyjne sprzedawcom realizuj cym umowy
sprzeda y w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. oraz URD przy czonym do
sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. Kody te zawieraj czteroliterowe
oznaczenie podmiotu, oznaczenie Veolia Energia Pozna S.A., liter charakteryzuj
podmiot oraz numer podmiotu i maj nast puj
posta :
a) URD typu wytwórca – AAAA_KodVeolia_W_XXXX, gdzie:
...(oznaczenie
literowe
podmiotu)..._...(oznaczenie
kodowe
Veolia
Energia
Pozna )..._W_...(numer podmiotu)...,
b) URD typu odbiorca – AAAA_KodVeolia_O_XXXX, gdzie:
...(oznaczenie
literowe
podmiotu)..._...(oznaczenie
kodowe
Veolia
Energia
Pozna )..._W_...(numer podmiotu),
c) Sprzedawca – AAAA_KodVeolia_P_XXXX, gdzie:
...(oznaczenie
literowe
podmiotu)..._...(oznaczenie
kodowe
Veolia
Energia
Pozna )..._P_...(numer podmiotu)....

A.5.5.

Oznaczenia kodowe Veolia Energia Pozna S.A. s zgodne z nadanym przez OSP
czteroliterowym oznaczeniem wynikaj cym z umowy o wiadczenie us ug przesy ania
zawartej pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a OSP.

A.5.6.

Sprzedawcy nie posiadaj cy jeszcze kodów indentyfikacyjnych mog zwróci si do Veolia
Energia Pozna S.A. o nadanie im kodu identyfikacyjnego.

A.5.7.

Sprzedawca jest zobowi zany do potwierdzenia Veolia Energia Pozna S.A. faktu
rejestracji (posiadania kodu identyfikacyjnego) przed pierwszym zg oszeniem umowy
sprzeda y.

A.5.8.

W przypadku sprzedawców zarejestrowanych przez OSP, stosowane s nadane temu
podmiotowi kody, przy czym jest wymagane potwierdzenie Veolia Energia Pozna S.A. faktu
rejestracji, przed pierwszym zg oszeniem umowy sprzeda y.

A.5.9.

Nadanie kodów identyfikacyjnych oraz potwierdzenie faktu rejestracji odbywa si poprzez
zawarcie umowy o wiadczenie us ug dystrybucji lub GUD pomi dzy podmiotem oraz
Veolia Energia Pozna S.A.

A.5.10. Veolia Energia Pozna S.A. nadaje kody identyfikacyjne obiektom rynku detalicznego
wykorzystywanym w procesie wyznaczania danych pomiarowych.
A.5.11. Kody Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego („MDD”) maj nast puj
MDD_AAAA_XX_XXXX (16 znaków), gdzie: (rodzaj obiektu)_(oznaczenie

posta :
literowe
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podmiotu)_(kod typu URD w MDD)_(numer obiektu).
A.5.12. Kody
Punktów
Dostarczania
Energii
(„PDE”)
maj
nast puj
posta :
PDE_AAAA_KodVeolia Energia Pozna _A_XXXX, gdzie:
(rodzaj obiektu)_(oznaczenie literowe podmiotu)_(kod Veolia Energia Pozna )_(typ
URD)_(numer podmiotu),
A.5.13. Kody Fizycznych Punktów Pomiarowych (FPP) maj nast puj

posta :

AAA-AAAXX, gdzie: (kod obiektu energetycznego)-(kod urz dzenia energetycznego).
A.5.14. Punkt Poboru Energii (PPE) jest najmniejsz jednostk , dla której odbywa si
zbilansowanie dostaw energii elektrycznej oraz dla której mo e nast pi zmiana
sprzedawcy. Kod PPE jest niezmiennym oznaczeniem jednoznacznie identyfikuj cym PPE
i mo e by zarówno punktem fizycznym, jak i logicznym. Kody PPE maj nast puj
posta : (kod kraju)(kod Veolia Energia Pozna )(unikalne dope nienie)(liczba kontrolna).

A.6.

ZASADY WSPÓ PRACY DOTYCZ CE REGULACYJNYCH US UG SYSTEMOWYCH
W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ

A.6.1. Zasady nadawania certyfikatów ORed
A.6.1.1. ORed wykorzystywany do wiadczenia us ugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP musi posiada Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach okre lonych w
niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przy czonych do sieci przesy owej albo
jednocze nie do sieci przesy owej i dystrybucyjnej okre la IRiESP, a zasady
certyfikowania ORed przy czonych wy cznie do sieci dystrybucyjnej OSDp okre la
IRiESD OSDp.
A.6.1.2. Certyfikowaniu podlega ORed przy czony do sieci dystrybucyjnej, dla którego
przynajmniej jedno PPE przy czone jest do sieci o napi ciu znamionowym powy ej 1 kV.
Dopuszcza si , aby ORed, poza PPE przy czonymi do sieci dystrybucyjnej o napi ciu
znamionowym powy ej 1 kV, posiada równie dodatkowo PPE przy czone do sieci
o napi ciu znamionowym poni ej 1 kV, o ile spe niaj one wymagania okre lone
w pkt. A.6.1.9. ppkt. 4) i 5).
A.6.1.3. ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i okre lony przez jedno lub kilka PPE,
tworz cych kompletny uk ad zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej
lokalizacji), obejmuj cy wszystkie miejsca przy czenia ORed do sieci dystrybucyjnej.
A.6.1.4. W przypadku, gdy uk ad zasilania ORed sk ada si z kilku PPE, wówczas ilo dostaw
energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP, jako suma dostaw energii
elektrycznej dla tych PPE.
Powy sze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn b
cego odbiorc wiadcz cym
us ug redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP przy czone s inne podmioty
wiadcz ce t us ug . W takim przypadku ilo dostaw energii elektrycznej dla ORed
odbiorcy b
cego OSDn jest pomniejszana przez OSP o sum ilo ci dostaw energii
elektrycznej dla ORed podmiotów przy czonych do sieci dystrybucyjnej tego OSDn.
A.6.1.5. W przypadku, gdy ORed jest przy czony wy cznie do sieci Veolia Energia Pozna S.A.,
Certyfikat dla ORed wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa
w pkt. A.6.1.7. jest wystawiany przez Veolia Energia Pozna S.A., w oparciu o pozytywnie
zweryfikowany wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed i przekazywany do OSDp
upowa nionego przez Veolia Energia Pozna S.A., celem rejestracji w systemie
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informatycznym OSP, dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP.
Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje do OSDp równie pe nomocnictwo zawieraj ce
umocowanie dla OSDp do rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym OSP,
dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, Certyfikatu dla ORed
(wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. A.6.1.7.),
wystawionego przez Veolia Energia Pozna S.A.
Za dat wydania Certyfikatu dla ORed uznaje si
w powy szym systemie informatycznym OSP.

dat

jego rejestracji przez OSDp

Je li ORed jest przy czony do sieci OSDn zlokalizowanej na obszarze sieci kilku OSDp,
Certyfikat dla ORed wystawia OSDn i przekazuje do jednego upowa nionego przez siebie
OSDp, na którego obszarze dzia ania jest po ony ORed, celem rejestracji w systemie
informatycznym OSP dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania.
A.6.1.6. Odbiorca w ORed lub upowa niony przez niego podmiot sk ada wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed do:
1)

Veolia Energia Pozna S.A. – je li ORed posiada wy cznie PPE w sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.;

2)

OSDp – je li ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej OSDp.

Je li ORed jest przy czony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn, wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed, sk adany jest odpowiednio dla miejsca przy czenia, do
wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.
A.6.1.7. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed okre la
OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzór wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed stosuje si równie celem aktualizacji Certyfikatu dla ORed.
A.6.1.8. Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczególno ci:
1)

dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jak
Pesel) oraz jego dane kontaktowe;

2)

dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jak dzia a Odbiorca w ORed, NIP
lub Pesel), w przypadku wniosków sk adanych przez podmiot upowa niany przez
Odbiorc w ORed;

3)

dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

4)

wykaz unikalnych w skali kraju kodów PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacj danego OSD, sk adaj cych si na kompletny uk ad zasilania danego
ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. A.6.1.3.;

5)

atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy z generacj
wewn trzn );

6)

o wiadczenia Odbiorcy
upowa nionego:

w

ORed

lub

dzia a wnioskodawca, NIP lub

odpowiednio

podmiotu

przez

niego

i. o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez Veolia Energia Pozna
S.A. do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przy czonych do sieci Veolia
Energia Pozna S.A.),
ii. o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego podmiotu
(dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udost pnianie swoich
11
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zasobów odbiorczych upowa nianemu przez niego podmiotowi, który
us ug redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP),

wiadczy

iii. o spe nieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie
ostatnich 12 miesi cy, liczonych od dnia z enia wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed (dotyczy ORed z generacj wewn trzn ),
iv. o kompletno ci uk adu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,
v. o poprawno ci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
vi. o przyj ciu zobowi zania do bie cego informowania OSP, OSDp lub Veolia
Energia Pozna S.A. w przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt. A.6.1.8.
ppkt. 1) – 5), niezw ocznie po dacie zaistnienia zmiany;
7)

pe nomocnictwo do z enia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, udzielone
przez Odbiorc w ORed (w przypadku wniosków sk adanych przez podmiot
upowa niany przez Odbiorc w ORed).

Odbiorca w ORed przy czony do sieci Veolia Energia Pozna S.A. lub upowa niony
przez niego podmiot, sk ada do Veolia Energia Pozna S.A. wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed wy cznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu
wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek
sk adany jest na wskazany przez Veolia Energia Pozna S.A. adres poczty elektronicznej,
opublikowany na stronie internetowej Veolia Energia Pozna S.A.
Na ka de danie Veolia Energia Pozna S.A., Odbiorca w ORed dostarczy do Veolia
Energia Pozna S.A. w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dania, orygina
wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku po wiadczonej przez upowa nionego
przedstawiciela Odbiorcy w ORed.
A.6.1.9. Certyfikacja obejmuje weryfikacj :
1)

kompletno ci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;

2)

poprawno ci kodów PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;

3)

kompletno ci uk adu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawc PPE;

4)

spe niania, wed ug stanu na dzie z enia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
przez uk ady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymaga technicznych
okre lonych w IRiESD OSDp lub Veolia Energia Pozna S.A., jak dla uk adów
pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD b
cych odbiorcami, którzy
korzystaj z prawa wyboru sprzedawcy;

5)

zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych i ich przekazywania do
OSDp w trybie dobowym.

A.6.1.10. Brak potwierdzenia spe nienia przynajmniej jednego z warunków okre lonych
w pkt. A.6.1.9. skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed przez
Veolia Energia Pozna S.A. W przypadku odrzucenia powy szego wniosku, Veolia
Energia Pozna S.A. niezw ocznie informuje wnioskodawc o przyczynach odrzucenia
tego wniosku.
A.6.1.11. W przypadku z enia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do Veolia Energia
Pozna S.A., Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje weryfikacji, o której mowa w pkt.
A.6.1.9., w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed
(wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o którym mowa w pkt. A.6.1.7.) do OSDp,
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celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym us udze redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do OSDp Certyfikat dla ORed nie
zawiera unikalnego numeru certyfikatu, unikalnego identyfikatora ORed oraz daty
wydania Certyfikatu, które zostan
nadane automatycznie przez ww. system
informatyczny OSP, podczas rejestracji certyfikatu.
Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje Certyfikat dla ORed do OSDp wy cznie w
formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie
z zasadami reprezentacji Veolia Energia Pozna S.A.) wraz ze skanem pe nomocnictwa,
o którym mowa w pkt. A.6.1.5.
Na ka de danie OSDp, Veolia Energia Pozna S.A. dostarczy do OSDp w terminie
7 dni kalendarzowych od otrzymania
dania, orygina y certyfikatu i pe nomocnictwa,
o którym mowa w pkt. A.6.1.5., albo kopii tych dokumentów po wiadczonych przez
upowa nionego przedstawiciela Veolia Energia Pozna S.A.
Veolia Energia Pozna S.A. odpowiada za dokonan weryfikacj i potwierdzenie
spe nienia przez ORed kryteriów dopuszczalno ci okre lonych w pkt. A.6.1.9.
A.6.1.12. Wydanie Certyfikatu dla ORed nast puje w terminie 14 dni od dnia z enia
kompletnego wniosku do Veolia Energia Pozna S.A. W uzasadnionych przypadkach
termin wydania Certyfikatu dla ORed mo e zosta wyd ony do 30 dni.
W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez Veolia Energia Pozna S.A.,
Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje ten certyfikat do OSDp celem jego rejestracji w
systemie informatycznym OSP dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania, w
terminie do 4 dnia roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu.
A.6.1.13. Po pozytywnie zako czonym procesie weryfikacji, o którym mowa w pkt. A.6.1.9., OSDp
upowa niony przez Veolia Energia Pozna S.A., rejestruje Certyfikat dla ORed
w dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP systemie
informatycznym OSP, który podczas rejestracji automatycznie nadaje unikalny
identyfikator ORed oraz unikalny numer Certyfikatu dla ORed.
A.6.1.14. Certyfikat dla ORed zawiera:
1)

numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrze eniem pkt. A.6.1.13.;

2)

lokalizacj sieciow ORed – przypisanie do stacji elektroenergetycznej o napi ciu
110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. lub OSDp;

3)

dane ORed (nazwa, adres);

4)

wykaz kodów PPE, zgodnie z formatem kodów PPE OSDp (kody PPE nadaje OSD
ciwy dla miejsca przy czenia ORed), sk adaj cych si na kompletny uk ad
zasilania ORed z sieci dystrybucyjnej (wraz z informacj na terenie, jakiego
odpowiednio OSDp i OSDn zlokalizowany jest dany PPE);

