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1. Lista działań podjętych przez KGHM Polska Miedź S.A. w procesie 

konsultacji 

 

Działania KGHM Polska Miedź S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w 

ramach procesu konsultacji nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (aktualizacja nr ED/1/2022) z użytkownikami systemu przedstawiono 

w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Działania KGHM Polska Miedź S.A. podjęte w procesie konsultacji nowej 

wersji IRIESD (aktualizacja nr ED/1/2022): 

  

L.p. Data Opis działania 

1. 29.04.2022 Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu nowej wersji IRiESD 

KGHM Polska Miedź S.A. 

 

2. 29.04.2022 Opublikowanie na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. projektu 

do konsultacji nowej wersji IRiESD wraz z informacją o możliwości 

zgłaszania uwag wraz z formularzem zgłoszeniowym. 

 

3. 29.04.2021 

do 

31.05.2022 

Zbieranie uwag od użytkowników systemu dotyczących projektu nowej 

wersji IRiESD. 

4. 14.05.2022 

 

Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu nowej 

IRiESD. 

 

5. 28.06.2022 Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD 

KGHM i opublikowanie na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.  
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2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu 

nowej wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 

W ramach autokorekty KGHM Polska Miedź S.A. postanowił wprowadzić nieznaczne 

uzupełnienia w zakresie wyszczególnionym w punkcie 3 niniejszego raportu. Ponadto, żaden 

z podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznych OSD KGHM Polska Miedź S.A. nie 

zgłosił uwag do projektu nowej wersji IRiESD OSD KGHM Polska Miedź S.A.  

 

 

 

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposobie ich 

uwzględnienia. 

 

W ramach autokorekty KGHM Polska Miedź S.A. postanowił wprowadzić nieznaczne 

uzupełnienia w zakresie wyszczególnionym w poniższej tabeli (zmiany oznaczono żółtym 

„podświetleniem”).  

 

L.p. Treść wprowadzonych zmian 

1. Punkt II.1.27. otrzymuje brzmienie: 

Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz 

postanowień, o których mowa w punkcie II.1.26. określa: 

1) termin realizacji dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej 

wytworzonej w tej instalacji, przy czym termin ten nie może być on dłuższy niż 

48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

2) informację o tym, że niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii 

elektrycznej wytworzonej w tej instalacji we wskazanym w umowie terminie 

jest podstawą do wypowiedzenia umowy o przyłączenie. 

 

2. Punkt II.4.7.1.4 otrzymuje brzmienie: 

Układy pomiarowe muszą być zainstalowane: 

1) w przypadku wytwórców – po stronie górnego napięcia transformatorów 

blokowych i transformatorów potrzeb ogólnych, 

2) w przypadku odbiorców – na napięciu sieci, do której dany odbiorca jest 

przyłączony, 

3) w przypadku wytwórców posiadających odnawialne źródła energii (z 

wyjątkiem nowo przyłączanych), dodatkowo na zaciskach generatorów źródeł 

wytwórczych, dla których wymagane jest potwierdzenie przez KGHM ilości 

energii elektrycznej, niezbędne do uzyskania świadectw pochodzenia w 

rozumieniu Ustawy. Za zgodą KGHM, w uzasadnionych techniczne przypadkach, 

dopuszcza się instalację układów pomiarowych po stronie niskiego napięcia 

transformatora, dla odbiorców III grupy przyłączeniowej o mocy znamionowej 

transformatora do 400 kVA włącznie. Zgoda KGHM uwarunkowana jest 

akceptacją przez odbiorcę doliczenia ilości strat mocy i energii elektrycznej 

zapisanych w umowie zawartej z tym odbiorcą. 
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