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Zarejestrowana pod nr  
KRS 0000023302 
w Sądzie Rejonowym 
dla Wrocławia Fabrycznej, 
IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
gdzie przechowywana jest 
dokumentacja spółki 
 
 
Kapitał zakładowy:  
 
2.000.000.000 zł 
(z czego wpłacono 2.000.000.000 zł) 
  
 

 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) elektroenergetycznej 
OSDn KGHM Polska Miedź S.A. zaistniała potrzeba kompleksowej jej 
aktualizacji. 
 
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi 
zmianami), zwanej dalej „ustawą”, przedstawiamy Państwu nowy 
projekt IRiESD zawierający zmiany wynikające w szczególności z:  

• ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 
1093 z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1873), 

• rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 
października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii 
elektrycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2010), 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania 
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2021 r. poz. 
2209), 

• nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2026). 
 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia  
31 maja 2022r. pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: 
CentralaCDMEO1@kghm.com  
 

Lubin, 29 kwietnia 2022r. 

 

Proces konsultacji projektu nowej wersji  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  

KGHM Polska Miedź S.A. 
 



  

 

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD ED/1/2022. 
 
Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu 
zgłoszeniowym (w wersji „doc”) oraz wersję podpisaną w „pdf”. 
 
KGHM Polska Miedź S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy, po zapoznaniu się z Państwa uwagami 
zamieści na swojej stronie internetowej www.kghm.com w zakładce „Biznes” – 
„Strefa Energetyczna” – „OSD dla systemu elektroenergetycznego” oraz udostępni 
w siedzibie Spółki do publicznego wglądu, zaktualizowaną IRiESD wraz z informacją 
o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich 
uwzględnienia. 

 
Dostępne pliki: 

- Nowy projekt IRIESD KGHM Polska Miedź S.A.   
- Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc.) 
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