5)

dat wydania Certyfikatu;

6)

podmiot wydaj cy Certyfikat dla ORed;

7)

atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy z
generacj wewn trzn );

8)

informacj , czy Odbiorca w ORed jest OSDn.
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W przypadku wystawiania Certyfikatu przez Veolia Energia Pozna S.A., Veolia Energia
Pozna S.A. wyst puje do OSDp o okre lenie warunków i zasad stosowania
formatu/kodów PPE, o których mowa powy ej w ppkt. 4).
A.6.1.15. W przypadku zmiany zakresu PPE (dodanie, usuni cie) tworz cych kompletny uk ad
zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upowa niany przez niego podmiot sk ada
wniosek o aktualizacj Certyfikatu dla ORed do Veolia Energia Pozna S.A., do której
uprzednio z
wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Procedowanie wniosku
o aktualizacj Certyfikatu dla ORed odbywa si jak dla wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed. Wygaszenie obowi zuj cego Certyfikatu dla ORed nast puje w dacie
wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.
W przypadku zmiany pozosta ych danych zawartych w certyfikacie, o których mowa w
pkt. A.6.1.14., Odbiorca w ORed lub upowa niany przez niego podmiot sk ada wniosek
o aktualizacj Certyfikatu dla ORed do Veolia Energia Pozna S.A., do którego
uprzednio z
wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed. Aktualizacja Certyfikatu
dla ORed w powy szym zakresie powoduje wygaszenie obowi zuj cego Certyfikatu dla
ORed i wydanie nowego certyfikatu dla tego ORed.
A.6.1.16. W przypadku, gdy ORed przestanie spe nia kryteria dopuszczalno ci okre lone w pkt.
A.6.1.9., Odbiorca w ORed lub upowa niony przez niego podmiot zg asza powy sze do
Veolia Energia Pozna S.A. (Veolia Energia Pozna S.A. niezw ocznie przekazuje
zweryfikowane zg oszenie do OSDp).
A.6.1.17. Odpowiednio OSDp albo OSDp upowa niony przez Veolia Energia Pozna
wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

S.A.,

1)

o którym mowa w pkt. A.6.1.16., tj. gdy ORed przestanie spe nia
dopuszczalno ci,

kryteria

2)

gdy odpowiednio OSDp albo Veolia Energia Pozna S.A. pozyskaj informacje
wskazuj ce, e dany ORed nie spe nia kryteriów okre lonych w pkt. A.6.1.9. ppkt. 2)
– 5); Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje decyzj o wygaszeniu Certyfikatu dla
ORed do OSDp, który zarejestrowa Certyfikat dla tego ORed w systemie
informatycznym dedykowanym us udze redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP,

3)

zaprzestania wiadczenia us ug dystrybucji Odbiorcy w ORed.

Za dat wygaszenia certyfikatu uznaje si dat wprowadzenia informacji w tym zakresie
przez OSDp w ww. systemie informatycznym OSP. Wygaszenie Certyfikatu dla ORed
oznacza, e ORed nie spe nia kryteriów warunkuj cych wiadczenie us ugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP i zaprzestaje si przekazywania danych
pomiarowych dla danego ORed przez OSDp do OSP.
A.6.1.18. Wniosek, o którym mowa w pkt. A.6.1.15., zg oszenie, o którym mowa w pkt. A.6.1.16.
oraz decyzja Veolia Energia Pozna S.A., o której mowa w pkt. A.6.1.17. ppkt. 2),
sk adane s na wskazany przez OSDp adres poczty elektronicznej, opublikowany na
stronie internetowej OSDp.
A.6.1.19. Veolia Energia Pozna S.A., po otrzymaniu Certyfikatu dla ORed od OSDp, przesy a
Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed przy czonego do sieci dystrybucyjnej Veolia
Energia Pozna S.A. albo informacje, po jej otrzymaniu od OSDp, o wygaszeniu
Certyfikatu dla ORed. Certyfikat dla ORed albo informacja o wygaszeniu, przekazywana
jest zwrotnie na adres poczty elektronicznej, z której Veolia Energia Pozna S.A.
otrzyma ten wniosek, zg oszenie.
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A.6.2. Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed
A.6.2.1.

Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odr bnie dla ka dego PPE w ORed)
realizowane jest na zasadach okre lonych w niniejszym punkcie, z uwzgl dnieniem
zapisów rozdzia u C IRiESD-Bilansowanie.

A.6.2.2.

Dane pomiarowe dotycz ce ilo ci dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE
pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed uczestnicz cych w wiadczeniu
us ugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

A.6.2.3.

Dane pomiarowe dotycz ce ilo ci dostaw energii elektrycznej dla poszczególnych PPE,
sk adaj cych si na dany ORed, s przekazywane przez OSDp do OSP, po otrzymaniu
przez OSDp od OSP informacji:
1)

o podpisaniu umowy o wiadczenie us ugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP;

2)

o wskazaniu przez podmiot wiadcz cy us ug redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu, o które podmiot ten wiadczy t us ug .

OSDp po otrzymaniu od OSP powy szych informacji, dokonuje zasilenia inicjalnego
(w dobie n+4), w ramach którego zostaj przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30
dni, zgodnie z zapisami IRiESD OSDp. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, OSDp
przekazuje OSP dane pomiarowe dla ORed w trybach, okre lonych w pkt. A.6.2.7. –
A.6.2.9.
OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przy czonego do sieci Veolia
Energia Pozna S.A., w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych
od Veolia Energia Pozna S.A., w trybie i formie okre lonych w pkt. A.6.2.5.
A.6.2.4.

W przypadku, gdy ORed jest przy czony do wi cej ni jednego OSDp, OSDp przesy a
dane pomiarowe, o których mowa w pkt. A.6.2.3., w zakresie PPE zlokalizowanych w
swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych w sieci Veolia Energia
Pozna S.A., którego sie jest po czona z sieci OSDp.

A.6.2.5.

Veolia Energia Pozna S.A., którego sie jest po czona z sieci OSDp, zobowi zana
jest do przekazywania do OSDp godzinowych danych pomiarowych dotycz cych PPE
przy czonych do jego sieci tworz cych ORed, w nast puj cym zakresie:
1)

dane pomiarowe dotycz ce zasilenia inicjalnego, o którym mowa w pkt. A.6.2.3.,
w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od OSDp;

2)

dane pomiarowe w trybie wst pnym (dla doby n), w terminie do doby n+2;

3)

dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesi ca m), w terminie od 1 do 2 dnia
miesi ca m+1;

4)

dane pomiarowe w trybie korekt za miesi c m, w terminie od 1 do 2 dnia
odpowiednio miesi ca m+2 lub m+4.

Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje do OSDp godzinowe dane pomiarowe w formie
elektronicznej poprzez wskazany przez OSDp dedykowany serwer. Dane te s
przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla
ka dego PPE, dla ilo ci energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z dok adno ci do 1 kWh.
Wymiana informacji i komunikatów dotycz cych powy szych danych pomiarowych
odbywa si wy cznie w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej/serwery
okre lone w umowie pomi dzy OSDp a Veolia Energia Pozna S.A.
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A.6.2.6.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE. Dane te
przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla
ka dego PPE, dla ilo ci energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z dok adno ci do 1 kWh.

A.6.2.7.

Dane godzinowe dla doby n s przekazywane przez OSDp do OSP w trybie wst pnym
od doby n+1 do doby n+4.

A.6.2.8.

Do 5 dnia po zako czeniu miesi ca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji
przekazanych do OSP danych pomiarowych ORed przy czonych do sieci OSDp i w
razie konieczno ci przekazuje zweryfikowan wersj tych danych w trybie podstawowym
m+1. Weryfikacji danych pomiarowych ORed przy czonych do sieci Veolia Energia
Pozna S.A. dokonuje Veolia Energia Pozna S.A. i w razie konieczno ci przekazuje je
do OSDp zgodnie z pkt. A.6.2.5.
Dane pomiarowe s przekazywane przez OSDp do OSP za miesi c m od 1 do 5 dnia
miesi ca m+1. W przypadku stwierdzenia nieprawid owo ci lub braku danych
godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania danych w 5 dniu miesi ca m+1 poprzez
wys anie zapytania do OSDp o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na
wys ane zapytanie, OSDp przekazuje wymagane dane pomiarowe tego samego dnia lub
w dniu nast pnym. W przypadku nie przes ania danych przez OSDp w trybie
podstawowym m+1, OSP do rozlicze przyjmuje dane, o których mowa w pkt. A.6.2.7.
W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe przekazywane przez OSDp do
OSP, jako zweryfikowane pod wzgl dem kompletno ci i poprawno ci, musz posiada
status danych poprawnych.

A.6.2.9.

Dopuszcza si
pomiarowych.

mo liwo

korygowania przekazanych przez OSDp do OSP danych

Okresem korygowania jest miesi c m+2 i m+4 (tryb korekt). Dane s przekazywane za
miesi c m od 1 do 5 dnia miesi ca m+2 i m+4. W przypadku stwierdzenia
nieprawid owo ci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje proces pozyskiwania
danych 5 dnia miesi ca m+2 i m+4 poprzez wys anie do OSDp zapytania o dane
godzinowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wys ane zapytanie OSDp przekazuje
dane pomiarowe tego samego dnia lub dnia nast pnego. Poza powy szym okresem,
korekty dokonywane s
na wniosek podmiotu realizuj cego us ug
redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie post powania reklamacyjnego, zgodnie
z IRiESP.
A.6.2.10. Dane pomiarowe dotycz ce ORed s udost pniane podmiotowi wiadcz cemu us ug
redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wy cznie przez OSP.
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B.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOST PNIANIA DANYCH
POMIAROWYCH

B.1.

Veolia Energia Pozna S.A. na obszarze swojego dzia ania pe ni, w rozumieniu IRiESP,
funkcj Operatora Pomiarów dla obszaru RB w swojej sieci dystrybucyjnej i administruje
danymi pomiarowymi w obszarze sieci dystrybucyjnej.

B.2.

Administrowanie przez Veolia Energia Pozna S.A. danymi pomiarowymi w obszarze sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. polega na wyznaczaniu ilo ci dostaw energii
elektrycznej dla potrzeb rozlicze na RB, Rynku Detalicznym i us ug dystrybucji energii
elektrycznej oraz obejmuje nast puj ce zadania:
a) eksploatacja i rozwój Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego („LSPR”),
cego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarz dzaniu danymi pomiarowymi,
b) akwizycja
danych
pomiarowych
z
uk adów
pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych na sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.,
c) wyznaczanie ilo ci dostaw energii elektrycznej w poszczególnych PPE,
d) agregacja ilo ci dostaw energii elektrycznej w poszczególnych MDD,
e) udost pnianie OSP, OSDp, POB, sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych
i pomiarowo-rozliczeniowych,
f) rozpatrywanie reklamacji, zg aszanych przez podmioty wymienione w lit. e), dotycz cych
przyporz dkowanych im ilo ci dostaw energii elektrycznej i wprowadzanie niezb dnych
korekt w wymagaj cych tego przypadkach.
Veolia Energia Pozna S.A. wyznacza rzeczywiste ilo ci energii, o których mowa w lit. c),
w podziale na energi elektryczn pobran z sieci i oddan do sieci dystrybucyjnej.

B.3.

Veolia Energia Pozna S.A. pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste ilo ci
dostaw energii elektrycznej poprzez LSPR. Pozyskiwanie danych pomiarowych URD
odbywa si w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym us ug dystrybucji energii
elektrycznej b
cych przedmiotem umów o wiadczenie us ug dystrybucji zawartych
pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a URD. Okres rozliczeniowy wynika z przyj tego
przez Veolia Energia Pozna S.A. harmonogramu odczytów wskaza uk adów pomiaroworozliczeniowych.

B.4.

Veolia Energia Pozna S.A. wyznacza rzeczywiste godzinowe ilo ci energii elektrycznej,
o której mowa w pkt. B.2. lit. c) i d), w podziale na rzeczywist ilo energii pobran z sieci
dystrybucyjnej i oddan do tej sieci, z maksymaln mo liw dok adno ci wynikaj
z w asno ci urz dze pomiarowych i LSPR.

B.5.

Veolia Energia Pozna S.A. wyznacza ilo ci dostaw energii elektrycznej na podstawie:
a) danych pomiarowych pozyskanych z fizycznych punktów pomiarowych, lub
b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych oraz w
oparciu o zasady okre lone w IRiESD – w przypadku awarii uk adu pomiarowego lub
systemu transmisji danych lub braku uk adu transmisji danych, lub
c) danych szacunkowych – w przypadku nowoprzy czanych URD, do czasu pozyskania
danych rzeczywistych, lub
d) standardowych profili zu ycia, o których mowa w rozdziale G IRiESD-Bilansowanie,
ilo ci energii elektrycznej wyznaczonej w sposób okre lony w lit. a), b) lub c) oraz
algorytmów agregacji dla tych PPE, którym zosta przyporz dkowany standardowy profil
zu ycia.

B.6.

Do okre lenia ilo ci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z sieci
wykorzystuje si w pierwszej kolejno ci podstawowe uk ady pomiarowo-rozliczeniowe.
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W przypadku ich awarii lub wadliwego dzia ania, w nast pnej kolejno ci wykorzystywane s ,
je li s zainstalowane, rezerwowe uk ady pomiarowo-rozliczeniowe.
B.7.

W przypadku awarii lub wadliwego dzia ania uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, lub
braku mo liwo ci pozyskania przez Veolia Energia Pozna S.A. wskaza uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego, lub danych pomiarowych, ilo ci energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci lub pobieranej z sieci okre la si w ka dej godzinie doby, na
podstawie:
a) wspó czynników korekcji w ciwych dla stwierdzonej nieprawid owo ci lub awarii, o ile
jest mo liwe ich okre lenie, lub
b) ilo ci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia poprzedzaj cego
awari lub tygodnia nast puj cego po usuni ciu awarii z uwzgl dnieniem sezonowo ci
poboru energii elektrycznej.
Rzeczywiste dane pomiarowe Veolia Energia Pozna S.A. udost pnia niezw ocznie po ich
uzyskaniu.

B.8.

W przypadku braku danych pomiarowych spowodowanych brakiem lub awari uk adu
transmisji danych pomiarowych lub zak óceniem w procesie zdalnego pozyskiwania danych
z uk adów pomiarowo-rozliczeniowych, Veolia Energia Pozna S.A. w procesie wyznaczania
lub udost pniania danych pomiarowych mo e wykorzysta dane wyznaczone zgodnie
z IRiESD.

B.9.

Veolia Energia Pozna S.A. udost pnia dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe
z dok adno ci do 1 kWh, przy czym:
a) dane pomiarowe s rejestrowane i przetwarzane z maksymaln mo liw dok adno ci
wynikaj
z w asno ci urz dze pomiarowych i LSPR,
b) wyniki oblicze s rejestrowane w LSPR z dok adno ci do 1 kWh, a ewentualne
zaokr glenia s dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami zaokr gle .

B.10.

Algorytm wyznaczania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych w Fizycznych
Miejscach Dostarczania Energii Rynku Bilansuj cego (FDMB):
Ilo ci rzeczywistych dostaw energii elektrycznej w FDMB w godzinie h jest wyznaczana jako
suma ilo ci energii w godzinie h w poszczególnych MDD wchodz cych w sk ad tego FDMB,
wg algorytmu:

ERhMBi

n

ERhMDD

j i

gdzie:
ER hMBi
h
ER MDD

– ilo ci rzeczywistych dostaw energii elektrycznej w i-tym FDMB w godzinie h,
– ilo ci energii elektrycznej w MDD wchodz cym w sk ad i-tego
w godzinie h.

FDMB

B.11. Algorytm wyznaczania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych w Fizycznych
Profilowych Miejscach Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (PMDD) w podstawowym
cyklu rozliczeniowym obowi zuj cym na RB:
n

ER hMDDi

ED MZk

k
k 1

Z 1
m

E PSkh

E PSkh
h 1

gdzie:
ER hMDDi

– ilo ci energii elektrycznej w i-tym MDD w godzinie h,
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pobór

energii

elektrycznej

dla

miesi cznego

okresu

m

EPSkh

– suma godzinowych ilo ci energii elektrycznej standardowego profilu zu ycia

h 1

E PSkh
K
n
m

typu k dla miesi cznego okresu rozliczeniowego M,
– warto standardowego profilu obci enia typu k w godzinie h,
– ilo typów profili przydzielonych dla PPE wchodz cych w sk ad MDD,
– ilo
PPE wchodz cych w sk ad j-tego MDD, którym zosta przydzielony
standardowy profil zu ycia typu k,
– ilo godzin w miesi cu M.

B.12. Algorytm wyznaczania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych w Fizycznych
Profilowych Miejscach Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (PMDD) w cyklu korekty na
RB:
n

ER hT
MDDj

K
k 1

ER MZkT

Z 1
mT

E PSkhT
E PSkhT

h 1

gdzie:
ER hT
MDDj

ERM
ZkT

– ilo ci energii elektrycznej w i-tym MDD w godzinie nale

cej do strefy T,

– rzeczywisty, wyznaczony na podstawie odczytu urz dze pomiarowych,
pobór energii elektrycznej w strefie T dla okresu rozliczeniowego M, w z-tym
PPE wchodz cym w sk ad j-ego MDD, któremu zosta przydzielony
standardowy profil obci enia typu k,

m

EPSkhT

– suma warto ci godzinowych energii w strefie T standardowego profilu zu ycia

1

EPSkhT
K
n
m
mT
T

typu k dla miesi cznego okresu rozliczeniowego M,
– warto standardowego profilu zu ycia typu k w godzinie nale cej do strefy
T,
– ilo typów profili przydzielonych dla PPE wchodz cych w sk ad MDD,
– ilo
PPE wchodz cych w sk ad j-tego MDD, którym zosta przydzielony
standardowy profil zu ycia typu k,
– ilo godzin w miesi cu M,
– ilo godzin w miesi cu M nale cych do strefy T,
– strefa czasowa obowi zuj ca w grupie taryfowej okre lona w obowi zuj cej
taryfie Veolia Energia Pozna S.A.

B.13. Algorytm wyznaczania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych w Fizycznych
Grafikowych Miejscach Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (FMDD):
Ilo energii elektrycznej w FMDD w godzinie h jest wyznaczona jako suma ilo ci energii
w godzinie h w poszczególnych PDE wchodz cych w sk ad FMDD, wg algorytmu::

ER hMDDi

n

ER hPDE

j i

gdzie:
ER hMDDi
ER hPDE

– ilo energii elektrycznej w i-tym FMDD w godzinie h,
– ilo
energii elektrycznej w PDE wchodz cym w sk ad i-tego
w godzinie h.

FMDD

B.14. Algorytm wyznaczania godzinowych danych pomiarowo-rozliczeniowych w Punktach
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Dostarczania Energii (PDE):
Ilo energii elektrycznej w PDE w godzinie h jest wyznaczana jako suma ilo ci energii
w godzinie h w poszczególnych FPP wchodz cych w sk ad PDE, wg algorytmu:
h
ERPDEi

n

ER hFPP

j i

gdzie:
h
ER PDEi

ER hFPP

– ilo

energii elektrycznej w i-tym PDE w godzinie h,

– ilo
h.

energii elektrycznej w FPP wchodz cym w sk ad i-tego PDE w godzinie

B.15. Przekazywanie danych pomiarowych pomi dzy OSP a Veolia Energia Pozna S.A.,
w zakresie wynikaj cym z realizacji funkcji Operatora Pomiarów w obszarze sieci Veolia
Energia Pozna S.A. obj tej obszarem RB, jest realizowane poprzez system WIRE, w MWh z
dok adno ci do 1 kWh, przy czym:
a) dane pomiarowe s przetwarzane z maksymaln mo liw dok adno ci wynikaj
z w asno ci LSPR,
b) wyniki oblicze s rejestrowane w LSPR z dok adno ci do 1 kWh, a ewentualne
zaokr glenia s dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami zaokr gle ,
c) dane pomiarowo-rozliczeniowe s udost pniane z dok adno ci do 1 kWh.
B.16. Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udost pniane s przez Veolia Energia Pozna
S.A. dla POB i sprzedawców poprzez Systemy Wymiany Informacji Veolia Energia Pozna
S.A., zgodnie z zasadami i w terminach okre lonych w GUD zawartych pomi dzy Veolia
Energia Pozna S.A. a sprzedawcami oraz w umowach o wiadczenie us ug dystrybucji
zawartych pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a POB.
B.17. Dane pomiarowe udost pniane s przez Veolia Energia Pozna S.A. dla URD zgodnie
z zasadami i w terminach okre lonych w umowach o wiadczenie us ug dystrybucji
zawartych pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a URD.
B.18. Udost pniane przez Veolia Energia Pozna S.A. dane, w tym tak e dane pomiaroworozliczeniowe, wyznaczane w oparciu o dane szacunkowe oraz na podstawie
standardowych profili zu ycia mog by korygowane przez Veolia Energia Pozna S.A.
w przewidzianych w IRiESD-Bilansowanie okresach reklamacyjnych.
B.19. Veolia Energia Pozna S.A. wyznacza dane pomiarowe URD w cyklach miesi cznych
i udost pnia dane pomiarowe do pi tej doby kolejnego miesi ca za miesi c poprzedni.
W przypadku braku danych stanowi cych podstaw do rozlicze , Veolia Energia Pozna S.A.
udost pnia dane pomiarowe niezw ocznie po ich uzyskaniu.
B.20. Veolia Energia Pozna S.A. ma prawo dokona korekty danych pomiarowych za ca y okres,
w którym wyst powa y b dy odczytu lub wskaza uk adu pomiarowo-rozliczeniowego albo
inne nieprawid owo ci.
B.21. URD, sprzedawcy i POB maj prawo wyst pi do Veolia Energia Pozna S.A. z wnioskiem
o dokonanie korekty danych pomiarowych, w terminach i na zasadach okre lonych
w rozdziale F IRiESD-Bilansowanie.
B.22. Veolia Energia Pozna S.A. wraz z faktur za wiadczone us ugi dystrybucji przedstawia
URD informacje o:
a) wielko ci zu ycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD,
b) sposobie dokonania odczytu uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, czy by to odczyt
fizyczny lub zdalny dokonany przez upowa nionego przedstawiciela Veolia Energia
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Pozna S.A., albo odczyt dokonany i zg oszony przez URD;
c) sposobie wyznaczenia wielko ci zu ycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres
rozliczeniowy jest d szy ni miesi c i gdy pierwszy lub ostatni dzie okresu
rozliczeniowego nie pokrywa si
z datami odczytów uk adu pomiaroworozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nast pi a zmiana
cen lub stawek op at, albo o miejscu, w którym s dost pne te informacje.
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PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDA Y

C.1.

OGÓLNE ZASADY

C.1.1.

Powiadomienia Veolia Energia Pozna S.A. o zawartej umowie sprzeda y dokonuj :
a) URDO przy czony do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A. nie obj tej
obszarem Rynku Bilansuj cego, który zamierza zmieni sprzedawc ; powiadomienie
mo e zosta dokonane przez sprzedawc w imieniu tego odbiorcy,
b) sprzedawca maj cy zawart umow sprzeda y z URDO.

C.1.2.

Powiadomienia, o których mowa w pkt. C.1.1., dokonuj obie strony umowy sprzeda y
zgodnie z procedur okre lon w pkt. D.2. IRiESD-Bilansowanie. Powiadomienie to
dokonywane jest na formularzu okre lonym przez Veolia Energia Pozna S.A., a zawarto
formularza powiadomienia okre la za cznik nr 2 do IRiESD.

C.1.3.

Strony umowy sprzeda y s zobowi zane do informowania Veolia Energia Pozna
S.A. o zmianach dokonanych w umowach sprzeda y, w zakresie danych okre lonych
w formularzu stanowi cym za cznik nr 2 do IRiESD. Powiadomienia nale y dokona
na ww. formularzu, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

C.1.4.

Wzór formularza powiadomienia obowi zuj cy na obszarze dzia ania Veolia Energia
Pozna S.A. jest publikowany na stronie internetowej Veolia Energia Pozna S.A. oraz jest
udost pniony w punktach obs ugi klienta prowadzonych przez Veolia Energia Pozna S.A.

C.2.

WERYFIKACJA POWIADOMIE

C.2.1.

Veolia Energia Pozna S.A. dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomie o zawartych
umowach sprzeda y, pod wzgl dem ich zgodno ci w zakresie okre lonym w pkt. C.1.2.,
w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomie od wszystkich stron
umowy sprzeda y.

C.2.2.

W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomie o zawartej umowie sprzeda y,
o której mowa w pkt. C.2.1., Veolia Energia Pozna S.A. przyst puje do konfiguracji
Punktów Dostarczania Energii (PDE) nale cych do URD oraz do konfiguracji MDD
wchodz cych w sk ad MB przyporz dkowanego POB.

C.2.3.

Je eli w procesie weryfikacji, o której mowa w pkt. C.2.1., zaistniej :
a) braki formalne lub b dy w dokonanych powiadomieniach, lub
b) niezgodno ci otrzymanych informacji pomi dzy powiadomieniami dokonanymi przez
strony umowy sprzeda y, lub
c) brak GUD zawartej pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a sprzedawc , lub
d) brak umowy o wiadczenie us ug dystrybucji zawartej pomi dzy Veolia Energia
Pozna S.A. a wskazanym przez sprzedawc POB, lub
e) brak powiadomienia od jednej ze stron umowy sprzeda y w terminie 5 dni roboczych od
dnia otrzymania przez Veolia Energia Pozna S.A. zg oszenia drugiej strony umowy,
Veolia Energia Pozna S.A. informuje, w terminie okre lonym w pkt. C.2.1., strony umowy
sprzeda y o braku mo liwo ci jej realizacji, wskazuj c przyczyny odrzucenia
powiadomie .

C.2.4.

Je eli Veolia Energia Pozna S.A. odrzuci a powiadomienie z przyczyn okre lonych
w pkt. C.2.3, wówczas strony umowy sprzeda y dokonuj ponownego powiadomienia Veolia
Energia Pozna S.A. o zawartej umowie sprzeda y wskazanej w odrzuconych zg oszeniach
zgodnie z trybem okre lonym w pkt. C.1.
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PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

D.1.

WYMAGANIA OGÓLNE

D.1.1.

Procedura zmiany sprzedawcy dotyczy URDO przy czonych do sieci dystrybucyjnej
Veolia Energia Pozna S.A., nie obj tych obszarem Rynku Bilansuj cego.

D.1.2.

Podstaw realizacji sprzeda y energii elektrycznej na obszarze dzia ania Veolia Energia
Pozna S.A. jest GUD, o której mowa w pkt. A.4.3.5. IRiESD-Bilansowanie.
Wykaz sprzedawców posiadaj cych GUD zawart z Veolia Energia Pozna S.A. jest
publikowana na stronie internetowej Veolia Energia Pozna S.A. oraz jest dost pna
w punktach obs ugi klienta prowadzonych przez Veolia Energia Pozna S.A.

D.1.3.

Podmioty chc ce skorzysta
z prawa wyboru sprzedawcy, musz
postanowienia pkt. III.4.7. IRiESD od momentu skorzystania z tego prawa.

spe nia

D.1.4.

Przy ka dej zmianie przez sprzedawcy, dokonywany jest przez Veolia Energia Pozna
S.A. odczyt wskaza uk adu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskaza uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego na dzie
zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na
podstawie odczytu wykonanego maksymalnie z pi ciodniowym wyprzedzeniem lub
opó nieniem.

D.1.5.

Zmiana sprzedawcy dokonywana jest zgodnie z procedur
w pkt. D.2.

D.1.6.

URDO mo e zawrze dla jednego PPE dowoln ilo
umów sprzeda y. W umowie
o wiadczenie us ug dystrybucji URDO wskazuje jednak tylko jednego ze swoich
sprzedawców, który dokonuje powiadomienia, o którym mowa w pkt. C.1.1. Ilo ci energii
elektrycznej w PPE URDO b
wykazywane w MB POB wskazanego w GUD przez tego
sprzedawc .

D.2.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

D.2.1.

URDO zawiera umow sprzeda y z nowym sprzedawc .

D.2.2.

URDO lub upowa niony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umow kompleksow
lub umow sprzeda y dotychczasowemu sprzedawcy.

D.2.3.

URDO lub upowa niony przez niego nowy sprzedawca powiadamia Veolia Energia
Pozna S.A. o zawarciu umowy sprzeda y przez tego odbiorc z nowym sprzedawc .
Powiadomienie mo e okre la dzie rozpocz cia sprzeda y energii elektrycznej,
w przypadku, gdy dzie ten przypada pó niej ni 21 dni od daty powiadomienia.

D.2.4.

Powiadomienie dokonuje si na formularzu powiadomienia, o którym mowa w pkt. C.1.4.

D.2.5.

Je eli powiadomienie zosta o negatywnie zweryfikowane, Veolia Energia Pozna S.A.
informuje o tym podmiot, który przed
powiadomienie niezw ocznie, jednak w terminie
nie d szym ni 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, wykazuj c
wszystkie braki formalne lub b dy i informuj c o konieczno ci ich uzupe nienia lub
poprawy.

D.2.6.

Je eli powiadomienie nie zostanie uzupe nione lub poprawione w terminie nie d szym
ni 5 dni roboczych, Veolia Energia Pozna S.A. przerywa proces zmiany sprzedawcy,
informuj c o tym podmiot, który przed
powiadomienie, dotychczasowego sprzedawc
oraz URDO.

zmiany sprzedawcy zawart
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D.2.7.

Je eli powiadomienie zosta o pozytywnie zweryfikowane, Veolia Energia Pozna S.A.
w terminie nie d szym ni 5 dni roboczych, od dnia otrzymania tego powiadomienia
informuje o przyj ciu zg oszenia przedk adaj cego powiadomienie.

D.2.8.

W przypadku, gdy rozwi zaniu ulega umowa kompleksowa, Veolia Energia Pozna S.A.
po otrzymaniu powiadomienia i jego pozytywnej weryfikacji przesy a URDO niezw ocznie,
nie pó niej jednak ni w terminie 3 dni roboczych, jednostronnie podpisan umow
o wiadczenie us ug dystrybucji. Umowa o wiadczenie us ug dystrybucji powinna by
zawarta przed rozpocz ciem sprzeda y energii elektrycznej przez nowego sprzedawc .

D.2.9.

Niedostarczenie do Veolia Energia Pozna S.A. podpisanej umowy przez URDO w
terminie najpó niej na 3 dni robocze przed rozpocz ciem sprzeda y energii elektrycznej
przez nowego sprzedawc , przerywa proces zmiany sprzedawcy.

D.2.10. Zmiana sprzedawcy nie mo e powodowa
wiadczenia us ugi dystrybucji.

pogorszenia technicznych warunków

D.2.11. Zmiana sprzedawcy nast puje w terminie nie d szym ni trzy tygodnie od dnia
dokonania powiadomienia, chyba, e w powiadomieniu okre lony zosta termin pó niejszy
zmiany sprzedawcy (rozpocz cia sprzeda y przez nowego sprzedawc ).
D.2.12. Veolia Energia Pozna S.A. przekazuje dane pomiarowe pozyskane z odczytu uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy, nie pó niej ni w
terminie 10 dni roboczych od dnia zmiany sprzedawcy.
D.2.13. Na podstawie uzyskanych od Veolia Energia Pozna S.A. danych pomiarowych,
dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia z URDO w terminie nie d szym ni
6 tygodni od dnia zmiany sprzedawcy.
D.2.14. URDO nie ponosi
sprzedawcy.

adnych op at zwi zanych z przeprowadzaniem procesu zmiany

D.2.15. Veolia Energia Pozna S.A. nie pó niej ni na 3 dni robocze przed terminem zmiany
sprzedawcy przekazuje do URDO informacj o przyj ciu do realizacji nowej umowy
sprzeda y wraz z oznaczeniem nowego sprzedawcy, a do dotychczasowego sprzedawcy
list URDO wraz z dat zako czenia sprzeda y energii elektrycznej dla tych URDO.
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E.

ZASADY USTANAWIANIA I ZMIANY POB

E.1.

Procedura ustanawiania i zmiany POB przebiega zgodnie z zapisami IRiESD-Bilansowanie
oraz IRiESP-Bilansowanie.
POB jest ustanawiany przez:
a) Sprzedawc , który zamierza sprzedawa energi elektryczn URDO),
b) URD typu wytwórca (URDW ) przy czonego do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia
Pozna S.A.

E.2.

Proces zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub URDW ,
jest realizowany wed ug nast puj cej procedury:
a) sprzedawca lub URDW powiadamia Veolia Energia Pozna S.A. o planowanym
przej ciu odpowiedzialno ci za bilansowanie handlowe tego sprzedawcy lub URDW
przez nowego POB, co najmniej 10 dni roboczych przed planowana dat przej cie
bilansowania handlowego,
b) Veolia Energia Pozna
S.A. dokonuje weryfikacji poprawno ci wype nienia
powiadomienia w ci gu 5 dni roboczych po jego otrzymaniu, pod wzgl dem
poprawno ci i zgodno ci z zawartymi umowami o wiadczenie us ug dystrybucji,
c) Veolia Energia Pozna S.A., w przypadku pozytywnej weryfikacji:
- niezw ocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w której przestaje pe ni
funkcj
POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowie
umowy
o wiadczenie us ug dystrybucji z tym POB,
- niezw ocznie informuje Sprzedawc lub URDW oraz nowego POB o dacie, w której
nast puje zmiana POB,
- przyporz dkowuje PPE URDO posiadaj cych umow sprzeda y ze sprzedawc lub
miejsca dostarczania URDW do MB, któr dysponuje nowy POB,
d) Veolia Energia Pozna S.A., w przypadku negatywnej weryfikacji zg oszenia o którym
mowa w lit. a), informuje niezw ocznie nowego POB oraz sprzedawc lub URDW
o przyczynach negatywnej weryfikacji.

E.3.

W przypadku, gdy POB wskazany przez sprzedawc lub URDW jako odpowiedzialny za
jego bilansowanie handlowe, zawiesi albo zaprzestanie niezale nie od przyczyny
dzia alno ci na RB, wówczas odpowiedzialno za bilansowanie handlowe przechodzi ze
skutkiem od dnia odpowiednio zawieszenia lub zaprzestania tej dzia alno ci przez
dotychczasowego POB na nowego POB wskazanego przez sprzedawc rezerwowego dla
URDO lub na Veolia Energia Pozna S.A. w przypadku utraty POB przez URDW .
Jednocze nie z tym dniem sprzeda energii elektrycznej URDO przejmuje sprzedawca
rezerwowy.

E.4.

POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDW jest zobowi zany do
natychmiastowego skutecznego poinformowania Veolia Energia Pozna S.A. i sprzedawcy
lub URDW , który go wskaza , o zaprzestaniu dzia alno ci na RB.

E.5.

Powiadomienie Veolia Energia Pozna S.A. o zako czeniu prowadzenia przez POB
bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDW powinno nast pi niezw ocznie, jednak
nie pó niej ni 15 dni przed zako czeniem przez POB bilansowania handlowego
sprzedawcy lub URDW .
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ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I POST POWANIE REKLAMACYJNE

F.1.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI

F.1.1.

Veolia Energia Pozna S.A. udziela informacji u ytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegaj cym si o przy czenie do sieci na temat wiadczonych us ug dystrybucji oraz zasad
i procedur zmiany sprzedawcy.

F.1.2.

Informacje ogólne udost pnione s przez Veolia Energia Pozna S.A.:
a) na stronach internetowych Veolia Energia Pozna S.A.,
b) w IRiESD opublikowanej na stronach internetowych Veolia Energia Pozna S.A.,
c) poprzez og oszenia prasowe,
d) w punktach obs ugi klienta.

F.1.3.

Informacje szczegó owe udzielane s na zapytanie odbiorcy, z one:
a) osobi cie w punkcie obs ugi klienta,
b) listownie na adres:
Veolia Energia Pozna S.A.
ul: Energetyczna 3
61-016 Pozna ,
c) poczt elektroniczn : dpz.sekretariat@veolia.pl,
d) faksem: 61-8211-598 lub 61-8780-438,
e) telefonicznie pod numerami telefonów:
informacje ruchowe oraz przyjmowanie zg osze przez dyspozytorów pracuj cych
ca odobowo: 61-8211-222 lub 61-8211-321,
informacje handlowe: 61-8211-349 lub 61-8211-356.
Adresy poczty elektronicznej, numery faksu oraz telefonów, o których mowa powy ej
zamieszczone
s
na
stronie
internetowej
Veolia
Energia
Pozna
S.A.:
www.energiadlapoznania.pl.

F.1.4.

Veolia Energia Pozna S.A. informuje odbiorców o warunkach zmiany sprzedawcy,
a w szczególno ci o:
a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,
b) procedurze zmiany sprzedawcy,
c) wymaganych umowach,
d) prawach i obowi zkach podmiotów korzystaj cych z prawa wyboru sprzedawcy,
e) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzeda y oraz weryfikacji
powiadomie ,
f) zasadach ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe,
g) warunkach wiadczenia us ug dystrybucji energii elektrycznej.

F.1.5.

Veolia Energia Pozna S.A. udziela odpowiedzi na zapytania odbiorców:
a) z one w formie ustnej – ustnie w punkcie obs ugi klienta lub pisemnie, je eli
odbiorca z y tak deklaracj ,
b) z one pisemne drog listown lub drog faksow – w formie pisemnej na wskazany
przez odbiorc adres lub nr faksu, w ci gu 14 dni od otrzymania zapytania,
c) przes ane poczt elektroniczn – w formie elektronicznej na wskazany przez odbiorc
adres poczty elektronicznej, w ci gu 14 dni od otrzymania zapytania,
d) telefoniczne –ustnie drog telefoniczn lub w formie pisemnej, je eli odbiorca z
tak deklaracj podczas rozmowy na adres wskazany przez odbiorc , w ci gu 14 dni
od otrzymania zapytania.
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F.2.

POST POWANIE REKLAMACYJNE

F.2.1.

Niniejszy punkt okre la procedury post powania i rozstrzygania reklamacji w zakresie
obj tym IRiESD-Bilansowanie.

F.2.2.

Reklamacje podmiotów zobowi zanych do stosowania IRiESD mog by zg aszane w
formie pisemnej (drog pocztow , telefaksow ), w formie elektronicznej (poczt
elektroniczn ) lub w formie ustnej (telefonicznie).

F.2.3.

Reklamacje powinny by
w pkt. F.1.3.

F.2.4.

Skierowanie przez podmiot reklamacji do Veolia Energia Pozna S.A. powinno
zawiera w szczególno ci:
a) dane adresowe podmiotu,
b) dat zaistnienia oraz dok adny opis i przyczyn okoliczno ci stanowi cych podstaw
reklamacji wraz z uzasadnieniem,
c) zg aszane danie,
d) dokumenty uzasadniaj ce danie.

przesy ane do Veolia Energia Pozna , na adres okre lony

Uchybienia w zg oszeniu reklamacyjnym dotycz cym lit. a) – d) nie mog by przyczyn
odmowy rozpatrzenia reklamacji przez Veolia Energia Pozna S.A.
F.2.5.

Veolia Energia Pozna S.A. rozstrzyga zg oszon reklamacj w terminie nie d szym ni
14 dni od daty otrzymania zg oszenia reklamacji. Rozstrzygni cie reklamacji w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesy ane listem poleconym.

F.2.6.

Je eli rozstrzygni cie reklamacji przez Veolia Energia Pozna S.A. zgodnie z pkt. F.2.5.,
w ca ci lub w cz ci, nie jest satysfakcjonuj ce dla podmiotu zg aszaj cego, to podmiot
ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygni cia, wyst pi pisemnie do
Veolia Energia Pozna S.A. z wnioskiem o ponowne rozstrzygni cie reklamacji zawieraj cym:
a) zakres nieuwzgl dnionego przez Veolia Energia Pozna S.A. dania,
b) uzasadnienie faktyczne i prawne zg oszonego dania,
c) dane przedstawicieli podmiotu upowa nionych do prowadzenia negocjacji.
Wniosek o ponowne rozstrzygni cie reklamacji powinien by
poleconym na adres wymieniony w pkt. F.1.3.

przes any listem

F.2.7.

Veolia Energia Pozna S.A. rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji
w terminie nieprzekraczaj cym 30 dni od daty jego otrzymania. Veolia Energia Pozna
S.A. rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z
upowa nionymi przedstawicielami podmiotu zg aszaj cego reklamacj i mo e j
uwzgl dni w ca ci lub w cz ci lub podtrzyma swoje wcze niejsze stanowisko. Veolia
Energia Pozna S.A. przesy a rozstrzygni cie wniosku w formie pisemnej, listem poleconym.

F.2.8.

Je eli reklamacje prowadz ce do sporu pomi dzy Veolia Energia Pozna S.A. a podmiotem
zg aszaj cym
danie nie zostan uwzgl dnione w trakcie opisanego powy ej
post powania reklamacyjnego, strony sporu mog zg osi spór do rozstrzygni cia przez
d, zgodnie z zapisami stosownej umowy zawartej pomi dzy Veolia Energia Pozna
S.A. a podmiotem sk adaj cym reklamacj .

F.2.9.

Skierowanie sprawy do rozstrzygni cia przez s d, musi by
reklamacyjn zgodnie z powy szymi postanowieniami.

poprzedzone procedur

F.2.10. Reklamacje dotycz ce korekty danych pomiarowych dla MDD oraz MB odbywaj
zgodnie z zapisami IRiESP.

si
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F.2.11. Zg oszenie reklamacji, wyst pienie lub istnienie sporu obj tego post powaniem
reklamacyjnym nie zwalnia stron sporu z dotrzymania swoich zobowi za wynikaj cych
z IRiESD-Bilansowanie.
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ZASADY WYZNACZANIA I PRZYDZIELANIA STANDARDOWYCH PROFILI
ZU YCIA

G.1.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la standardowe profile zu ycia energii elektrycznej
(profil) na podstawie pomierzonych zmienno ci obci
dobowych odbiorców
kontrolnych obj tych pomiarami zmienno ci obci enia, wytypowanych przez Veolia
Energia Pozna S.A. spo ród odbiorców przy czonych bezpo rednio do sieci
dystrybucyjnej o napi ciu znamionowym nie wy szym ni 1 kV oraz mocy umownej nie
wi kszej ni 40 kW, przy zastosowaniu technik statystyki matematycznej. Profile te b
okre lone i wprowadzone Kart aktualizacji IRiESD po przy czeniu do sieci Veolia
Energia Pozna S.A. odbiorców rozliczanych w grupach taryfowych G.

G.2.

Dla odbiorców którzy chc skorzysta z prawa wyboru sprzedawcy, o których mowa
w pkt. G.1., Veolia Energia Pozna S.A. na podstawie danych uzyskanych od odbiorcy
dotycz cych:
a)

typu odbiorcy,

b)

historycznego lub przewidywanego rocznego zu ycia energii elektrycznej,

c)

wykorzystania mocy umownej,

d)

parametrów technicznych przy cza,

e)

ko cowego przeznaczenia energii (np. rodzaju ogrzewania, rodzaju odbiorników,
klimatyzacji itd.),

przydziela odpowiedni profil i planowan ilo
kalendarzowy.

poboru energii elektrycznej na dany rok

G.3.

Przydzielony dla odbiorcy profil oraz planowana ilo poboru energii elektrycznej jest
przyjmowana w GUD zawartej przez sprzedawc tego odbiorcy profilowego z Veolia
Energia Pozna S.A.

G.4.

W przypadku zmiany parametrów, o których mowa w pkt. G.2., odbiorca jest
zobowi zany do powiadomienia Veolia Energia Pozna S.A. W takim przypadku Veolia
Energia Pozna S.A. dokonuje weryfikacji przydzielonego profilu oraz planowanej ilo ci
poboru energii elektrycznej i dokonuje odpowiednich zmian w GUD, o której mowa w
pkt. G.3.

G.5.

Przyj to nast puj ce podzia y na okresy w roku dla ka dego profilu:
1) lato (obejmuje okres 1 kwietnia do 30 wrze nia) – z podzia em na doby:
a) dni robocze,
b) dni wi teczne (niedziele i wi ta ustawowe),
c) soboty.
2) zima (obejmuje okres 1 pa dziernika do 31 marca) – z podzia em na doby:
a) dni robocze,
b) dni wi teczne (niedziele i wi ta ustawowe),
c) soboty.

G.6.

Wyznaczenie energii elektrycznej dla ka dej godziny doby oblicza si wg nast puj cych
wzorów:

Zh = ww·x ph

(1)
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gdzie:
Zh –

zu ycie energii elektrycznej w danej godzinie,

ph –

wielko
dla danej godziny doby pobierana z kolumny dzie
sobota lub dzie wi teczny zawarta w odpowiedniej tabeli,

ww –

wspó czynnik profilu.

ww

iL Rob WRob

Z Rz
iL Sob W Sob iL

w

W

w

roboczy lub

(2)

gdzie:
ww – wspó czynnik profilu,
ZRz – zu ycie rzeczywiste odbiorcy w danym okresie rozliczeniowym,
iLRob – ilo
dni roboczych przypadaj cych dla profilu wed ug, którego odbiorca jest
rozliczany w okresie letnim lub zimowym (wiersz „liczba dni w roku”, kolumna
„dzie roboczy”),
W Rob – wspó czynnik dla dni roboczych (wiersz „razem” dla kolumny „dzie roboczy”),
iLSob – ilo sobót przypadaj cych dla profilu wed ug, którego odbiorca jest rozliczany
w okresie letnim lub zimowym (wiersz „liczba dni w roku”, kolumna „sobota”),
W Sob – wspó czynnik dla sobót (pozycja „razem” dla kolumny „sobota”),
iL

W

w

w

– ilo dni wi tecznych przypadaj cych dla profilu wed ug, którego odbiorca jest
rozliczany w okresie letnim lub zimowym (wiersz „liczba dni w roku”, kolumna
„dzie wi teczny”),
– wspó czynnik dla dni
wi teczny”).

wi tecznych (pozycja „razem” dla kolumny „dzie
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ZARZ DZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

H.1.

Veolia Energia Pozna S.A. identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzgl du na
spe nienie wymaga niezawodno ci dostaw energii elektrycznej.

H.2.

Ograniczenia systemowe s dzielone na:
a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.

H.3.

Ograniczenia elektrowniane obejmuj restrykcje w pracy elektrowni spowodowane przez:
a) parametry techniczne poszczególnych jednostek wytwórczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,
c) dzia anie si y wy szej przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków,
d) realizacj polityki energetycznej pa stwa.

H.4.

Veolia Energia Pozna S.A. identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:
a) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymaln liczb jednostek
wytwórczych pracuj cych w danym w le lub grupie w ów,
b) minimalne niezb dne moce wytwarzane i/lub minimaln
liczb
jednostek
wytwórczych pracuj cych w danym w le lub grupie w ów,
c) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych.

H.5.

Identyfikacja ogranicze systemowych jest wykonywana przez Veolia Energia Pozna
S.A. na podstawie analiz sieciowych uwzgl dniaj cych:
a) plan wy cze elementów sieci dystrybucyjnej,
b) plan remontów jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej,
c) wymagania dotycz ce jako ci i niezawodno ci pracy sieci dystrybucyjnej.

H.6.

Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ogranicze
systemowych w planach
koordynacyjnych s realizowane przez Veolia Energia Pozna S.A. z wykorzystaniem
dost pnych programów analitycznych i na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.

H.7.

Ograniczenia systemowe s identyfikowane w cyklach pokrywaj cych si
koordynacyjnymi oraz udost pniane w ramach planów koordynacyjnych.

H.8.

Veolia Energia Pozna S.A. przy planowaniu pracy sieci uwzgl dnia ograniczenia
wyst puj ce w pracy sieci przesy owej i sieci dystrybucyjnej s siednich OSD oraz
zg oszone przez wytwórców ograniczenia dotycz ce jednostek wytwórczych
przy czonych do jej sieci, maj c na celu minimalizacj skutków tych ogranicze .

H.9.

W przypadku wyst pienia ogranicze systemowych Veolia Energia Pozna S.A. prowadzi
ruch sieci dystrybucyjnej maj c na uwadze zapewnienie bezpiecze stwa pracy KSE,
dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej oraz
minimalizacj skutków ogranicze w dostawie energii elektrycznej.

H.10.

W przypadku wyst pienia ogranicze systemowych, Veolia Energia Pozna S.A.
podejmuje dzia ania maj ce na celu ich likwidacj lub zmniejszenie skutków ogranicze
wyst puj cych w sieci samodzielnie oraz we wspó pracy z OSP oraz innymi OSD.

H.11.

W
przypadku
przekroczenia
zidentyfikowanych
ogranicze
systemowych
spowodowanych awariami w KSE, Veolia Energia Pozna S.A. podejmuje dzia ania
szczegó owo uregulowane w cz ci ogólnej IRiESD – rozdzia V: Bezpiecze stwo pracy
systemu elektroenergetycznego.

z planami
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Za cznik nr 1

SZCZ EGÓ OWE WYMAGANIA T ECHNICZNE DL A JEDNO ST EK
WYT WÓRCZYCH PRZY
CZONYC H I PRZY
CZ ANYC H DO SIECI
DYST RYBU CYJN EJ VEOL IA ENERG IA POZNA

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Wymagania zawarte w pkt. 1.2. – 6.9. dotycz jednostek wytwórczych przy czonych
i przy czanych do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.

1.2.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la warunki przy czenia do sieci dla jednostek
wytwórczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napi cia znamionowego nale y
przy czy jednostki wytwórcze, w zale no ci od wielko ci mocy przy czeniowej
i lokalnych warunków pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzgl dnieniem wyników
ekspertyzy wp ywu przy czanych instalacji na system elektroenergetyczny.

1.3.

Przy czenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna S.A.
realizowane jest za pomoc przy cza wyposa onego w urz dzenia umo liwiaj ce jej
od czenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, dost pnych w sposób nieograniczony
dla Veolia Energia Pozna S.A.

1.4.

Jednostki wytwórcze o mocy osi galnej powy ej 150 kVA przy czane do sieci
dystrybucyjnej Veolia Energia Pozna
S.A. powinny by zautomatyzowane
i dostosowane do zdalnego sterowania. Veolia Energia Pozna S.A. decyduje
o konieczno ci wyposa enia cznika sprz gaj cego jednostk wytwórcz z sieci
dystrybucyjn w urz dzenia umo liwiaj ce zdalne sterowanie.

1.5.

Moc zwarciowa (Sk) w miejscu przy czenia jednostek wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej powinna by
przynajmniej 20 razy wi ksza od ich mocy
przy czeniowej.

1.6.

W przypadku opracowania ekspertyzy wp ywu przy czenia jednostek wytwórczych
na prac sieci dystrybucyjnej lub indywidualnej analizy dla konkretnego punktu w sieci
dystrybucyjnej, dla oceny mo liwo ci przy czenia jednostek wytwórczych przyjmuje
si wnioski wynikaj ce z ww. opracowa . Wówczas kryterium okre lonego w pkt. 1.5.
nie stosuje si .

1.7.

Praca wyspowa jednostek wytwórczych mo liwa jest jedynie na wysp urz dze tego
wytwórcy, o ile uwzgl dniono to w warunkach przy czenia.

2.

URZ DZENIA

2.1.

Jednostki wytwórcze musz posiada nast puj ce urz dzenia

2.2.

CZENIOWE
czeniowe:

a)

cznik dostosowany do wy czania jednostki wytwórczej,

b)

cznik do od czania jednostki wytwórczej i stwarzania przerwy izolacyjnej.

W przypadku, gdy w uk adzie sieci jest mo liwa praca wyspowa jednostki wytwórczej,
musi ona posiada dodatkowy cznik dostosowany do oddzielenia wyspy od
pozosta ej cz ci sieci dystrybucyjnej.
1

VEOLIA ENERGIA POZNA S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

2.3.

Veolia Energia Pozna S.A. koordynuje prac
czników, o których mowa w pkt. 2.1. i
pkt. 2.2., oraz decyduje o konieczno ci ich wyposa enia w system zdalnego
sterowania lub odwzorowania stanu pracy.

2.4.

Urz dzenia
czeniowe jednostek wytwórczych wspó pracuj cych z falownikami
powinny by zlokalizowane po stronie pr du przemiennego falownika.

2.5.

Impuls wy czaj cy przes any od zabezpiecze do urz dzenia czeniowego musi
powodowa bezzw oczne wy czenie jednostki wytwórczej przez to urz dzenie.

3.

ZABEZPIECZENIA

3.1.

Jednostki wytwórcze powinny by wyposa one w zabezpieczenia podstawowe oraz
zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami cz ci ogólnej IRiESD oraz pkt. 3.2.
– 3.17. niniejszego za cznika.

3.2.

Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwórczych powinny zosta dobrane
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami. Zabezpieczenia te powinny dzia
na urz dzenie
czeniowe okre lone w pkt. 2.1. lit. a), powoduj c wy czenie
jednostki wytwórczej z ruchu.

3.3.

Jednostki wytwórcze o mocy osi galnej do 100 kVA z generatorami
asynchronicznymi lub synchronicznymi powinny by wyposa one w zabezpieczenia
dodatkowe, obejmuj ce zabezpieczenia zerowo-nadnapi ciowe oraz zabezpieczenia
do ochrony przed: obni eniem napi cia, wzrostem napi cia oraz wzrostem pr dko ci
obrotowej.

3.4.

Jednostki wytwórcze o mocy osi galnej powy ej 100 kVA powinny by wyposa one
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmuj ce zabezpieczenia zerowo-nadnapi ciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obni eniem napi cia, wzrostem napi cia,
obni eniem cz stotliwo ci oraz wzrostem cz stotliwo ci.

3.5.

Jednostki wytwórcze wspó pracuj ce z falownikami powinny by wyposa one
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmuj ce zabezpieczenia do ochrony przed:
obni eniem napi cia oraz wzrostem napi cia, jak równie w urz dzenia pozwalaj ce
na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrów jako ciowych energii
elektrycznej.

3.6.

Veolia Energia Pozna
S.A. decyduje o potrzebie wyposa enia jednostek
wytwórczych w zabezpieczenie od mocy zwrotnej i pracy wyspowej.

3.7.

Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodowa otwarcie cznika sprz gaj cego
jednostk wytwórcz z sieci dystrybucyjn . W zale no ci od rodzaju pracy jednostki
wytwórczej cznikiem sprz gaj cym jest:
a)

cznik okre lony w pkt. 2.1. lit. a), gdy jednostka wytwórcza nie ma mo liwo ci
pracy wyspowej,

b)

cznik okre lony w pkt. 2.2., gdy jednostka wytwórcza ma mo liwo
wyspowej.

pracy

3.8.

Veolia Energia Pozna S.A. ustala nastawy oraz zw ok czasow dzia ania
zabezpiecze dodatkowych, w zale no ci od miejsca przy czenia jednostki
wytwórczej do sieci dystrybucyjnej.

3.9.

Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obni eniem lub wzrostem napi cia
2
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musi by wykonane trójfazowo. Jednostka wytwórcza przy obni eniu lub wzro cie
napi cia w jednym z przewodów fazowych musi by od czona od sieci
trójbiegunowo.
3.10.

Dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci nN bez mo liwo ci pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe mog by zawarte w zestawie zabezpiecze
podstawowych generatora. Natomiast dla jednostek wytwórczych z mo liwo ci pracy
wyspowej, zabezpieczenia dodatkowe powinny stanowi
oddzielny zestaw
zabezpiecze .

3.11.

Dla zabezpiecze dodatkowych do ochrony przed: wzrostem cz stotliwo ci,
obni eniem cz stotliwo ci oraz obni eniem napi cia wielko ci pomiarowe powinny
by pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpiecze dodatkowych: zerowonadnapi ciowych oraz do ochrony przed wzrostem napi cia, wielko ci pomiarowe
powinny by pobierane po stronie SN.

3.12.

Dla generatorów synchronicznych lub asynchronicznych czas dzia ania zabezpiecze
dodatkowych i czas w asny cznika sprz gaj cego musz by tak dobrane, aby
wy czenie generatora nast pi o podczas zaników napi cia spowodowanych
zadzia aniem automatyki SPZ lub SZR.

3.13.

Elektrownie wiatrowe z generatorami asynchronicznymi nale y wyposa
w automatyk bezzw ocznego wy czania elektrowni po przej ciu do pracy na
wydzielon sie .

3.14.

W przypadku zwarcia w linii, do której przy czona jest elektrownia wiatrowa,
automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:
a) wy cza j
linii,

w czasie krótszym od czasu dzia ania istniej cego zabezpieczenia

b) za cza elektrowni samoczynnie po czasie nie krótszym ni 30 s, liczonym od
zako czenia udanego cyklu SPZ.
3.15.

W przypadku zwarcia w elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym
automatyka zabezpieczeniowa powinna wy cza j bezzw ocznie lub ze zw ok
czasow uzgodnion z Veolia Energia Pozna S.A.

3.16.

W przypadku zadzia ania SZR w stacji, do której przy czona jest elektrownia
wiatrowa, automatyka zabezpieczeniowa elektrowni powinna:
a) wy cza j
stacji,

w czasie krótszym od czasu dzia ania istniej cego zabezpieczenia

b) za cza elektrowni samoczynnie po czasie 30 s, liczonym od zako czenia cyklu
SZR.
3.17.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e zdecydowa o potrzebie stosowania zabezpiecze
ró nicowopr dowych dla poszczególnych rodzajów jednostek wytwórczych.

4.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

4.1.

Wymagany stopie skompensowania mocy biernej okre la Veolia Energia Pozna
S.A. w warunkach przy czenia.

4.2.

Nie jest wymagane stosowanie urz dze do kompensacji mocy biernej w przypadku
jednostek wytwórczych, których moc osi galna okre lona na przewód fazowy nie
3
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przekracza 4,6 kVA (5 kWp dla jednostek wytwórczych fotowoltaicznych).
W pozosta ych jednostkach wytwórczych nale y stosowa
urz dzenia do
kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytwórczych charakteryzuj cych si prac
ze zmienn moc , w szczególno ci w elektrowniach wiatrowych, nale y stosowa
uk ady automatycznej regulacji mocy biernej.
4.3.

Moc biern przy generatorach synchronicznych nale y regulowa przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytwórczych charakteryzuj cych si prac ze zmienn
moc , w szczególno ci w elektrowniach wiatrowych, nale y stosowa uk ady
automatycznej regulacji wzbudzenia.

4.4.

W przypadku generatorów asynchronicznych uk ad s
cy do automatycznego b
cznego za czania kondensatorów do kompensacji mocy biernej powinien by tak
skonstruowany, aby nie by o mo liwe za czenie baterii kondensatorów przed
dokonaniem rozruchu generatora. Wy czenie generatora i baterii kondensatorów
nast puje równocze nie.

4.5.

Dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej poprzez falowniki
sieciowzbudne obowi zuj warunki dotycz ce za czania i od czania kondensatorów
oraz warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach asynchronicznych.
W jednostkach wytwórczych z falownikami niezale nymi kompensacja mocy biernej
nie jest wymagana.

5.

ZA

5.1.

Za czenie jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej jest mo liwe tylko, gdy
napi cie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry.
W przypadku stosowania ochrony przed obni eniem napi cia powoduj cej od czenie
jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona mie zw ok czasow
rz du kilku minut pomi dzy powrotem napi cia w sieci dystrybucyjnej a ponownym
za czeniem jednostki wytwórczej.

5.2.

Dla generatorów asynchronicznych, których rozruch odbywa si przy wykorzystaniu
silnika nap dowego, za czenie do sieci dystrybucyjnej powinno nast powa przy
pr dko ci obrotowej pomi dzy 95 ÷ 105 % pr dko ci synchronicznej. Przy zdolnych
do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach asynchronicznych nale y
dotrzyma warunków jak dla za czania generatorów synchronicznych, okre lonych
w pkt. 5.4. lub zgodnie z pkt. 5.5.

5.3.

Dla generatorów asynchronicznych, które dokonuj rozruchu jako silnik, obowi zuj
warunki jak dla przy czania silników elektrycznych. Dla generatorów o mocy
osi galnej do 100 kVA przy czonych do sieci dystrybucyjnej nN pr d rozruchu nie
powinien przekracza warto ci 60 A. Dla pozosta ych jednostek wytwórczych pr d
rozruchu nale y ograniczy w sposób zapobiegaj cy ujemnemu wp ywowi na sie
dystrybucyjn .

5.4.

Dla generatorów synchronicznych wymagane jest urz dzenie synchronizuj ce,
umo liwiaj ce za czenie generatora z zachowaniem nast puj cych warunków
synchronizacji:

CZANIE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH

a) ró nica napi

–

U<

b) ró nica cz stotliwo ci

–

f<

c) ró nica k ta fazowego

–

<

10 % Un,
0,5 Hz,
10°.
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5.5.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e ustali w sze granice warunków synchronizacji
w momencie za czania generatorów synchronicznych ni podane w pkt. 5.4.

5.6.

Falowniki za cza si tylko, gdy s one bez napi cia po stronie pr du przemiennego.
Przy zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wytwórczych z falownikami, które nie
przy czane beznapi ciowo, nale y dotrzyma warunków jak dla za czania
generatorów synchronicznych.

5.7.

Za czanie generatorów do ruchu powinno odbywa
uzgodnionym z Veolia Energia Pozna S.A.

6.

CZ STOTLIWO

6.1.

Oddzia ywanie jednostek wytwórczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nale y
ogranicza w takim stopniu, aby nie zosta y przekroczone, w miejscu dostarczania
energii elektrycznej z jednostki wytwórczej do sieci dystrybucyjnej, wymagania
okre lone w pkt. 6.2. – 6.10.

6.2.

Cz stotliwo
znamionowa wynosi 50 Hz, z dopuszczalnym odchyleniem
zawieraj cym si w przedziale od -0,5 Hz do +0,2 Hz, przez 99,5 % czasu tygodnia.

6.3.

Dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci dystrybucyjnej, w ka dym
tygodniu, 95 % ze zbioru 10-minutowych rednich warto ci skutecznych napi cia
zasilaj cego powinno mie ci si
w przedziale odchyle
5 % napi cia
znamionowego.

6.4.

Warto
rednia cz stotliwo ci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przy czenia,
powinna by zawarta w przedziale:
a) 50 Hz

si

sekwencyjnie, w trybie

I NAPI CIE

1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95 % tygodnia,

b) 50 Hz + 4 %/-6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia.
6.5.

Szybkie zmiany napi cia spowodowane pulsacj mocy w elektrowni wiatrowej
o cz stotliwo ci rz du 1 Hz powinny mie amplitud nie wi ksz ni 0,7%.

6.6.

Zawarto
poszczególnych harmonicznych odniesionych
podstawowej nie mo e przekracza odpowiednio:

do

harmonicznej

a) 1,0 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
110 kV i wy szym ni 30 kV,
b) 2,0 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
30 kV i wy szym ni 1 kV,
c) 3,5 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
1 kV.
6.7.

Wspó czynnik odkszta cenia napi cia THD (uwzgl dniaj cy wszystkie harmoniczne,
do rz du 40) nie mo e przekracza odpowiednio:
a) 2,0 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
110 kV i wy szym ni 30 kV,
b) 4,0 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
30 kV i wy szym ni 1 kV,
c) 6,0 % – dla miejsc przy czenia w sieci o napi ciu znamionowym nie wy szym ni
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1 kV.
6.8.

Dla jednostek wytwórczych wspó pracuj cych z falownikami, w których zastosowany
jest przekszta tnik sze ciopo ówkowy z wyg adzaniem indukcyjnym i nie s
stosowane szczególne rodki do redukcji wy szych harmonicznych, powinien by
spe niony nast puj cy warunek:

S rA
S kV

1
120

gdzie:
SrA – moc osi galna jednostki wytwórczej,
SkV – moc zwarciowa w miejscu przy czenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej, okre lona jako iloraz kwadratu napi cia znamionowego sieci
oraz sumy impedancji linii od transformatora do miejsca przy czenia i
impedancji transformatora.
6.9.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ci gu ka dego tygodnia,
wska nik d ugookresowego migotania wiat a Plt spowodowanego wahaniami
napi cia, przez 95 % czasu, powinien spe nia warunek: Plt 0,6, za wyj tkiem
elektrowni wiatrowych, dla których wspó czynnik Plt okre lono w pkt. 7.7.2.

6.10.

Wymaganie okre lone w pkt. 6.9., jest równie spe nione w przypadkach, gdy:
- dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

S rA
100% 2 N
S kV
- dla jednostek wytwórczych przy czonych do sieci nN:

S rA
S kV

100%

3%
k

gdzie:
SrA

– moc osi galna jednostki wytwórczej,

SkV

– moc zwarciowa w miejscu przy czenia jednostki wytwórczej do sieci
dystrybucyjnej,

N

– liczba przekszta tników tyrystorowych o jednakowych lub zbli onych do
siebie mocach znamionowych, wspó pracuj cych z jednostk wytwórcz ,

k

– wspó czynnik wynosz cy:
1

- dla generatorów synchronicznych,

2

- dla generatorów asynchronicznych, które s
95 % 105 % ich pr dko ci synchronicznej,

Ia/Ir

- dla generatorów asynchronicznych, które s
obroty jako silnik,

8

- dla przypadków, gdy nie jest znany pr d rozruchu,

Ia

– pr d rozruchowy,

Ir

– znamionowy pr d ci

za czane przy
wprowadzane na

y.
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7.

DODATKOWE
WYMAGANIA
DLA
ELEKTROWNI
PRZY CZANYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

WIATROWYCH

7.1.

Postanowienia ogólne

7.1.1.

Elektrownie wiatrowe przy czane bezpo rednio do sieci dystrybucyjnej powinny
spe nia ogólne wymagania i procedury przewidziane dla podmiotów przy czanych do
sieci dystrybucyjnej okre lone w pozosta ych punktach IRiESD.

7.1.2.

Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt. 7 obowi zuj elektrownie wiatrowe
przy czane do sieci dystrybucyjnej. Cz
wymaga dotyczy tylko elektrowni
wiatrowych przy czanych do sieci o napi ciu znamionowym 110 kV.

7.1.3.

Wymagania techniczne dla elektrowni wiatrowych obejmuj nast puj ce zagadnienia:
a) regulacja mocy czynnej,
b) praca przy ró nym napi ciu i cz stotliwo ci,
c) za czanie do pracy i wy czanie z sieci,
d) regulacja napi cia i mocy biernej,
e) wymagania dla pracy przy zak óceniach w sieci,
f) dotrzymywanie standardów jako ci energii elektrycznej,
g) elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
h) monitoring i systemy telekomunikacji,
i) testy sprawdzaj ce.

7.1.4.

Veolia Energia Pozna S.A. ma prawo do kontroli realizacji warunków przy czenia
i mo e za da udost pnienia przez wytwórc dokumentacji stwierdzaj cej, e
elektrownia wiatrowa wype nia wymagania okre lone w IRiESD oraz w warunkach
przy czenia do sieci. W szczególno ci dokumentacja ta powinna zawiera wyniki
pomiarów konieczne dla oceny wp ywu elektrowni wiatrowej na jako
energii
elektrycznej oraz – dla elektrowni przy czanych do sieci 110 kV – symulacje
komputerowe, na akceptowanym przez odpowiedniego Operatora modelu systemu,
pokazuj ce reakcj elektrowni wiatrowej na zak ócenia sieciowe.

7.1.5.

W przypadku, gdy dwie lub wi cej elektrowni wiatrowych przy czanych jest do szyn
zbiorczych tej samej rozdzielni 110 kV przez wydzielone transformatory 110 kV/SN,
nale y traktowa te elektrownie jako pojedyncz elektrowni wiatrow z miejscem
przy czenia na napi ciu 110 kV z punktu widzenia wymogów IRiESD.

7.1.6.

Elektrownie wiatrowe przy czane do sieci dystrybucyjnej powinny by wyposa one
w urz dzenia o technologii umo liwiaj cej bezpieczn wspó prac z systemem
elektroenergetycznym w ró nych mo liwych sytuacjach ruchowych.

7.1.7.

Szczegó owe wymagania dla ka dej elektrowni wiatrowej s okre lane przez Veolia
Energia Pozna S.A. w warunkach przy czenia do sieci, w zale no ci od mocy
elektrowni wiatrowej, jej lokalizacji w sieci, sytuacji w systemie elektroenergetycznym
i wyników ekspertyzy wp ywu przy czanej elektrowni wiatrowej na system
elektroenergetyczny.

7.1.8.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e w warunkach przy czenia okre li dla elektrowni
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wiatrowej wymóg przystosowania elektrowni do automatycznej regulacji mocy.
7.2.

Moc czynna elektrowni wiatrowej

7.2.1.

Elektrownia wiatrowa przy czona do sieci 110 kV powinna by wyposa ona w system
sterowania i regulacji mocy umo liwiaj cy prac w nast puj cych re imach:
a) praca bez ogranicze , odpowiednio do warunków wiatrowych,
b) praca interwencyjna wed ug wymaga odpowiedniego Operatora, w sytuacjach
zak óce i zagro
w pracy systemu elektroenergetycznego,
c) udzia w regulacji cz stotliwo ci (dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy
znamionowej 50 MW i wi kszej),
d) ograniczenia mocy generowanej do wielko ci okre lonej w ekspertyzie lub
umowie.

7.2.2.

W normalnych warunkach pracy systemu i elektrowni wiatrowej moc czynna
wprowadzana do sieci przez elektrowni wiatrow nie mo e przekracza limitu mocy
(z dok adno ci ± 5 %) przydzielonego operatywnie przez odpowiedniego Operatora
i mocy przy czeniowej okre lonej w umowie o przy czenie.

7.2.3.

W normalnych warunkach pracy elektrowni wiatrowej przy
w tym równie podczas normalnych uruchomie i odstawie
mocy czynnej elektrowni wiatrowej za okres 15 minut nie
mocy znamionowej elektrowni wiatrowej na minut . Gradient
nie powinien przekracza 30 % mocy znamionowej na minut

7.2.4.

W sytuacjach zak óceniowych w systemie elektroenergetycznym wy ej okre lony
gradient zmian obci enia mo e by przekroczony przez elektrowni wiatrowe
uczestnicz ce w regulacji cz stotliwo ci, lub w sytuacji, gdy Operator poleci szybkie
odci enie lub, je li jest to technicznie mo liwe, doci enie elektrowni wiatrowej.

7.2.5.

Uk ad regulacji mocy poszczególnych jednostek wytwórczych powinien zapewni
zmniejszenie mocy do co najmniej 20% mocy znamionowej w czasie mniejszym od
2 s.

7.2.6.

Operator ma prawo ograniczy czasowo moc elektrowni wiatrowej przy czonej do
sieci 110 kV, do warto ci nie mniejszej ni 5% mocy znamionowej tej elektrowni
wiatrowej. Ograniczenie mocy mo e by zadawane przez sygna zewn trzny w MW
lub % aktualnej mocy elektrowni wiatrowej, lub te w postaci zale no ci od
cz stotliwo ci i/lub napi cia sieci. Algorytm regulacji mocy czynnej elektrowni
wiatrowej musi by
dostosowany do realizacji tego wymagania. Szybko
zmniejszania mocy w celu osi gni cia zadanej warto ci powinna wynosi co najmniej
10% mocy znamionowej elektrowni wiatrowej na minut .

7.2.7.

Veolia Energia Pozna S.A., z co najmniej pi ciodniowym wyprzedzeniem,
powiadamia w ciciela elektrowni wiatrowej o konieczno ci jej wy czenia, w celu
dokonania okre lonych planowych prac remontowych lub naprawczych w sieci
elektroenergetycznej.

7.2.8.

W sytuacjach zagro enia bezpiecze stwa pracy systemu elektroenergetycznego
odpowiedni Operator, mo e poleci ca kowite wy czenie elektrowni wiatrowej. Veolia
Energia Pozna S.A. okre la w warunkach przy czenia do sieci wymagania
w zakresie przystosowania elektrowni wiatrowej do zdalnego wy czania.

czonej do sieci 110 kV,
, gradient redni zmiany
mo e przekracza 10 %
redni w okresie 1 minuty
.
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7.3.

Praca elektrowni wiatrowej w zale no ci od cz stotliwo ci i napi cia

7.3.1.

Elektrownia wiatrowa powinna mie
cz stotliwo ci:

a) przy 49,5 Hz f

mo liwo

pracy w nast puj cym zakresie

50,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo
z moc znamionow ,

pracy trwa ej

b) przy 48,5 Hz

f < 49,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo pracy z
moc wi ksz ni 90% mocy wynikaj cej z aktualnej pr dko ci wiatru, przez co
najmniej 30 min.,

c) przy 48,0 Hz

f < 48,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo pracy z
moc wi ksz ni 85% mocy wynikaj cej z aktualnej pr dko ci wiatru, przez co
najmniej 20 min.,

d) przy 47,5 Hz

f < 48,0 Hz elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo pracy z
moc wi ksz ni 80% mocy wynikaj cej z aktualnej pr dko ci wiatru, przez co
najmniej 10 min.,

e) przy f < 47,5 Hz elektrowni wiatrow mo na od czy od sieci ze zw ok czasow
uzgodnion z Operatorem,

f) przy 50,5 Hz < f

51,5 Hz elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo trwa ej pracy
z moc ograniczan wraz ze wzrostem cz stotliwo ci, do zera przy cz stotliwo ci
51,5 Hz,

g) przy f > 51,5 Hz elektrowni wiatrow nale y od czy od sieci w ci gu maks.
0,3 s, o ile Operator nie okre li inaczej w warunkach przy czenia do sieci.
7.3.2.

Elektrownia wiatrowa powinna spe nia warunki wymienione w pkt. 7.3.1. lit. a)
i pkt. 7.3.1. lit. b) przy zmianach napi cia w miejscu przy czenia do sieci
w nast puj cym zakresie:
a) 105 kV ÷ 123 kV – dla sieci 110 kV,
b) +/-10 % Un – dla sieci SN.

7.3.3.

Warto ci napi cia i cz stotliwo ci podane powy ej s
quasi-stacjonarnymi,
z gradientem zmian dla cz stotliwo ci mniejszym ni 0,5 %/min, a dla napi cia
mniejszym ni 5 %/min.

7.3.4.

Zmniejszanie mocy wymagane przy zwy ce cz stotliwo ci ponad 50,5 Hz mo e by
realizowane poprzez kolejne wy czanie jednostek pracuj cych w elektrowni
wiatrowej.

7.3.5.

Elektrownie wiatrowe o mocy znamionowej 50 MW i wi kszej powinny by
przystosowane
do
udzia u
w
regulacji
cz stotliwo ci
w
systemie
elektroenergetycznym, poprzez zmian mocy po zmianie cz stotliwo ci. Wymaganie
to dotyczy pe nego zakresu obci enia elektrowni wiatrowej.

7.3.6.

Veolia Energia Pozna S.A., w uzgodnieniu z operatorem systemu przesy owego
poprzez w ciwego operatora systemu dystrybucyjnego, okre la w warunkach
przy czenia do sieci elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej 50 MW i wi kszej
warunki udzia u tej elektrowni w regulacji cz stotliwo ci i wymagane parametry
regulacji.

7.3.7.

W zale no ci od lokalizacji i skali rozwoju energetyki wiatrowej, Veolia Energia
Pozna S.A. mo e w warunkach przy czenia do sieci dopu ci odst pstwa od
9
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podanych wymaga okre lonych w pkt. 7.3.1. – 7.3.6.
7.4.

Za czanie i wy czanie elektrowni wiatrowych

7.4.1.

Elektrownia wiatrowa powinna przekazywa do odpowiedniego Operatora sygna
informuj cy o aktualnym stanie jej jednostek wytwórczych. Sygna ten powinien by
generowany na podstawie identyfikacji stanu i przyczyn odstawienia jednostki.

7.4.2.

Gradient przyrostu mocy elektrowni wiatrowej nie mo e przekracza warto ci
okre lonej w pkt. 7.2.3., równie podczas ponownego uruchamiania tej elektrowni po
zmniejszeniu pr dko ci wiatru poni ej warto ci granicznej, wymagaj cej wy czenia
elektrowni wiatrowej.

7.4.3.

Algorytm uruchamiania elektrowni wiatrowej przy czonej do sieci 110 kV musi
zawiera kontrol warunków napi ciowych w miejscu przy czenia do sieci.

7.4.4.

W przypadku elektrowni wiatrowej przy czonej do sieci 110 kV, Veolia Energia
Pozna
S.A. musi by
poinformowana z 15-minutowym wyprzedzeniem o
planowanym uruchomieniu elektrowni wiatrowej, po postoju d szym ni 1 minuta
spowodowanym wy czeniem awaryjnym lub przekroczeniem granicznej pr dko ci
wiatru. Powiadomienie nie jest konieczne, je eli prognozowane na najbli sz godzin
obci enie elektrowni wiatrowej nie przekroczy 5 MW, lub je eli uruchomienie
nast puje wskutek wzrostu pr dko ci wiatru ponad warto minimaln , niezb dn dla
wytwarzania mocy.

7.4.5.

Z wyj tkiem przypadków zak óce w sieci i awarii w elektrowni wiatrowej redukcja
mocy elektrowni wiatrowej powinna by realizowana w miar mo liwo ci zgodnie ze
zdefiniowanym w pkt. 7.2.3. gradientem zmiany mocy czynnej.

7.5.

Regulacja napi cia i mocy biernej

7.5.1.

Wyposa enie elektrowni wiatrowej musi by tak dobrane, aby zapewni utrzymanie,
okre lonych w warunkach przy czenia, warunków napi ciowych w miejscu
przy czenia do sieci i stabilno wspó pracy z systemem elektroenergetycznym.

7.5.2.

Elektrownia wiatrowa musi mie mo liwo regulacji wspó czynnika mocy lub napi cia
w miejscu przy czenia do sieci. Veolia Energia Pozna S.A. w warunkach
przy czenia do sieci okre la powy sze wymagania, w tym potrzeb zastosowania
automatycznej regulacji zdalnej.

7.5.3.

Podczas produkcji mocy czynnej elektrownia wiatrowa przy czona do sieci 110 kV
musi mie mo liwo pracy ze wspó czynnikiem mocy w miejscu przy czenia do sieci
w granicach od 0,95 (indukcyjny) do 0,95 (pojemno ciowy), w pe nym zakresie
obci enia elektrowni. Przy obci eniu moc czynn ni sz od mocy osi galnej
nale y udost pni ca dost pn moc biern poza wymaganym zakresem, zgodnie
z mo liwo ciami technicznymi elektrowni wiatrowej.

7.5.4.

W zale no ci od warunków napi ciowych w miejscu przy czenia elektrowni wiatrowej
do sieci, odpowiedni Operator mo e w trybie operatywnym zmienia ww. zakres
regulacji wspó czynnika mocy lub wymaga
pracy z okre lonym sta ym
wspó czynnikiem mocy. Dla elektrowni wiatrowych przy czanych do sieci 110 kV
zmiana zakresu regulacji powinna odbywa si w sposób zdalny.

7.5.5.

Dla elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej, w miejscu przy czenia, równej
50 MW i wy szej nale y zapewni system zdalnego sterowania napi ciem elektrowni i
moc biern z zachowaniem mo liwo ci wspó pracy z nadrz dnymi uk adami regulacji
napi cia i mocy biernej, w tym tak e z istniej cymi uk adami regulacji napi cia na
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stacji ARST.
7.6.

Praca elektrowni wiatrowych przy zak óceniach w sieci

7.6.1.

Elektrownia wiatrowa powinna by przystosowana do utrzymania si w pracy
w przypadku wyst pienia zwar w sieci skutkuj cych obni
napi cia w punkcie
przy czenia do sieci. Krzywa przedstawiona na rysunku poni ej przedstawia obszar,
powy ej którego jednostki wytwórcze elektrowni wiatrowej nie mog by wy czane.

Charakterystyka wymaganego zakresu pracy elektrowni wiatrowej w przypadku
wyst pienia zak óce w sieci.

7.6.2.

Veolia Energia Pozna S.A. mo e wymaga by elektrownia wiatrowa podczas
zak óce w systemie produkowa a mo liwie du , w ramach ogranicze technicznych,
moc biern . Wymaganie to okre la Veolia Energia Pozna S.A. w warunkach
przy czenia do sieci.

7.6.3.

Wymagania w zakresie pracy elektrowni wiatrowej przy zak óceniach w sieci, Veolia
Energia Pozna S.A. okre la w warunkach przy czenia do sieci, bior c pod uwag
rodzaj zastosowanych generatorów, moc elektrowni wiatrowej, jej po enie w sieci,
koncentracj generacji wiatrowej w systemie i wyniki ekspertyzy wp ywu przy czanej
elektrowni wiatrowej na system.

7.6.4.

Podczas zak óce skutkuj cych zmianami napi cia, elektrownia wiatrowa przy czana
do sieci 110 kV nie mo e utraci zdolno ci regulacji mocy biernej i musi aktywnie
oddzia ywa w kierunku podtrzymania napi cia.

7.6.5.

W elektrowni wiatrowej przy czonej do sieci 110 kV powinny by zainstalowane
rejestratory przebiegów zak óceniowych. Rejestratory powinny zapewnia rejestracj
przebiegów przez 10 s przed zak óceniem i 60 s po zak óceniu oraz:
a) rejestrowa w ka dym polu sygna y analogowe – 3 napi cia i 3 pr dy fazowe,
napi cie 3U0 i pr d 3I0 oraz napi cia pr du sta ego zasilaj cego aparatur w polu,
b) rejestrowa sygna y o pobudzeniu zabezpiecze podstawowych, wszystkie
sygna y o zadzia aniu zabezpiecze lub automatyk na wy czenie, wszystkie
sygna y telezabezpieczeniowe (nadawanie i odbiór), sygna y za czaj ce od
uk adów SPZ oraz po enie biegunów aparatury czeniowej.
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7.7.

Dotrzymanie standardów jako ci energii elektrycznej

7.7.1.

Elektrownia wiatrowa nie powinna powodowa nag ych zmian i skoków napi cia
przekraczaj cych 3 %. W przypadku, gdy zak ócenia napi cia spowodowane prac
elektrowni wiatrowej maj charakter powtarzaj cy si , zakres jednorazowej szybkiej
zmiany warto ci skutecznej napi cia nie mo e przekracza 2,5 % dla cz sto ci do
10 zak óce /godz. i 1,5 % dla cz sto ci do 100 zak óce /godz. Wymagania powy sze
dotycz równie przypadków rozruchu i wy cze jednostek wytwórczych.

7.7.2.

Wska niki krótkookresowego (Pst) i d ugookresowego (Plt) migotania wiat a elektrowni
wiatrowych przy czonych do sieci 110 kV oraz SN nie powinny przekracza
odpowiednio warto ci:
a) Pst < 0,35 dla sieci 110 kV i Pst < 0,45 dla sieci SN,
b) Plt < 0,25 dla sieci 110 kV i Plt < 0,35 dla sieci SN.

7.7.3.

Elektrownie wiatrowe nie powinny powodowa w miejscu przy czenia emisji
pojedynczych harmonicznych napi cia rz du od 2 do 50 wi kszych ni 0,7 % dla sieci
110 kV oraz 1,5 % dla sieci SN. Wspó czynnik dystorsji harmonicznych THD w miejscu
przy czenia do sieci powinien by mniejszy od 2,0 % dla sieci 110 kV oraz 4 % dla
sieci SN.

7.7.4.

Dla elektrowni wiatrowych przy czonych do sieci 110 kV podane w pkt. 7.7.1. – 7.7.3.
wymagania dotycz ce jako ci energii powinny by spe nione w okresie ka dego
tygodnia, przez 99 % czasu tygodnia, a dla elektrowni przy czonych do sieci SN
przez 95% czasu tygodnia.

7.7.5.

Elektrownie wiatrowe przy czane do sieci 110 kV powinny by wyposa one w system
pomiaru i rejestracji parametrów jako ci energii (pomiar migotania oraz harmonicznych
napi cia i pr du), oraz system teletransmisji danych do odpowiedniego Operatora.

7.7.6.

Wspó czynnik zak óce harmonicznymi telefonii THFF powinien by poni ej 1 %.

7.7.7.

Ze wzgl du na ochron urz dze telekomunikacyjnych poziom zak óce powodowany
przez elektrowni wiatrow w miejscu przy czenia do sieci powinien spe nia
wymagania odpowiednich przepisów telekomunikacyjnych.

7.8.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

7.8.1.

ciciel elektrowni wiatrowej ponosi odpowiedzialno
za projekt i instalacj
zabezpiecze chroni cych elektrowni przed skutkami pr dów zwarciowych, napi
powrotnych po wy czeniu zwar w systemie, pracy asynchronicznej tej elektrowni
oraz innymi oddzia ywaniami zak óce systemowych.

7.8.2.

Nastawienia zabezpiecze
elektrowni wiatrowej powinny by
z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci elektroenergetycznej.

7.8.3.

Nastawy zabezpiecze
elektrowni wiatrowej musz
zapewnia
selektywno
wspó dzia ania z zabezpieczeniami sieci dla zwar w sieci i w tej elektrowni wiatrowej.

7.8.4.

Zwarcia wewn trz elektrowni wiatrowej powinny by likwidowane selektywnie
i powodowa mo liwie jak najmniejszy ubytek mocy tej elektrowni.

7.8.5.

Na etapie opracowywania projektu podstawowego elektrowni wiatrowej nale y
przeprowadzi i uzgodni z odpowiednim Operatorem analiz
zabezpiecze
obejmuj
sprawdzenie:

skoordynowane

a) kompletno ci zabezpiecze ,
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b) poprawno ci nastaw na poszczególnych jednostkach i w rozdzielni elektrowni
wiatrowej,
c) koordynacji z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego i/lub przesy owego.
Wyniki analiz nale y przekaza Veolia Energia Pozna S.A.
7.9.

Monitoring i komunikacja elektrowni wiatrowej z Operatorem

7.9.1.

Operator, do sieci którego przy czana jest elektrownia wiatrowa, musi mie
zapewnion dost pno
sygna ów pomiarowych i parametrów rejestrowanych, wg
zasad uzgodnionych z tym Operatorem.

7.9.2.

Minimalny zakres udost pnianych Operatorowi pomiarów wielko ci analogowych
z elektrowni wiatrowej obejmuje warto ci chwilowe:
a) mocy czynnej,
b) mocy biernej,
c) napi cia i pr du w miejscu przy czenia do sieci,
d) redniej dla elektrowni pr dko ci wiatru i jego kierunku.

7.9.3.

Minimalny zakres udost pnianych Operatorowi danych dwustanowych obejmuje:
a) aktualny stan jednostek wytwórczych elektrowni, w tym liczb
pracuj cych, gotowych do pracy i przyczyny postoju pozosta ych,

jednostek

b) stan uk adu regulacji cz stotliwo ci dla elektrowni wiatrowych o mocy 50 MW
i wi kszej,
c) inne dane mog ce skutkowa wy czeniem elektrowni wiatrowej, na warunkach
uzgodnionych w umowie o przy czenie.
7.9.4.

Jako standardowe wyposa enie elektrowni wiatrowej przy czanej do sieci o napi ciu
110 kV powinien by stosowany system monitorowania w czasie rzeczywistym stanu
i parametrów pracy, z zapewnieniem przesy u danych do Operatorów.

7.9.5.

ciciel elektrowni wiatrowej przy czonej do sieci 110 kV zapewnia dostarczanie
Operatorowi prognozy redniej godzinnej mocy elektrowni wiatrowej z co najmniej
48 godzinnym wyprzedzeniem i aktualizacj prognozy co 6 godzin. Sposób realizacji
tego obowi zku definiuje si w warunkach przy czenia i uzgadnia na etapie projektu.

7.9.6.

ciciel elektrowni wiatrowej dostarcza odpowiedniemu Operatorowi aktualne
parametry wyposa enia elektrowni wiatrowej (urz dze podstawowych i uk adów
regulacji), niezb dne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie przed
uruchomieniem elektrowni wiatrowej s to dane producentów urz dze .

7.9.7.

Veolia Energia Pozna S.A. okre la w warunkach przy czenia do sieci zakres danych
technicznych dla danej elektrowni wiatrowej, które s niezb dne do prowadzenia
i planowania ruchu systemu.

7.9.8.

Parametry techniczne systemu wymiany informacji pomi dzy elektrowni wiatrow
i operatorem systemu dystrybucyjnego, okre la ten operator na etapie projektowania.

7.10.

Testy sprawdzaj ce

7.10.1.

Elektrownie wiatrowe przy czone do sieci dystrybucyjnej s zobowi zane do
przeprowadzenia w okresie pierwszego roku pracy elektrowni, testów sprawdzaj cych
spe nienie wymaga IRiESD. Sposób przeprowadzenia testów elektrowni wiatrowej
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uzgadniany jest w ramach umowy o przy czenie.
7.10.2.

W ciciel elektrowni wiatrowej na co najmniej 2 miesi ce przed terminem
uruchomienia elektrowni wiatrowej przedstawia odpowiedniemu Operatorowi zakres i
program testów, dostarczaj c równocze nie inne niezb dne dokumenty, jak instrukcje
uk adów regulacji i instrukcj wspó pracy ruchowej. Proces uzgodnie planu testów
powinien by zako czony na miesi c przed terminem uruchomienia elektrowni
wiatrowej.

7.10.3.

Testy dotyczy powinny w szczególno ci:
a) charakterystyki mocy elektrowni wiatrowej w funkcji pr dko ci wiatru,
b) uruchomienia elektrowni wiatrowej przy wietrze umo liwiaj cym osi gni cie co
najmniej 75 % mocy znamionowej, z kontrol gradientu wzrostu mocy i zmian
napi cia,
c) odstawiania elektrowni wiatrowej przy pr dko ci wiatru przekraczaj cej warto
przy której osi gana jest moc znamionowa,

,

d) szybko ci zmian napi cia przez uk ad regulacji napi cia,
e) dzia ania uk adu regulacji mocy i cz stotliwo ci,
f) wp ywu elektrowni wiatrowej na jako

energii.

7.10.4.

Veolia Energia Pozna S.A. wydaje zgod
wiatrowej i przeprowadzenie testów.

na pierwsze uruchomienie elektrowni

7.10.5.

Szczegó owy raport z przeprowadzonych testów dostarczany jest Veolia Energia
Pozna S.A. w terminie do 6 tygodni po ich zako czeniu.

7.10.6.

W przypadku gdy przeprowadzone testy wyka , i elektrownia wiatrowa nie spe nia
wymaga okre lonych w IRiESD oraz umowie o przy czenie, w ciwy Operator
wyznacza termin na usuni cie nieprawid owo ci i powtórne wykonanie testów.
W przypadku dalszego nie spe nienia wymaga okre lonych w IRiESD oraz umowie
o przy czenie, Operator ma prawo do od czenia farmy wiatrowej, do czasu usuni cia
nieprawid owo ci.
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Za cznik nr 2

FORMUL ARZ Z MIANY SPRZEDAWCY
Zakres wymaganych danych podczas powiadamiania Veolia Energia Pozna
Sprzedawc , w imieniu w asnym i URD, o zawartej umowie sprzeda y:
Pozycja
nr
1.

S.A. przez

Zawarto
Data powiadomienia

2.

Miejscowo

3.

Dane sprzedawcy

3.1.

nazwa

3.2.

kod nadany przez Veolia Energia Pozna S.A.(w przypadku kiedy Veolia Energia
Pozna S.A. nada a taki kod albo stosuje kod nadany przez OSP; w przypadku
braku kodu pole pozostaje niewype nione)

4.

Dane URD (Odbiorcy ko cowego)

4.1.

Nazwa

4.2.

Kod pocztowy

4.3.

Miejscowo

4.4.

Ulica

4.5.

Nr budynku

4.6.

Nr lokalu

4.7.

NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym paszport dotyczy obcokrajowców)

5.

Dane punktu poboru

5.1.

Kod identyfikacyjny PPE albo dla URD przy czonych do sieci elektroenergetycznej
nN nr fabryczny licznika, albo je eli nie s one znane Sprzedawcy i URD:

5.2.

Kod pocztowy

5.3.

Miejscowo

5.4.

Ulica

5.5.

Nr budynku

5.6.

Nr lokalu

6.

Okres obowi zywania umowy sprzeda y

7.

Planowana rednioroczna ilo energii elektrycznej obj ta umow sprzeda y w podziale
na poszczególne punkty PPE albo w przypadku umów zawartych na okres krótszy ni
rok planowan ilo
energii elektrycznej obj
umow w MWh, z dok adno ci do
0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczególne punkty PPE s rozliczane w oparciu o
standardowe profile zu ycia i s rozliczane w ró nych grupach taryfowych Veolia Energia
Pozna S.A., a tak e o ile jest to wymagane przez Veolia Energia Pozna S.A., równie
w podziale na zagregowane dla danego profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te
profile).
W przypadku nie podania tej warto ci lub gdy podana warto odbiega od historycznego
zu ycia, zostanie ona okre lona przez Veolia Energia Pozna S.A. i traktowana wed ug
takich samych zasad jak podana przez odbiorc i/lub Sprzedawc . W takim przypadku
Veolia Energia Pozna S.A. nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za skutki okre lenia tej
1
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warto ci.
8.

Kod MB do którego ma by przypisany URD*

9.

wiadczenie URD, e wnioskuje o zawarcie/aktualizacj umowy o wiadczenie us ug
dystrybucji energii elektrycznej z Veolia Energia Pozna S.A. (je eli procedura zmiany
umowy jest prowadzona jednocze nie z procedur zmiany sprzedawcy – w pozosta ych
przypadkach pole pozostaje niewype nione)

10.

Imi , nazwisko oraz podpis(-y) osób zg aszaj cych (tylko w wersji papierowej, wersja
elektroniczna powinna umo liwia
jednoznaczn ,
bezpo redni
weryfikacj
zg aszaj cego przy sk adaniu formularza)

* OSD wska e czy wype nienie pozycji jest obowi zkowe (je eli wype nienie nie jest
obowi zkowe pole pozostaje niewype nione).
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